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(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

FORORDNINGER

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 450/2008
af 23. april 2008
om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

(2)

Som det fremgår af Kommissionens meddelelse om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser og handlingsplanen for 2004-2005, er det hensigtsmæssigt at tilpasse
de retlige rammer for beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser.

(3)

Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992
om indførelse af en EF-toldkodeks (3) var baseret på en
integration af de toldprocedurer, som blev anvendt særskilt
i de respektive medlemsstater i 1980’erne. Denne forordning er gentagne gange og i væsentlig grad blevet ændret,
siden den blev indført, for at håndtere specifikke problemer såsom beskyttelse af god tro eller iagttagelse af sikkerhedskrav. Det er nødvendigt at foretage yderligere
ændringer af kodeksen som følge af de omfattende lovændringer, der er sket i de seneste år både på fællesskabsplan
og på internationalt plan, heriblandt udløbet af traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og
ikrafttrædelsen af tiltrædelsesakterne af henholdsvis 2003
og 2005 samt ændringen til den internationale konvention
om forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling (i det følgende benævnt »Den reviderede Kyotokonvention«), som Rådet ved sin afgørelse 2003/231/EF (4)
godkendte Fællesskabets tiltrædelse af. Det er på tide at
strømline toldprocedurerne og tage med i betragtning, at
elektroniske angivelser og procedurer nu er reglen og
papirbaserede angivelser og procedurer undtagelsen. På
grund af alt dette er det ikke længere tilstrækkeligt at ændre
den nuværende kodeks, og det er nødvendigt med en fuldstændig revision.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 26, 95, 133 og 135,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabets grundlag er en toldunion. Af hensyn til de
økonomiske operatører og toldmyndighederne i Fællesskabet bør den nuværende toldlovgivning samles i en
EF-toldkodeks (i det følgende benævnt »kodeksen«). På
basis af konceptet om det indre marked bør kodeksen
indeholde generelle regler og procedurer, der sikrer gennemførelsen af toldtariffen og andre fælles politikforanstaltninger, der er indført på fællesskabsplan som led i
varehandelen mellem Fællesskabet og lande eller områder
uden for Fællesskabets toldområde, under hensyntagen til
kravene i disse fælles politikker. Toldlovgivningen bør
bringes mere på linje med bestemmelserne om opkrævning af importafgifter, uden at der ændres ved anvendelsesområdet for gældende afgiftsbestemmelser.

(1) EUT C 309 af 16.12.2006, s. 22.
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 12.12.2006, Rådets fælles holdning
af 15.10.2007 (EUT C 298 E af 11.12.2007, s. 1) og EuropaParlamentets holdning af 19.2.2008.

(3) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).
(4) EUT L 86 af 3.4.2003, s. 21. Ændret ved afgørelse 2004/485/EF
(EUT L 162 af 30.4.2004, s. 113).
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(7)

(8)
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Der bør i kodeksen indføres retlige rammer for, hvordan
visse bestemmelser i toldlovgivningen finder anvendelse på
varehandelen mellem dele af toldområdet, hvor Rådets
direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1) finder anvendelse, og dele af
dette område, hvor dette direktiv ikke finder anvendelse, og
på handelen mellem dele af dette område, hvor dette direktiv ikke finder anvendelse. I betragtning af, at det drejer sig
om fællesskabsvarer, og at denne handel inden for Fællesskabet involverer foranstaltninger af fiskal art, bør der ved
hjælp af gennemførelsesforanstaltninger indføres passende
forenklinger af toldformaliteterne for disse varer.

For at gøre det lettere at drive lovlig handel og bekæmpe
svig er det nødvendigt med enkle, hurtige og standardiserede toldprocedurer og -processer. Det er derfor hensigtsmæssigt, som det også er anført i meddelelsen fra
Kommissionen om enkle og papirløse rammer for told og
handel, at forenkle toldlovgivningen for at tillade brug af
moderne værktøjer og teknologi og fremme en endnu
mere ensartet anvendelse af toldlovgivningen og moderne
toldkontrolmetoder og dermed bidrage til at sørge for det
rette grundlag for effektive og enkle toldbehandlingsprocedurer. Toldprocedurerne bør fusioneres eller ensartes og
antallet af procedurer reduceres til, hvad der er økonomisk
forsvarligt, med henblik på at øge erhvervslivets
konkurrenceevne.

toldkontrolniveau i hele Fællesskabet, så der ikke opstår
konkurrenceforvridende adfærd ved Fællesskabets forskellige indpassage- og udpassagesteder.
(9)

For at gøre det lettere at drive virksomhed og samtidig
sikre en passende kontrol af varer, der føres ind i eller ud
af Fællesskabets toldområde, er det ønskeligt, at oplysningerne fra de økonomiske operatører — under hensyntagen
til de relevante bestemmelser om databeskyttelse — deles
mellem toldmyndighederne og med andre instanser, som
er involveret i denne kontrol, herunder politi, grænsevagter og veterinær- og miljømyndigheder, og at de forskellige myndigheders kontrol harmoniseres, således at de
økonomiske operatører kun behøver at give oplysningerne
én gang, og således at varerne kontrolleres af disse myndigheder på samme tidspunkt og på samme sted.

(10)

For at gøre det lettere at drive visse typer virksomhed bør
enhver person have ret til at lade sig repræsentere over for
toldmyndighederne. Det bør dog ikke længere være muligt
at begrænse denne repræsentationsret gennem en medlemsstats lovgivning. En toldrepræsentant, der opfylder kriterierne for indrømmelse af status som autoriseret
økonomisk operatør, bør desuden have ret til at levere sine
ydelser i en anden medlemsstat end den, hvor den pågældende er etableret.

(11)

Regelefterlevende og pålidelige økonomiske operatører bør
som »autoriserede økonomiske operatører« kunne få størst
mulig fordel af den udbredte anvendelse af forenkling og
nyde godt af mindre toldkontrol, dog under hensyntagen
til sikkerheds- og sikringsaspekter. De kan således tildeles
status som autoriseret økonomisk operatør med tilladelse
til at udnytte »forenklede toldbestemmelser« eller status
som autoriseret økonomisk operatør med tilladelse til at
udnytte »sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser«. De kan
tildeles den ene eller den anden status eller begge på en
gang.

(12)

Alle afgørelser, dvs. afgørelser, der officielt træffes af toldmyndighederne i tilknytning til toldlovgivningen, og som
har retsvirkning for en eller flere personer, herunder bindende oplysninger, som meddeles af disse myndigheder,
bør være omfattet af de samme regler. Alle afgørelser af
den art bør være gyldige i hele Fællesskabet og bør kunne
annulleres, ændres, medmindre andet er bestemt, eller tilbagekaldes, hvis de ikke er i overensstemmelse med toldlovgivningen eller fortolkningen heraf.

(13)

Ifølge Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder skal alle have ret til at klage over enhver afgørelse, der træffes af toldmyndighederne, og alle skal desuden have ret til at blive hørt, inden der træffes en afgørelse,
som måtte berøre den pågældende negativt.

(14)

Hvis toldprocedurerne skal strømlines inden for et elektronisk miljø, kræver det, at toldmyndighederne i de forskellige medlemsstater deler ansvaret. Det er nødvendigt at
sørge for sanktioner på et passende niveau, der er effektive,
har en afskrækkende virkning og står i et rimeligt forhold
til lovovertrædelsen, i hele det indre marked.

Med færdiggørelsen af det indre marked, færre barrierer for
international handel og investering og større behov for at
sørge for sikkerhed og sikring ved Fællesskabets ydre grænser er toldmyndighedernes rolle blevet ændret, og det har
fået en førende rolle i forsyningskæden og er blevet en
katalysator for landes og virksomheders konkurrenceevne
gennem sin overvågning og styring af international handel. Toldlovgivningen bør derfor afspejle den nye økonomiske virkelighed og toldmyndighedernes nye rolle og
opgaver.

Som det kommer til udtryk i Europa-Parlamentets og
Rådets beslutning om papirløse rammer for told og handel, er brugen af informations- og kommunikationsteknologi af afgørende betydning, hvis der skal sikres
handelslettelser og samtidig en effektiv toldkontrol, således at der bliver færre omkostninger for erhvervslivet og
færre risici for samfundet. Det er derfor nødvendigt, at der
i kodeksen fastsættes retlige rammer for gennemførelsen af
denne beslutning, navnlig det retsprincip, at alle told- og
handelstransaktioner skal behandles elektronisk, og at
informations- og kommunikationssystemer til toldekspeditioner skal tilbyde de samme faciliteter for økonomiske
operatører i alle medlemsstaterne.

Denne brug af informations- og kommunikationsteknologi
bør ledsages af en harmoniseret og ensartet anvendelse af
toldkontrollen i medlemsstaterne for at sikre et ensartet

(1) EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2008/8/EF
(EUT L 44 af 20.2.2008, s. 11).
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For at sikre, at der er balance mellem på den ene side nødvendigheden af, at toldmyndighederne sikrer korrekt
anvendelse af toldlovgivningen, og på den anden side de
økonomiske operatørers ret til fair behandling, bør toldmyndighederne have udstrakte kontrolbeføjelser, og de
økonomiske operatører bør have klageret.
For at mindske risikoen for Fællesskabet, dets borgere og
dets handelspartnere, bør en harmoniseret anvendelse af
toldkontrollen i medlemsstaterne baseres på en fælles
ramme for risikostyring og et elektronisk system til gennemførelse heraf. At der fastlægges en fælles ramme for risikostyring for alle medlemsstater, bør ikke forhindre
medlemsstaterne i at kontrollere varer ved stikprøvekontrol.
Det er nødvendigt at fastlægge, hvilke faktorer der skal
ligge til grund for import- eller eksportafgifter og andre
foranstaltninger for så vidt angår varehandel. Det er også
hensigtsmæssigt, at der bliver fastlagt klare bestemmelser
for udstedelse af oprindelsesbeviser i Fællesskabet, hvis det
er nødvendigt af hensyn til handelen.
Alle tilfælde af toldskyld, der opstår ved import, bortset fra
når det sker efter indgivelse af en toldangivelse om overgang til fri omsætning eller midlertidig import med delvis
fritagelse, bør samles i en gruppe for at undgå vanskeligheder med at fastslå, hvilket retsgrundlag toldskyldens
opståen hviler på. Det samme bør gælde, når der opstår
toldskyld ved eksport.
Eftersom toldmyndighedernes nye rolle indebærer ansvarsdeling og samarbejde mellem indlandstoldsteder og grænsetoldsteder, vil toldskylden i de fleste tilfælde opstå det
sted, hvor debitor er etableret, da det kompetente toldsted
for dette sted bedst kan føre tilsyn med den pågældende
persons aktiviteter.

(20)

Endvidere er det i overensstemmelse med den reviderede
Kyoto-konvention hensigtsmæssigt kun at have et begrænset antal tilfælde, hvor der kræves et administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne for at fastslå det sted, hvor
toldskylden opstod, og for at opkræve afgifterne.

(21)

Reglerne for særlige procedurer bør give mulighed for, at
der kan benyttes en enkelt sikkerhedsstillelse for alle kategorier af særlige procedurer, og at denne sikkerhedsstillelse
kan være samlet og dække en række transaktioner.

(22)

(23)

For at sikre en bedre beskyttelse af Fællesskabets og medlemsstaternes finansielle interesser bør en sikkerhedsstillelse også dække ikke-angivne eller ukorrekt angivne varer
i en forsendelse eller i en angivelse, som den er stillet som
sikkerhed for. Af samme årsag bør kautionistens tilsagn
også dække import- eller eksportafgiftsbeløb, som forfalder til betaling efter efterfølgende kontrol.
For at sikre Fællesskabets og medlemsstaternes finansielle
interesser og dæmme op for svigagtig praksis er det tilrådeligt med ordninger, der indebærer graduerede foranstaltninger for anvendelse af en samlet sikkerhedsstillelse. Hvis
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der er øget risiko for svig, bør det være muligt midlertidigt
at forbyde anvendelsen af samlet sikkerhedsstillelse under
hensyntagen til de pågældende økonomiske operatørers
særlige situation.

(24)

Det er rimeligt, at der tages hensyn til god tro i de tilfælde,
hvor der opstår toldskyld som følge af manglende overholdelse af toldlovgivningen, og at forsømmelighed får så lille
en virkning som muligt for debitor.

(25)

Det er nødvendigt at fastlægge et princip om, hvordan
varers status som fællesskabsvarer fastsættes, og under
hvilke omstændigheder denne status kan fortabes, og at
skabe grundlag for at fastslå, hvornår denne status forbliver uændret for varer, der midlertidigt forlader Fællesskabets toldområde.

(26)

Når en økonomisk operatør på forhånd har givet de oplysninger, der er nødvendige for en risikobaseret kontrol af, om
varerne kan importeres, er det hensigtsmæssigt at sørge for,
at varerne som hovedregel frigives hurtigt. Afgiftskontrol og
handelspolitisk kontrol bør primært foretages af det toldsted, der er kompetent med hensyn til det sted, hvor den
økonomiske operatørs virksomhedslokaler er beliggende.

(27)

Reglerne for toldangivelse og for henførsel af varer under
en toldprocedure bør moderniseres og strømlines, og det
bør især kræves, at toldangivelserne som hovedregel skal
foregå elektronisk, og at der kun kan være én type forenklet angivelse.

(28)

Eftersom den reviderede Kyoto-konvention anbefaler, at
toldangivelser indgives, registreres og undersøges inden
varernes ankomst, og at det sted, hvor angivelsen indgives,
og det sted, hvor varerne befinder sig rent fysisk, holdes
adskilt, er det hensigtsmæssigt at sørge for en centraliseret
toldbehandling på det sted, hvor den økonomiske operatør er etableret. Ved en centraliseret toldbehandling bør der
også være mulighed for brug af forenklede angivelser,
udsættelse af datoen for aflevering af en fuldstændig angivelse og hertil hørende dokumenter, periodisk angivelse og
udsættelse af betaling.

(29)

For at bidrage til at sikre neutrale vilkår for konkurrence i
hele Fællesskabet er det hensigtsmæssigt, at der på fællesskabsplan fastlægges regler for, at varer tilintetgøres eller
på anden måde bortskaffes af toldmyndighederne, hvilket
tidligere har krævet national lovgivning.

(30)

Det er hensigtsmæssigt at indføre fælles, enkle regler for de
særlige procedurer (forsendelse, oplagring, særlig anvendelse og forædling) suppleret med et lille sæt af regler for
hver kategori af de særlige procedurer for at gøre det let for
operatøren at vælge den rette procedure, for at undgå fejl
og for at mindske antallet af efteropkrævninger og
godtgørelser.
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(34)
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Det bør gøres lettere at give bevillinger til flere særlige procedurer med en samlet sikkerhedsstillelse og et enkelt overvågningstoldsted, og der bør være enkle regler om
toldskylds opståen i disse tilfælde. Grundprincippet bør
være, at varer, der er henført under en særlig procedure,
eller produkter, der er fremstillet af sådanne varer, værdiansættes på tidspunktet for toldskyldens opståen. Men det
bør også være muligt, når det er økonomisk berettiget, at
varerne værdiansættes på det tidspunkt, hvor de henføres
under en særlig procedure. De samme principper bør
gælde for sædvanlige behandlinger.

I lyset af de øgede sikkerhedsrelaterede foranstaltninger,
der blev indført i kodeksen ved Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005 om
ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), bør anbringelse af varer i
frizoner gøres til en toldprocedure, og varerne bør gøres til
genstand for toldkontrol ved indpassage og med hensyn til
regnskaber.

(37)

Navnlig bør Kommissionen have beføjelse til at fastsætte
de betingelser og kriterier, der er nødvendige for effektiv
anvendelse af denne kodeks. Når det drejer sig om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning eller supplere
den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i
afgørelse 1999/468/EF.

(38)

For at sikre en effektiv beslutningsproces er det hensigtsmæssigt at drøfte spørgsmål vedrørende forberedelse af en
fællesskabsholdning i udvalg, arbejdsgrupper og paneler,
der er nedsat ved eller i henhold til internationale aftaler,
der omhandler toldlovgivning.

(39)

For at forenkle og rationalisere toldlovgivningen er der en
række bestemmelser, som for øjeblikket indgår i autonome
EF-retsakter, der af klarhedshensyn er blevet indarbejdet i
kodeksen.
Følgende forordninger bør derfor ophæves sammen med
forordning (EØF) nr. 2913/92:

Eftersom det ikke længere er nødvendigt med en hensigt
om reeksport, bør aktiv forædling under suspensionsordningen sammensmeltes med forædling under toldkontrol,
og aktiv forædling under tilbagebetalingsordningen bør
udgå. Denne ene procedure for aktiv forædling bør også
dække tilintetgørelse, undtagen hvis tilintetgørelsen foretages af eller under tilsyn af toldmyndighederne.

Sikkerhedsrelaterede foranstaltninger i tilknytning til fællesskabsvarer, der føres ud af Fællesskabets toldområde,
bør ligeledes anvendes ved reeksport af ikkefællesskabsvarer. De samme grundregler bør gælde for alle
typer varer, med mulighed for undtagelser, hvor det er
nødvendigt, som f.eks. for varer, der blot transiterer Fællesskabets toldområde.

(35)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne
forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af
de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2).

(36)

Det er hensigtsmæssigt at give beføjelse til vedtagelse af
gennemførelsesbestemmelser til denne kodeks. Disse
bestemmelser bør vedtages efter forvaltnings- og forskriftsprocedurerne, jf. artikel 4 og 5 i afgørelse 1999/468/EF.

(1) EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13.
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF
(EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
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Rådets forordning (EØF) nr. 3925/91 af 19. december
1991 om afskaffelse af kontrol og formaliteter gældende
for håndbagage og indchecket bagage tilhørende personer,
der foretager en flyvning inden for Fællesskabet, samt for
bagage tilhørende personer, der foretager en overfart ad
søvejen inden for Fællesskabet (3), og Rådets forordning
(EF) nr. 1207/2001 af 11. juni 2001 om fremgangsmåder
til forenkling af udstedelsen eller udfærdigelsen af
EF-oprindelsesbeviser og udstedelsen af visse godkendte
eksporttilladelser i henhold til bestemmelserne om præferencehandelsordningerne mellem Det Europæiske Fællesskab og visse lande (4).

(40)

Målene for denne forordning, nemlig at fastlægge regler og
procedurer, der gælder for varer, som føres ind i eller ud af
Fællesskabets toldområde for at få toldunionen til at fungere effektivt som en central del af det indre marked, kan
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og
kan derfor bedre opnås på fællesskabsplan; Fællesskabet
kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt
for at nå disse mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

(3) EFT L 374 af 31.12.1991, s. 4. Ændret ved Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003,
s. 1).
(4) EFT L 165 af 21.6.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 75/2008 (EUT L 24 af 29.1.2008, s. 1).
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c)

at sørge for sikkerhed for Fællesskabet og dets borgere og for
beskyttelse af miljøet, hvor det er relevant i nært samarbejde
med andre myndigheder

d)

at opretholde en passende balance mellem toldkontrol og lettelse af den lovlige handel.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

L 145/7

Toldlovgivningens anvendelsesområde,
toldmyndighedernes opgave samt definitioner

Artikel 3
Toldområde

Artikel 1
Emne og anvendelsesområde
1.
Ved denne forordning indføres en EF-toldkodeks, i det følgende benævnt »kodeksen«, som fastlægger de almindelige regler
og procedurer, der gælder for varer, der føres ind i eller ud af Fællesskabets toldområde.
Med forbehold af internationale retsakter og konventioner samt
fællesskabslovgivning på andre områder finder kodeksen ensartet
anvendelse i hele Fællesskabets toldområde.
2.
Nogle af bestemmelserne i toldlovgivningen kan finde
anvendelse uden for Fællesskabets toldområde, enten på grundlag af særlig lovgivning eller som følge af internationale
konventioner.
3.
Nogle af bestemmelserne i toldlovgivningen, herunder de
forenklinger den foreskriver, finder anvendelse på varehandelen
mellem dele af Fællesskabets toldområde, hvor Rådets direktiv
2006/112/EF finder anvendelse, og dele af dette område, hvor
disse bestemmelser ikke finder anvendelse, og på handelen mellem dele af dette område, hvor disse bestemmelser ikke finder
anvendelse.
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den og fastsætte
de bestemmelser, der er omhandlet i første afsnit i dette stykke,
samt forenklede formaliteter vedrørende gennemførelsen heraf,
vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4. Disse foranstaltninger tager også hensyn til de særlige forhold for så vidt angår varehandel, hvor kun én medlemsstat er
involveret.

Artikel 2
Toldmyndighedernes opgave
Toldmyndighederne er først og fremmest ansvarlige for at overvåge Fællesskabets internationale handel og derved bidrage til fair
og åben handel, til gennemførelse af de eksterne aspekter af det
indre marked, af den fælles handelspolitik og af andre fælles fællesskabspolitikker med relevans for handel og til generel sikkerhed i forsyningskæden. Toldmyndighederne iværksætter
foranstaltninger, der navnlig har følgende formål:

1. Fællesskabets toldområde omfatter følgende områder, herunder deres søterritorium, indre farvande og luftrum:
— Kongeriget Belgiens område
— Republikken Bulgariens område
— Den Tjekkiske Republiks område
— Kongeriget Danmarks område, med undtagelse af Færøerne
og Grønland
— Forbundsrepublikken Tysklands område, med undtagelse af
øen Helgoland og Büsingen-området (traktat af 23. november 1964 mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Det
Schweiziske Forbund)
— Republikken Estlands område
— Irlands område
— Den Hellenske Republiks område
— Kongeriget Spaniens område, med undtagelse af Ceuta og
Melilla
— Den Franske Republiks område, med undtagelse af Ny Kaledonien, Mayotte, Saint-Pierre og Miquelon, Wallis og Futuna
og Fransk Polynesien og de franske besiddelser i det sydlige
Indiske Ocean og Antarktis
— Den Italienske Republiks område, med undtagelse af Livigno
og Campione d’Italia samt den til det italienske område
hørende del af Luganosøen mellem bredden og den politiske
grænse for den mellem Ponte Tresa og Porto Ceresio beliggende zone
— Republikken Cyperns område, i henhold til bestemmelserne
i tiltrædelsesakten af 2003
— Republikken Letlands område
— Republikken Litauens område
— Storhertugdømmet Luxembourgs område
— Republikken Ungarns område
— Maltas område
— Kongeriget Nederlandenes område i Europa

a)

at beskytte Fællesskabets og dets medlemsstaters finansielle
interesser

b)

at beskytte Fællesskabet mod unfair og ulovlig handel og
samtidig støtte lovlig erhvervsaktivitet

— Republikken Østrigs område
— Republikken Polens område
— Den Portugisiske Republiks område
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4) »person«: en fysisk person, en juridisk person og enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men
som i henhold til fællesskabsretten eller national ret anerkendes at have rets- og handleevne

— Den Slovakiske Republiks område
— Republikken Finlands område

5) »økonomisk operatør«: en person, der som led i sit erhverv er
involveret i aktiviteter, der er omfattet af toldlovgivningen

— Kongeriget Sveriges område
— Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands
område samt Kanaløerne og øen Man.
2. De nedenfor anførte områder, herunder deres søterritorium,
indre farvande og luftrum, der er beliggende uden for medlemsstaternes områder, anses i overensstemmelse med de konventioner og traktater, der gælder for dem, som hørende til Fællesskabets
toldområde:
a)

FRANKRIG
Monacos område, således som det er fastlagt i den toldkonvention, der blev undertegnet i Paris den 18. maj 1963 (Journal Officiel de la République française (Den Franske Republiks
officielle tidende) af 27. september 1963, s. 8679)

b)

6) »toldrepræsentant«: en person, som af en anden person er
udpeget til at foretage de handlinger og opfylde de formaliteter, der er fastsat i toldlovgivningen, for så vidt angår forbindelsen med toldmyndighederne
7) »risiko«: sandsynligheden for en hændelse, der kan opstå i forbindelse med indpassage, udpassage, transit, overførsel og
særlige anvendelsesformål for så vidt angår varebevægelser
mellem Fællesskabets toldområde og lande eller områder
uden for dette område og i forbindelse med tilstedeværelse af
varer uden fællesskabsstatus, og som resulterer i følgende:
a)

Hændelsen forhindrer korrekt anvendelse af fællesskabsforanstaltninger eller nationale foranstaltninger.

b)

Hændelsen bringer Fællesskabets og dets medlemsstaters
finansielle interesser i fare.

c)

Hændelsen udgør en trussel mod Fællesskabets og dets
borgeres sikkerhed og sikring, mod folkesundheden eller
dyre- eller plantesundheden, mod miljøet eller mod
forbrugerne.

CYPERN
Det Forenede Kongeriges baseområder Akrotiri og Dhekelia,
således som de er fastlagt i traktaten om oprettelse af Republikken Cypern, der blev undertegnet i Nicosia den 16. august
1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961)
Cmnd. 1252).
Artikel 4
Definitioner

I denne kodeks forstås ved:
1) »toldmyndigheder«: medlemsstaternes toldadministrationer,
der er ansvarlige for at håndhæve toldlovgivningen, og alle
andre myndigheder, der i henhold til national lov har beføjelse til at håndhæve visse dele af toldlovgivningen
2) »toldlovgivning«: et sæt forskrifter, der består af følgende:
a)

kodeksen og de bestemmelser, der vedtages til gennemførelse heraf på fællesskabsplan, og hvor det er relevant,
på nationalt plan

b)

den fælles toldtarif

c)

lovgivningen om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter

d)

internationale aftaler, der indeholder toldbestemmelser,
for så vidt som de gælder i Fællesskabet

3) »toldkontrol«: specifikke handlinger, der foretages af toldmyndighederne for at sikre en korrekt anvendelse af toldlovgivningen og anden lovgivning vedrørende indpassage,
udpassage, transit, overførsel, oplagring og særlige anvendelsesformål for så vidt angår varebevægelser mellem Fællesskabets toldområde og andre områder, samt tilstedeværelse og
bevægelser inden for toldområdet af ikke-fællesskabsvarer og
varer med særligt anvendelsesformål

8) »toldformaliteter«: alle handlinger, der skal foretages af de
berørte personer og af toldmyndighederne for at overholde
toldlovgivningen
9) »summarisk angivelse« (summarisk indpassageangivelse og
summarisk udpassageangivelse): den handling, hvorved en
person, inden eller samtidig med en import eller eksport, i
behørig form og efter de foreskrevne regler oplyser toldmyndighederne om, at en vare vil blive ført ind i eller ud af Fællesskabets toldområde
10) »toldangivelse«: den handling, hvorved en person i behørig
form og efter de foreskrevne regler tilkendegiver at ville henføre en vare under en bestemt toldprocedure, hvor det er relevant med angivelse af eventuelle særlige ordninger, der skal
anvendes
11) »klarerer«: den person, der indgiver en summarisk angivelse
eller en meddelelse om reeksport eller foretager en toldangivelse i eget navn, eller den person, i hvis navn en sådan angivelse foretages
12) »toldprocedure«: enhver af følgende procedurer, som varer
kan henføres under i overensstemmelse med denne kodeks:
a)

overgang til fri omsætning
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b)

særlige procedurer

c)

eksport
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13) »toldskyld«: en persons forpligtelse til at betale de importeller eksportafgifter, der efter gældende toldlovgivning anvendes for bestemte varer
14) »debitor«: enhver person, der hæfter for en toldskyld
15) »importafgifter«: told, der skal betales ved import af varer
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22) »toldtilsyn«: enhver handling, der generelt udføres af toldmyndighederne for at sikre overholdelse af toldlovgivningen
og om nødvendigt af andre bestemmelser, der gælder for
varer undergivet toldtilsyn
23) »godtgørelse«: tilbagebetaling af en import- eller eksportafgift,
der er blevet betalt
24) »fritagelse«: bortfald af forpligtelsen til at betale import- eller
eksportafgifter, der ikke er blevet betalt
25) »forædlingsprodukter«: varer, der er henført under en
forædlingsprocedure, og som har været genstand for
forædlingsprocesser

16) »eksportafgifter«: told, der skal betales ved eksport af varer
26) »person etableret i Fællesskabets toldområde«:
17) »toldmæssig status«: en vares status som fællesskabsvare eller
som ikke-fællesskabsvare

a)

for så vidt angår en fysisk person: enhver person,
som har sit sædvanlige opholdssted i Fællesskabets
toldområde

b)

for så vidt angår en juridisk person eller en sammenslutning af personer: enhver person, som har sit hjemsted,
sit hovedsæde eller et fast forretningssted i Fællesskabets
toldområde

18) »fællesskabsvarer«: varer som falder ind under en af følgende
kategorier:
a)

varer, som fuldt ud er fremstillet inden for Fællesskabets
toldområde, uden at der i dem indgår varer, som er
importeret fra lande eller områder uden for Fællesskabets toldområde. Varer, som fuldt ud er fremstillet inden
for Fællesskabets toldområde, har ikke toldmæssig status som fællesskabsvarer, hvis de er fremstillet af varer,
der er henført under proceduren for ekstern forsendelse,
en oplagringsprocedure, proceduren for midlertidig
import eller proceduren for aktiv forædling, i de tilfælde,
der fastlægges efter artikel 101, stk. 2, litra c)

b)

varer, som er indført i Fællesskabets toldområde fra
lande eller områder uden for dette område, og som er
bragt i fri omsætning

c)

varer, som er fremstillet inden for Fællesskabets toldområde enten udelukkende af de i litra b) omhandlede varer
eller af de i litra a) og b) omhandlede varer

19) »ikke-fællesskabsvarer«: andre varer end de under nr. 18)
omhandlede eller varer, som har mistet deres toldmæssige
status som fællesskabsvarer
20) »risikoforvaltning«: den systematiske identifikation af risici og
gennemførelse af alle de foranstaltninger, der er nødvendige
for at begrænse risiciene. Dette omfatter aktiviteter som indsamling af data og oplysninger, analyse og vurdering af risici,
fastsættelse og indledning af tiltag og regelmæssig kontrol og
tilsyn med processen og dens resultater baseret på internationale og nationale kilder og strategier samt fællesskabskilder og -strategier
21) »frigivelse af en vare«: den handling, hvorved toldmyndighederne giver tilladelse til, at der disponeres over en vare til de
formål, der er angivet for den toldprocedure, som varen er
henført under

27) »frembydelse for toldmyndighederne«: underretning af toldmyndighederne om en vares ankomst på toldstedet eller
ethvert andet sted, som toldmyndighederne har anvist eller
godkendt, og om, at denne vare er tilgængelig for toldkontrol
28) »ihændehaveren af en vare«: den person, som ejer varen, eller
som har en tilsvarende ret til at disponere over den, eller som
har fysisk kontrol med den
29) »brugeren af en procedure«: den person, som foretager
toldangivelsen, eller på hvis vegne toldangivelsen foretages,
eller den person, som nævnte persons rettigheder og pligter
vedrørende en toldprocedure er overført til
30) »handelspolitiske foranstaltninger«: ikke-toldmæssige foranstaltninger, der som led i den fælles handelspolitik er fastlagt
i form af fællesskabsbestemmelser, som gælder for international varehandel
31) »forædlingsprocesser«: en af følgende processer:
a)

bearbejdning af varer, herunder montage og samling
samt tilpasning til andre varer

b)

forarbejdning af varer

c)

tilintetgørelse af varer

d)

reparation af varer, herunder istandsættelse og justering
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anvendelse af varer, som ikke indgår i forædlingsprodukter, men som muliggør eller letter fremstillingen af disse
produkter, selv om de ved deres anvendelse forbruges
helt eller delvis (hjælpestoffer)

32) »udbyttesats«: den mængde eller den procentdel af forædlingsprodukter, der opnås ved forædling af en bestemt
mængde varer, der er henført under en forædlingsprocedure
33) »meddelelse«: kommunikation i et foreskrevet format med
oplysninger, der videresendes fra en person, et kontor eller en
myndighed til en anden person, et andet kontor eller en
anden myndighed ved anvendelse af informationsteknologi
og computernetværk.

e)
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praktiske omstændigheder, der nødvendiggør, at angivelser
indgives mundtligt eller på anden måde.

2.
Medmindre disse udtrykkeligt er fastsat på anden måde i
toldlovgivningen, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 184, stk. 2, bestemmelser om følgende:

a)

meddelelser, der skal udveksles mellem toldsteder, når det er
påkrævet med henblik på anvendelse af toldlovgivningen

b)

et fælles datasæt og format for de meddelelser, der skal
udveksles i medfør af toldlovgivningen.

Personers rettigheder og pligter i henhold til toldlovgivningen

De data, der henvises til i første afsnit, litra b), skal indeholde de
oplysninger, der er nødvendige for risikoanalysen og en korrekt
anvendelse af toldkontrollen, hvor det er relevant under anvendelse af internationale standarder og international handelspraksis.

Afdeling 1

Artikel 6

Tilvejebringelse af oplysninger

Databeskyttelse

Artikel 5

1.
Enhver oplysning, som toldmyndighederne får under
udøvelsen af deres opgaver, og som er af fortrolig art, eller som
meddeles fortroligt, er omfattet af tavshedspligt. Medmindre det
sker i henhold til artikel 26, stk. 2, må en sådan oplysning ikke
videregives af toldmyndighederne uden udtrykkelig tilladelse fra
den person eller den myndighed, der har givet oplysningen.

KAPITEL 2

Udveksling og lagring af data
1.
Al udveksling af data, følgedokumenter, afgørelser og meddelelser mellem toldmyndigheder og mellem økonomiske operatører og toldmyndigheder i henhold til toldlovgivningen samt
lagring af disse data i henhold til toldlovgivningen foretages ved
hjælp af edb.
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om undtagelser fra første afsnit, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.
Disse bestemmelser skal fastlægge de tilfælde, hvor der kan anvendes papir- eller andre transaktioner i stedet for elektronisk udveksling af data, samt betingelserne herfor, navnlig under hensyn til
følgende:
a)

En sådan oplysning kan dog videregives uden tilladelse, hvis toldmyndighederne er forpligtet eller bemyndiget hertil ifølge gældende bestemmelser, herunder navnlig bestemmelser vedrørende
databeskyttelse, eller i forbindelse med en retssag.

2. Meddelelse af fortrolige data til toldmyndighederne og andre
kompetente myndigheder i lande eller områder uden for Fællesskabets toldområde er kun tilladt inden for rammerne af en international aftale, som har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

3. Videregivelse eller meddelelse af oplysninger skal finde sted
i fuld overensstemmelse med gældende bestemmelser om
databeskyttelse.

muligheden for, at toldmyndighedernes it-systemer midlertidigt er ude af drift
Artikel 7

b)

muligheden for, at den økonomiske operatørs it-systemer
midlertidigt er ude af drift

Udveksling af andre oplysninger mellem toldmyndigheder
og økonomiske operatører

c)

internationale konventioner og aftaler, som fastsætter, at der
skal anvendes papirdokumenter

d)

rejsende, som ikke har direkte adgang til it-systemer, og som
ikke har mulighed for at give elektroniske oplysninger

1. Toldmyndigheder og økonomiske operatører kan udveksle
alle oplysninger, som ikke er udtrykkeligt påkrævet ifølge toldlovgivningen, især med henblik på gensidigt samarbejde for at
identificere og modvirke risici. Denne udveksling kan finde sted
ifølge en skriftlig aftale og kan indebære, at toldmyndighederne
får adgang til de økonomiske operatørers computersystemer.
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2.
Enhver oplysning, der gives af den ene part til den anden
under det samarbejde, der henvises til i stk. 1, er fortrolig, medmindre begge parter er enige om andet.
Artikel 8
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b)

anmodninger og tilladelser vedrørende en toldprocedure eller
status som autoriseret økonomisk operatør

c)

anmodninger og særlige afgørelser truffet i overensstemmelse
med artikel 20

d)

fælles risikoforvaltning som omhandlet i artikel 25.

Oplysninger fra toldmyndighederne
1.
Enhver person kan anmode toldmyndighederne om oplysninger vedrørende anvendelsen af toldlovgivningen. En sådan
anmodning kan afvises, hvis den ikke vedrører en konkret overvejet aktivitet i forbindelse med international varehandel.
2.
Toldmyndighederne sørger for en regelmæssig dialog med
de økonomiske operatører og andre myndigheder, der er involveret i international varehandel. De sørger for større åbenhed ved
at gøre toldlovgivningen, generelle administrative afgørelser og
ansøgningsblanketter frit tilgængelige, uden vederlag, hvor dette
er praktisk muligt, og via internettet.

2. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med
følgende:
a)

standarder for form og indhold af de data, der skal registreres

b)

ajourføring af disse data, foretaget af medlemsstaternes
toldmyndigheder

c)

de regler, der skal gælde for adgangen til disse data for:

Artikel 9
Oplysninger til toldmyndighederne
1.
Enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i
opfyldelsen af toldformaliteter eller i toldkontrol, skal på toldmyndighedernes forlangende inden for en nærmere angivet tidsfrist stille alle nødvendige dokumenter og oplysninger til rådighed
for disse myndigheder i en passende form og yde al den bistand,
der er nødvendig for opfyldelsen af disse formaliteter eller for
denne kontrol.
2.
En person, der indgiver en summarisk angivelse, en toldangivelse eller en meddelelse eller fremsætter en anmodning om en
bevilling eller en anden afgørelse, er ansvarlig for følgende:
a)

ægtheden af alle dokumenter, der indgives eller gøres
tilgængelige

c)

hvor det er relevant, overholdelsen af alle forpligtelser, der
gælder i forbindelse med henførsel af varerne under den
pågældende toldprocedure eller udførelsen af de tilladte
transaktioner.

økonomiske operatører

ii)

andre kompetente myndigheder

vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.

Afdeling 2

rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne i angivelsen, meddelelsen eller anmodningen

b)

i)

Toldrepræsentation

Artikel 11

Første afsnit gælder også alle oplysninger i enhver anden form,
som kræves af eller gives til toldmyndighederne.
Hvis det er en toldrepræsentant for den pågældende person, der
indgiver angivelsen eller meddelelsen, fremsætter anmodningen
eller giver oplysningerne, er toldrepræsentanten også omfattet af
de forpligtelser, der er anført i første afsnit.
Artikel 10

Toldrepræsentant
1.

Enhver person kan udpege en toldrepræsentant.

En sådan repræsentation kan være enten direkte, når toldrepræsentanten handler i en anden persons navn og på en anden persons vegne, eller indirekte, når toldrepræsentanten handler i eget
navn, men på en anden persons vegne.
En toldrepræsentant skal være etableret i Fællesskabets
toldområde.

Elektroniske systemer
1.
Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen om at
udvikle, vedligeholde og benytte elektroniske systemer til udveksling af oplysninger mellem toldsteder og til fælles registrering og
vedligeholdelse af optegnelser navnlig vedrørende følgende:
a)

økonomiske operatører, der er direkte eller indirekte involveret i opfyldelsen af toldformaliteter

2. Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen fastlægge, på hvilke betingelser en toldrepræsentant
kan levere ydelser i den medlemsstat, hvor den pågældende er
etableret. En toldrepræsentant, der opfylder kriterierne i artikel 14, litra a)-d), har imidlertid ret til at levere sådanne ydelser i
en anden medlemsstat end den, hvor den pågældende er etableret, dog således at det ikke berører den pågældende medlemsstats
anvendelse af mindre strenge kriterier.
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3. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med navnlig følgende:
a)

betingelserne for, hvornår kravet i stk. 1, tredje afsnit, kan
fraviges

b)

betingelserne for, hvornår retten i stk. 2 kan gives og
godtgøres

c)

eventuelle yderligere foranstaltninger til gennemførelse af
denne artikel

vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.
Artikel 12
Bemyndigelse
1.
Når en toldrepræsentant har at gøre med toldmyndighederne, skal han erklære at handle på den persons vegne, der
repræsenteres, og angive, hvorvidt det drejer sig om direkte eller
indirekte repræsentation.

I forbindelse med den første form for autorisation drager økonomiske operatører fordel af visse forenklinger i overensstemmelse
med toldlovgivningen. I forbindelse med den anden form for
autorisation drager operatørerne fordel af sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser.
Begge former for autorisation kan indrømmes samtidigt.
3. Status som autoriseret økonomisk operatør anerkendes, jf.
artikel 14 og 15, af toldmyndighederne i alle medlemsstater, uden
at dette berører toldkontrollen.
4. På grundlag af anerkendelsen af status som autoriseret økonomisk operatør, og forudsat at kravene vedrørende en bestemt
form for forenkling, som toldlovgivningen giver mulighed for, er
opfyldt, godkender toldmyndighederne, at operatøren kan nyde
godt af denne forenkling.
5. Status som autoriseret økonomisk operatør kan suspenderes eller inddrages i overensstemmelse med de betingelser, der
fastsættes i henhold til artikel 15, stk. 1, litra g).
6. Den autoriserede økonomiske operatør skal underrette toldmyndighederne om alle forhold, der indtræder, efter at denne status blev indrømmet, og som kan have betydning for dens
opretholdelse eller indhold.

En person, der ikke erklærer, at han handler som toldrepræsentant, eller som erklærer, at han handler som toldrepræsentant
uden at være bemyndiget hertil, anses for at handle i eget navn og
på egne vegne.
2.
Toldmyndighederne kan afkræve enhver person, der erklærer, at han handler som toldrepræsentant, dokumentation for, at
den repræsenterede person har bemyndiget ham hertil.
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om undtagelser fra første afsnit, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.
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Artikel 14
Indrømmelse af status
Kriterierne for indrømmelse af status som autoriseret økonomisk
operatør er som følger:
a)

tidligere tilfredsstillende opfyldelse af told- og skattereglerne

b)

et tilfredsstillende system til forvaltning af bogholderi og om
nødvendigt af transportdokumenter, som gør det muligt at
gennemføre passende toldkontrol

c)

bevis for solvens

d)

i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, hvis en autoriseret
økonomisk operatør ønsker at benytte forenklinger, der er
fastsat i overensstemmelse med toldlovgivningen, praktisk
kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har
direkte tilknytning til den pågældende aktivitet

e)

i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, hvis en autoriseret
økonomisk operatør ønsker at udnytte lettelser med hensyn
til sikkerheds- og sikringsrelateret toldkontrol, passende
sikkerheds- og sikringsstandarder.

Afdeling 3
Autoriseret økonomisk operatør
Artikel 13
Ansøgning og autorisation
1. En økonomisk operatør, som er etableret i Fællesskabets toldområde, og som opfylder betingelserne i artikel 14 og 15, kan
ansøge om status som autoriseret økonomisk operatør.
Toldmyndighederne indrømmer, om nødvendigt efter samråd
med andre kompetente myndigheder, denne status, som er genstand for overvågning.
2.
Status som autoriseret økonomisk operatør består af to former for autorisation: status som autoriseret økonomisk operatør
med tilladelse til at udnytte »forenklede toldbestemmelser« og status som autoriseret økonomisk operatør med tilladelse til at
udnytte »sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser«.

Artikel 15
Gennemførelsesforanstaltninger
1. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser vedrørende følgende:
a)

indrømmelse af status som autoriseret økonomisk operatør
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b)

de tilfælde, hvor status som autoriseret økonomisk operatør
skal undersøges

c)

indrømmelse af tilladelse til, at autoriserede økonomiske operatører kan benytte forenklinger

d)

fastsættelse af, hvilken toldmyndighed der er kompetent til at
indrømme denne status og disse tilladelser

e)

arten og omfanget af de lettelser, der kan indrømmes autoriserede økonomiske operatører med hensyn til sikkerhedsog sikringsrelateret toldkontrol

f)

samråd med og meddelelse af oplysninger til andre
toldmyndigheder

g)

de betingelser, hvorunder status som autoriseret økonomisk
operatør kan suspenderes eller inddrages

h) de betingelser, hvorunder kravet om at være etableret i Fællesskabets toldområde kan fraviges for særlige kategorier af
autoriserede økonomiske operatører, navnlig under hensyn
til internationale aftaler
vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.
2.
a)

Disse foranstaltninger skal tage hensyn til følgende:
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Flere personer kan også anmode om en afgørelse, og en afgørelse
kan træffes vedrørende flere personer, på de betingelser, der er
fastsat i toldlovgivningen.
2. Medmindre andet er fastsat i toldlovgivningen, skal en afgørelse som nævnt i stk. 1 træffes og ansøgeren have meddelelse
herom hurtigst muligt og senest fire måneder efter den dato, hvor
toldmyndighederne modtog alle de nødvendige oplysninger for at
kunne træffe afgørelsen.
Hvis det ikke er muligt for toldmyndighederne at overholde denne
tidsfrist, skal de underrette ansøgeren herom inden udløbet af fristen og angive årsagerne hertil samt oplyse, hvilken ny frist de
skønner nødvendig for at træffe afgørelse.
3. Medmindre andet er fastsat i afgørelsen eller i toldlovgivningen, får afgørelsen virkning fra den dato, hvor ansøgeren modtager afgørelsen eller må antages at have modtaget den. Bortset fra
de i artikel 24, stk. 2, omhandlede tilfælde kan de trufne afgørelser håndhæves af toldmyndighederne fra denne dato.
4. Inden toldmyndighederne træffer en afgørelse, som kan få
negative følger for den eller de personer, som den er rettet til, skal
de meddele den eller de pågældende personer de grunde, som de
agter at basere deres afgørelse på, og denne eller disse skal have
lejlighed til at fremsætte deres synspunkter inden for en frist, der
løber fra den dato, hvor meddelelsen blev foretaget.
Efter udløbet af denne frist får den pågældende person i en passende form meddelelse om afgørelsen med angivelse af de grunde,
afgørelsen bygger på. Den i artikel 23 omhandlede klageadgang
skal nævnes i afgørelsen.

de regler, der vedtages i medfør af artikel 25, stk. 3
5. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med
følgende:

b)

professionel medvirken til aktiviteter, der er omfattet af
toldlovgivningen

c)

praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som
har direkte tilknytning til den pågældende aktivitet

a)

bestemmelser om, i hvilke tilfælde og under hvilke betingelser proceduren i stk. 4, første afsnit, ikke finder anvendelse

d)

den økonomiske operatør som indehaver af et internationalt
anerkendt certifikat, der er udstedt på grundlag af relevante
internationale konventioner.

b)

den frist, der er nævnt i stk. 4, første afsnit

vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.

Afdeling 4
Afgørelser om anvendelse af
toldlovgivningen

Artikel 16
Almindelige bestemmelser
1.
Når en person anmoder toldmyndighederne om en afgørelse i forbindelse med anvendelsen af toldlovgivningen, skal den
pågældende fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for,
at myndighederne kan træffe denne afgørelse.

6. Uden at dette berører bestemmelser på andre områder, der
fastsætter, i hvilke tilfælde og under hvilke betingelser afgørelser
ikke har virkning eller mister deres virkning, kan de toldmyndigheder, der har udstedt en afgørelse, på et hvilket som helst tidspunkt annullere, ændre eller tilbagekalde den, hvis den ikke er i
overensstemmelse med toldlovgivningen.
7. Bortset fra de tilfælde, hvor en toldmyndighed handler som
retsinstans, gælder bestemmelserne i stk. 3, 4 og 6 i denne artikel
og i artikel 17, 18 og 19 også for afgørelser, som toldmyndighederne træffer uden forudgående anmodning fra den berørte person, især om meddelelse om toldskyld i henhold til artikel 67,
stk. 3.
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Artikel 17
Afgørelsers gyldighed i hele Fællesskabet

5. Kommissionen kan vedtage foranstaltninger til gennemførelse af denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 3, navnlig når der er tale om afgørelser, der er rettet til flere personer.

Medmindre der er anmodet om eller angivet andet, er afgørelser,
der træffes af toldmyndighederne på grundlag af eller vedrørende
anvendelsen af toldlovgivningen, gyldige i hele Fællesskabets
toldområde.

Artikel 18
Annullering af gunstige afgørelser
1.
Toldmyndighederne annullerer en afgørelse, der er gunstig
for den person, den er rettet til, hvis følgende betingelser alle er
opfyldt:
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Artikel 20
Afgørelser vedrørende bindende oplysninger

1.
Toldmyndighederne meddeler efter formel anmodning
afgørelser vedrørende bindende tariferingsoplysninger, i det følgende benævnt »BTO-afgørelser«, eller afgørelser vedrørende
bindende oprindelsesoplysninger, i det følgende benævnt
»BOO-afgørelser«.

En sådan anmodning afvises i følgende tilfælde:
a)

Afgørelsen blev truffet på grundlag af urigtige eller ufuldstændige oplysninger.
a)

hvis anmodningen indgives eller allerede er indgivet til det
samme eller et andet toldsted af eller på vegne af indehaveren af en afgørelse vedrørende de samme varer, og for BOOafgørelsers vedkommende under de samme omstændigheder,
der er bestemmende for opnåelsen af oprindelsesstatus

b)
2.
Annullering af afgørelsen meddeles modtageren af
afgørelsen.

hvis ansøgningen ikke vedrører en planlagt anvendelse af
BTO- eller BOO-afgørelsen eller en planlagt anvendelse af en
toldprocedure.

3.
Annulleringen får virkning fra det tidspunkt, hvor den
oprindelige afgørelse fik virkning, medmindre andet er fastsat i
afgørelsen i overensstemmelse med toldlovgivningen.

2. BTO- eller BOO-afgørelser er kun bindende hvad angår tariferingen af en vare eller bestemmelsen af en vares oprindelse.

b)

Ansøgeren vidste eller burde med rimelighed have vidst, at
oplysningerne var urigtige eller ufuldstændige.

c)

Hvis oplysningerne havde været rigtige og fuldstændige, ville
afgørelsen have været anderledes.

4.
Kommissionen kan vedtage foranstaltninger til gennemførelse af denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 3, navnlig når der er tale om afgørelser, der er rettet til flere personer.

Disse afgørelser er kun bindende for toldmyndighederne over for
indehaveren af afgørelsen og kun for så vidt angår varer, for hvilke
toldformaliteterne afsluttes efter den dato, fra hvilken afgørelsen
har virkning.

Artikel 19
Tilbagekaldelse og ændring af gunstige afgørelser
1.
En gunstig afgørelse tilbagekaldes eller ændres i andre tilfælde end de i artikel 18 omhandlede, hvis en eller flere af betingelserne for dens meddelelse ikke var eller ikke længere er opfyldt.
2.
Medmindre andet er fastsat i toldlovgivningen, kan en gunstig afgørelse, der er rettet til flere personer, udelukkende tilbagekaldes for en person, som ikke overholder en forpligtelse, der er
pålagt i kraft af denne afgørelse.
3.
Tilbagekaldelse eller ændring af afgørelsen meddeles modtageren af afgørelsen.

Afgørelserne er først bindende for indehaveren af afgørelsen over
for toldmyndighederne fra den dato, hvor han modtager eller må
antages at have modtaget meddelelsen om afgørelsen.

3.
BTO- og BOO-afgørelser er gyldige i tre år regnet fra den
dato, fra hvilken afgørelsen har virkning.

4. For at kunne anvende en BTO- eller BOO-afgørelse i forbindelse med en bestemt toldprocedure skal indehaveren af afgørelsen kunne godtgøre:

a)

hvis det drejer sig om en BTO-afgørelse, at de angivne varer
på alle måder svarer til de i afgørelsen beskrevne varer

b)

hvis det drejer sig om en BOO-afgørelse, at de pågældende
varer og de omstændigheder, der er bestemmende for opnåelsen af oprindelsesstatus, på alle måder svarer til de i afgørelsen beskrevne varer og omstændigheder.

4.
Artikel 16, stk. 3, finder anvendelse ved tilbagekaldelse eller
ændring af afgørelsen.
Toldmyndighederne kan dog undtagelsesvis og i tilfælde, hvor
modtagerens berettigede interesser fordrer det, lade tilbagekaldelsen eller ændringen få virkning fra et senere tidspunkt.
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5.
Uanset artikel 16, stk. 6, og artikel 18 annulleres BTO- og
BOO-afgørelser, hvis de bygger på urigtige eller ufuldstændige
oplysninger fra ansøgerne.
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2. Hvis administrative sanktioner anvendes, kan de eksempelvis antage en af følgende former eller begge:
a)

et pengekrav fra toldmyndighederne, herunder, hvor det er
relevant, et forlig i stedet for en strafferetlig sanktion

b)

tilbagekaldelse, suspension eller ændring af enhver tilladelse,
som indehaves af den pågældende person.

6.
BTO- og BOO-afgørelser tilbagekaldes i overensstemmelse
med artikel 16, stk. 6, og artikel 19.

De kan ikke ændres.

7.
Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse
af stk. 1-5 i denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

3. Medlemsstaterne giver senest seks måneder efter denne artikels anvendelsesdato, som fastlagt i overensstemmelse med artikel 188, stk. 2, Kommissionen meddelelse om gældende nationale
bestemmelser jf. stk. 1 og underretter den hurtigst muligt om
senere ændringer, som påvirker dem.

8. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om:

Afdeling 6
Klager

a)

under hvilke betingelser og på hvilket tidspunkt en BTO- eller
BOO-afgørelse ophører med at være gyldig

Artikel 22
Afgørelser truffet af en retsinstans

b)

c)

under hvilke betingelser og i hvor lang tid en afgørelse i
litra a) fortsat kan anvendes i forbindelse med bindende kontrakter, der er baseret på afgørelsen og indgået, inden dens
gyldighed udløber

Artikel 23 og 24 anvendes ikke på klager indgivet med henblik på
annullering, tilbagekaldelse eller ændring af en afgørelse vedrørende anvendelse af toldlovgivningen truffet af en retsinstans eller
af toldmyndigheder, der handler som retsinstanser.

under hvilke betingelser Kommissionen kan udstede afgørelser, hvori medlemsstater anmodes om at tilbagekalde eller
ændre en afgørelse vedrørende bindende oplysninger, som
indeholder bindende oplysninger, der afviger fra andre afgørelser om samme emne

vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4, jf. dog artikel 19.

9. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, under hvilke betingelser der skal udstedes andre afgørelser vedrørende bindende oplysninger, vedtages efter
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

Artikel 23
Klageadgang
1. Enhver person kan indgive klage over enhver afgørelse, der
træffes af toldmyndighederne om anvendelse af toldlovgivningen,
og som berører den pågældende umiddelbart og individuelt.
Klage kan endvidere indgives af enhver person, der har anmodet
toldmyndighederne om en afgørelse, og som ikke har opnået en
afgørelse inden for fristerne i artikel 16, stk. 2.
2.

Klagen kan indgives til mindst to instanser:

a)

i første instans til toldmyndighederne eller en retsinstans eller
et andet organ, der er udpeget af medlemsstaterne til det
formål

b)

i anden instans til en højere, uafhængig instans, der kan være
en domstol eller et tilsvarende specialiseret organ, i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i medlemsstaterne.

Afdeling 5
Sanktioner

Artikel 21
Anvendelse af sanktioner

1. Hver enkelt medlemsstat indfører sanktioner for manglende
overholdelse af Fællesskabets toldlovgivning. Sanktionerne skal
være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have
afskrækkende virkning.

3. Klagen skal indgives i den medlemsstat, hvor afgørelsen er
truffet, eller hvor der er anmodet om en sådan afgørelse.
4. Medlemsstaterne sørger for, at klageproceduren giver mulighed for en hurtig bekræftelse eller korrektion af afgørelser truffet
af toldmyndighederne.
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Artikel 24
Suspension af gennemførelsen

1.
Indgivelse af en klage har ikke opsættende virkning for gennemførelsen af den anfægtede afgørelse.

2. Toldmyndighederne kan imidlertid udsætte gennemførelsen
af afgørelsen helt eller delvis, hvis de har begrundet formodning
om, at den anfægtede afgørelse ikke er i overensstemmelse med
toldlovgivningen, eller hvis der må frygtes uoprettelig skade for
den pågældende.
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Kontrol på grundlag af sådanne oplysninger og kriterier gennemføres med forbehold af andre kontrolforanstaltninger, der gennemføres i medfør af stk. 1 og 2 eller andre gældende
bestemmelser.
3. Med forbehold af denne artikels stk. 2 vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 184, stk. 2, gennemførelsesforanstaltninger vedrørende følgende:
a)

en fælles ramme for risikoforvaltning

b)

fælles kriterier og prioriterede kontrolområder

3.
I de i stk. 2 omhandlede tilfælde, hvor den anfægtede afgørelse bevirker, at der skal betales import- eller eksportafgifter, er
udsættelse af afgørelsen betinget af, at der stilles sikkerhed, medmindre det på grundlag af en dokumenteret vurdering konstateres, at en sådan sikkerhedsstillelse vil kunne give debitor alvorlige
vanskeligheder af økonomisk eller social art.

c)

oplysninger om og analyser af risici, der skal udveksles mellem toldadministrationerne.

Kommissionen kan vedtage foranstaltninger til gennemførelse af
første afsnit efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

1.
Hvis der for de samme varer skal foretages anden kontrol
end toldkontrol af andre kompetente myndigheder end toldmyndighederne, skal toldmyndighederne i nært samarbejde med disse
andre myndigheder tilstræbe, at denne kontrol, så vidt det overhovedet er muligt, foretages på samme tid og sted som toldkontrollen (one-stop-shop), idet toldmyndighederne spiller den
koordinerende rolle med henblik herpå.

Afdeling 7
Kontrol med varer

Artikel 25
Toldkontrol

1.
Toldmyndighederne kan udføre alle de toldkontroller, de
skønner nødvendige.

Toldkontrol kan især omfatte undersøgelse af varerne, udtagelse af
prøver, verifikation af dataene i en angivelse og af dokumenters
eksistens og ægthed, gennemgang af de økonomiske operatørers
regnskaber og andre optegnelser, kontrol af transportmidler, af
bagage og af andre effekter, som personer fører med sig, og administrative undersøgelser og lignende handlinger.

Artikel 26
Samarbejde mellem myndigheder

2. Inden for rammerne af den kontrol, der henvises til i denne
afdeling, kan toldmyndighederne og andre kompetente myndigheder, hvis det er nødvendigt for at minimere risikoen og
bekæmpe svig, med hinanden og med Kommissionen udveksle
data, de har modtaget i forbindelse med indpassage, udpassage,
transit, overførsel, oplagring og særlige anvendelsesformål, herunder posttrafik, for så vidt angår varebevægelser mellem Fællesskabets toldområde og andre områder, samt tilstedeværelse og
bevægelser inden for toldområdet af ikke-fællesskabsvarer og
varer med særligt anvendelsesformål, og resultaterne af eventuel
kontrol. Toldmyndighederne og Kommissionen kan også
udveksle sådanne data indbyrdes for at sikre ensartet anvendelse
af Fællesskabets toldlovgivning.

Artikel 27
Kontrol efter frigivelse

2.
Anden toldkontrol end stikprøvekontrol baseres hovedsagelig på risikoanalyse ved hjælp af edb med henblik på at identificere og evaluere risiciene og udvikle de nødvendige
modforanstaltninger på grundlag af kriterier, der er udviklet på
nationalt plan, på fællesskabsplan og eventuelt på internationalt
plan.

Medlemsstaterne udvikler, vedligeholder og udnytter i samarbejde
med Kommissionen en fælles ramme for risikoforvaltning, som
skal bygge på udveksling af oplysninger om og analyser af risici
mellem toldadministrationerne, og som blandt andet skal fastlægge fælles kriterier for risikoforvaltning samt kontrolforanstaltninger og prioriterede kontrolområder.

Efter at have frigivet varerne kan toldmyndighederne foretage
kontrol af alle dokumenter og data vedrørende transaktioner med
de pågældende varer eller vedrørende tidligere eller senere
erhvervsmæssige transaktioner med de pågældende varer for at
sikre sig, at oplysningerne på den summariske angivelse eller
toldangivelsen er rigtige. Disse myndigheder kan også undersøge
varerne og/eller udtage stikprøver, så længe det stadig er muligt.
Kontrollen kan gennemføres hos ihændehaveren af varerne eller
dennes repræsentant, hos enhver anden person, som direkte eller
indirekte er forretningsmæssigt involveret i disse transaktioner,
eller hos enhver anden person, som måtte være i besiddelse af de
nævnte dokumenter og data i erhvervsøjemed.

4.6.2008

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Artikel 28

Afdeling 8

Rejser med fly og skib inden for Fællesskabet

Opbevaring af dokumenter og andre
oplysninger; afgifter og omkostninger

1.
Der skal kun foretages toldkontrol eller opfyldes formaliteter for så vidt angår håndbagage og indchecket bagage tilhørende
personer, der foretager enten en fly- eller en skibsrejse inden for
Fællesskabet, for så vidt denne kontrol eller disse formaliteter er
fastsat i toldlovgivningen.
2.

Stk. 1 finder anvendelse med forbehold af følgende:

a)

sikkerheds- og sikringskontrol

b)

kontrol i tilknytning til forbud eller restriktioner.

3.
Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 184,
stk. 2, foranstaltninger til gennemførelse af nærværende artikel,
hvori det fastsættes, i hvilke tilfælde og under hvilke betingelser
toldformaliteter og toldkontrol finder anvendelse for følgende:
a)

håndbagage og indchecket bagage tilhørende:
i)

ii)
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personer, der rejser med et luftfartøj, som kommer fra en
lufthavn i et tredjeland, og som efter mellemlanding i en
fællesskabslufthavn skal fortsætte flyvningen til en anden
fællesskabslufthavn
personer, der rejser med et luftfartøj, som mellemlander
i en fællesskabslufthavn, inden det fortsætter flyvningen
til en lufthavn i et tredjeland

Artikel 29
Opbevaring af dokumenter og andre oplysninger
1.
En person skal med henblik på toldkontrol opbevare de
dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i
mindst tre kalenderår i en form, som toldmyndighederne har
adgang til og kan acceptere.
I tilfælde af, at varer overgår til fri omsætning under andre
omstændigheder end dem, der er omhandlet i tredje afsnit, eller
at varer angives til eksport, gælder denne frist fra udgangen af det
år, hvor toldangivelserne om overgang til fri omsætning eller til
eksport er blevet antaget.
I tilfælde af, at varer overgår til fri omsætning afgiftsfrit eller til en
nedsat importafgift på grund af deres særlige anvendelsesformål,
gælder denne frist fra udgangen af det år, hvor de ophører med at
være undergivet toldtilsyn.
I tilfælde af, at varer er henført under en anden toldprocedure,
gælder denne frist fra udgangen af det år, hvor toldproceduren
ophørte.
2. Hvis en toldkontrol vedrørende en toldskyld viser, at det er
nødvendigt at korrigere bogføringen heraf, og den berørte person er blevet underrettet herom, opbevares dokumenterne og
oplysningerne i yderligere tre år ud over den i stk. 1 fastsatte frist,
jf. dog artikel 68, stk. 4.

iii) personer, der benytter en forbindelse ad søvejen, som
indebærer flere på hinanden følgende strækninger, og
som varetages af et og samme skib, der påbegynder eller
afslutter rejsen i en havn i et tredjeland eller anløber en
sådan havn undervejs

Hvis der er indgivet en klage eller indledt retsforfølgning, skal
dokumenterne og oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er
fastsat i stk. 1 i denne artikel, eller indtil klageproceduren eller
retsforfølgningen er afsluttet, alt eller hvilken dato der er den
seneste.

iv) personer om bord på et lystfartøj, et privatfly eller et
forretningsfly

Artikel 30
Afgifter og omkostninger

b)

håndbagage og indchecket bagage:
i)

ii)

der ankommer til en fællesskabslufthavn om bord på et
luftfartøj fra en lufthavn i et tredjeland, og som i fællesskabslufthavnen omlades til et andet luftfartøj, der foretager en flyvning inden for Fællesskabet
der i en fællesskabslufthavn bringes om bord i et luftfartøj, der foretager en flyvning inden for Fællesskabet, med
henblik på i en anden fællesskabslufthavn at blive omladet til et luftfartøj med en lufthavn i et tredjeland som
bestemmelsessted.

1.
Toldmyndighederne pålægger ikke afgifter for gennemførelse af toldkontrol eller anden anvendelse af toldlovgivningen
inden for deres kompetente toldsteders officielle åbningstid.
Toldmyndighederne kan dog pålægge afgifter eller kræve dækning
for omkostninger, når der udføres særlige tjenesteydelser, navnlig
følgende:
a)

toldpersonales tilstedeværelse uden for officiel åbningstid
eller andre steder end på toldmyndighedernes lokaliteter efter
anmodning
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b)

analyser eller ekspertudtalelser om varer og portoudgifter til
returnering af varer til en ansøger, især for så vidt angår afgørelser, der træffes i medfør af artikel 20, eller meddelelse af
oplysninger som omhandlet i artikel 8, stk. 1

c)

undersøgelse eller prøveudtagning af varer i verifikationsøjemed eller tilintetgørelse af varer, hvis der er andre omkostninger forbundet hermed end anvendelse af toldpersonale

d)
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om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (1),
finder anvendelse, undtagen hvor Fællesskabets toldlovgivning
indeholder andre specifikke bestemmelser.
AFSNIT II
ELEMENTER, PÅ GRUNDLAG AF HVILKE IMPORT- ELLER
EKSPORTAFGIFTER OG ANDRE FORANSTALTNINGER, DER
ER FASTSAT SOM LED I VAREHANDELEN, FINDER
ANVENDELSE

ekstraordinære kontrolforanstaltninger, hvor det er nødvendigt som følge af varernes art eller en potentiel risiko.

KAPITEL 1

Den fælles toldtarif og tarifering af varer

2. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med foranstaltninger til gennemførelse af stk. 1, andet afsnit, vedtages efter
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

Artikel 33
Den fælles toldtarif

KAPITEL 3

Valutaomregning og tidsfrister

Artikel 31
Valutaomregning

1. Import- og eksportafgifter, der skal betales, baseres på den
fælles toldtarif.
Andre foranstaltninger, der er fastsat ved særlige fællesskabsbestemmelser vedrørende varehandelen, finder anvendelse i overensstemmelse med varernes tarifering i tariffen, hvor det er
relevant.
2.

1.
Den kurs, der benyttes, skal offentliggøres og/eller gøres tilgængelig på internettet af de kompetente myndigheder, når det er
nødvendigt at omregne en valuta af en af følgende årsager:
a)

De elementer, der benyttes til at ansætte toldværdien af en
vare, er angivet i en anden valuta end valutaen i den medlemsstat, hvor toldværdien ansættes.

b)

Modværdien af euroen i national valuta er nødvendig for at
fastlægge toldtariferingen af varer samt import- og eksportafgiftsbeløbet, herunder tærskelværdier i den fælles toldtarif.

2.
Hvis det er nødvendigt at omregne valutaen af andre årsager end de i stk. 1 nævnte, fastsættes den modværdi af euroen i
national valuta, der skal anvendes som led i toldlovgivningen,
mindst en gang om året.
3.
Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse
af denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

Den fælles toldtarif består af følgende:

a)

den kombinerede nomenklatur indført ved Rådets forordning
(EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (2)

b)

enhver anden nomenklatur, som helt eller delvis er baseret på
den kombinerede nomenklatur, eller som har yderligere
underopdelinger, og som er opstillet i henhold til særlige fællesskabsbestemmelser med henblik på anvendelse af tarifmæssige foranstaltninger i forbindelse med varehandelen

c)

de bundne eller normale autonome toldsatser, der anvendes
på varer, som er omfattet af den kombinerede nomenklatur

d)

de præferencetoldforanstaltninger, der er fastsat i aftaler, som
Fællesskabet har indgået med visse lande eller områder uden
for Fællesskabets toldområde eller grupper af sådanne lande
eller områder

e)

de præferencetoldforanstaltninger, der vedtages ensidigt af
Fællesskabet til fordel for visse lande eller områder uden for
Fællesskabets toldområde eller grupper af sådanne lande eller
områder

f)

de autonome foranstaltninger, hvorved der fastsættes nedsættelse af eller fritagelse for told for visse varer

g)

de toldlempelser, som gælder for visse varer på grund af deres
art eller deres særlige anvendelsesformål, inden for rammerne
af foranstaltninger, der er nævnt under litra c)-f) eller h)

Artikel 32
Tidsfrister
1.
Når der fastsættes perioder, datoer eller tidsfrister i toldlovgivningen, kan en sådan periode ikke forlænges eller forkortes og
en dato eller tidsfrist ikke udskydes eller rykkes frem, medmindre
det udtrykkeligt er fastsat i de pågældende bestemmelser.
2.
De regler for perioder, datoer og tidsfrister, der er fastsat i
Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971

(1) EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1 (Den danske specialudgave: serie I kapitel 1971 (II), s. 311).
(2) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 275/2008 (EUT L 85 af 27.3.2008, s. 3).
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andre toldmæssige foranstaltninger, der er fastsat ved
landbrugs-, handels- eller andre fællesskabsforskrifter.

3.
Når de pågældende varer opfylder de betingelser, der indgår
i foranstaltningerne i stk. 2, litra d)-g), finder foranstaltningerne i
disse bestemmelser anvendelse på klarererens anmodning i stedet
for de i litra c) i samme stykke omhandlede foranstaltninger. En
sådan anmodning kan indgives efterfølgende, forudsat at de tidsfrister og betingelser, der er fastsat i den pågældende foranstaltning eller i kodeksen, er opfyldt.
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b)

andre foranstaltninger end toldmæssige, som er fastsat i særlige fællesskabsbestemmelser, som gælder for varehandelen

c)

andre fællesskabsforanstaltninger
oprindelse.

vedrørende

varers

Artikel 36
Erhvervelse af oprindelsesstatus

4.
Er anvendelsen af de i stk. 2, litra d)-g), omhandlede foranstaltninger eller den i litra h) i samme stykke omhandlede fritagelse for foranstaltninger begrænset til kun at omfatte en vis
import- eller eksportmængde, ophører en sådan anvendelse eller
fritagelse for så vidt angår toldkontingenter, når den specificerede
import- eller eksportmængde er nået.
For så vidt angår importlofter ophører en sådan anvendelse, når
Fællesskabet udsteder en retsakt herom.
5.
Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse
af stk. 1 og 4 i denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 3.

1. Varer, der er fuldt ud fremstillet i et enkelt land eller område,
anses for at have oprindelse i dette land eller område.
2.
Varer, ved hvis fremstilling der er involveret mere end et
land eller område, anses for at have oprindelse i det land eller
område, hvor den sidste væsentlige bearbejdning har fundet sted.

Artikel 37
Bevis for oprindelse

Artikel 34
Tarifering af varer
1.
I forbindelse med anvendelse af den fælles toldtarif består
»tarifering« af en vare i at fastslå, hvilken underposition eller yderligere underopdeling i den kombinerede nomenklatur den pågældende vare skal henføres under.
2. I forbindelse med anvendelse af ikke-toldmæssige foranstaltninger består »tarifering« af en vare i at fastslå, hvilken underposition eller yderligere underopdeling i den kombinerede
nomenklatur eller i enhver anden nomenklatur, der er fastsat ved
fællesskabsbestemmelser, og som helt eller delvis er baseret på
den kombinerede nomenklatur, eller som har yderligere underopdelinger heraf, den pågældende vare skal klassificeres under.
3.
En underposition eller yderligere underopdeling, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 1 og 2, benyttes med henblik på
anvendelse af de foranstaltninger, der er knyttet til den pågældende underposition.
KAPITEL 2

Varers oprindelse
Afdeling 1
Ikke-præferenceoprindelse

1. Hvis der er blevet anført en oprindelse i toldangivelsen i
henhold til toldlovgivningen, kan toldmyndighederne kræve, at
klarereren beviser varernes oprindelse.
2. Hvis beviset for varernes oprindelse fremlægges i henhold til
toldlovgivningen eller andre særlige fællesskabsforskrifter, kan
toldmyndighederne, når der foreligger begrundet tvivl, kræve
yderligere dokumentation forelagt for at sikre, at oprindelsen er i
overensstemmelse med de regler, der er fastsat i fællesskabsforskrifterne herom.
3.
Der kan udstedes et dokument i Fællesskabet, der beviser
oprindelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til handelen.

Artikel 38
Gennemførelsesforanstaltninger
Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse af artikel 36 og 37 efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

Afdeling 2
Præferenceoprindelse

Artikel 35
Anvendelsesområde
Artikel 36, 37 og 38 indeholder regler for fastsættelse af varers
ikke-præferenceoprindelse i forbindelse med anvendelse af
følgende:
a)

den fælles toldtarif med undtagelse af de foranstaltninger, der
er omhandlet i artikel 33, stk. 2, litra d) og e)

Artikel 39
Varers præferenceoprindelse
1. For at være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 33, stk. 2, litra d) eller e), eller af ikke-toldmæssige præferenceforanstaltninger, skal varer opfylde de regler om
præferenceoprindelse, der er omhandlet i stk. 2-5 i denne artikel.
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2.
Hvis varer er omfattet af præferenceforanstaltninger i aftaler, som Fællesskabet har indgået med visse lande eller områder
uden for Fællesskabets toldområde eller grupper af sådanne lande
eller områder, skal præferenceoprindelsesreglerne fremgå af disse
aftaler.

3. Transaktionsværdien gælder, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
a)

3.
Hvis varer er omfattet af præferenceforanstaltninger, der er
vedtaget ensidigt af Fællesskabet over for visse andre lande eller
områder uden for Fællesskabets toldområde eller andre grupper af
sådanne lande eller områder end dem, der er omhandlet i stk. 5,
vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 184, stk. 2, foranstaltninger, der fastsætter regler om præferenceoprindelse.
4.
Hvis varer er omfattet af de præferenceforanstaltninger, der
gælder for handel mellem Fællesskabets toldområde og Ceuta og
Melilla, og som fremgår af protokol 2 til tiltrædelsesakten af 1985,
vedtages reglerne om præferenceoprindelse i overensstemmelse
med denne protokols artikel 9.
5.
Hvis varer er omfattet af præferenceforanstaltninger i præferenceordninger til fordel for oversøiske lande og territorier, der
er knyttet til Fællesskabet, vedtages præferenceoprindelsesreglerne
i overensstemmelse med traktatens artikel 187.
6.
Kommissionen vedtager de nødvendige foranstaltninger til
gennemførelse af reglerne i stk. 2-5 efter proceduren i artikel 184,
stk. 2.
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Der er ikke fastsat restriktioner med hensyn til køberens
rådighed over eller anvendelse af varerne ud over en eller flere
af følgende:
i)

restriktioner pålagt eller krævet ifølge lovgivningen eller
af de offentlige myndigheder i Fællesskabet

ii)

begrænsninger af det geografiske område, hvor varerne
kan videresælges

iii) restriktioner, som ikke i væsentlig grad påvirker varernes toldværdi.
b)

Salget eller prisen er ikke betinget af vilkår eller ydelser, hvis
værdi ikke kan bestemmes med hensyn til de varer, som skal
værdiansættes.

c)

Ingen del af provenuet ved senere videresalg, overdragelse
eller anvendelse af varerne fra købers side tilfalder direkte
eller indirekte sælgeren, medmindre der kan foretages en passende justering i overensstemmelse med foranstaltninger, der
vedtages i henhold til artikel 43.

d)

Køberen og sælgeren er ikke indbyrdes afhængige, eller
afhængighedsforholdet har ikke påvirket prisen.

KAPITEL 3

Artikel 42

Varers toldværdi

Sekundære metoder til toldværdiansættelse

Anvendelsesområde

1.
Når varers toldværdi ikke kan fastsættes i henhold til artikel 41, fastsættes denne i medfør af det i nævnte rækkefølge første litra i nærværende artikels stk. 2, litra a)-d), efter hvilket
varernes toldværdi kan fastsættes.

I forbindelse med anvendelse af den fælles toldtarif og de ikketoldmæssige foranstaltninger, der er fastsat i særlige fællesskabsbestemmelser som led i varehandelen, ansættes toldværdien i
henhold til artikel 41, 42 og 43.

Litra c) og d) kan finde anvendelse i omvendt rækkefølge, hvis klarereren anmoder herom.

Artikel 40

2.
Artikel 41

a)

transaktionsværdien af tilsvarende varer, som sælges til eksport til Fællesskabets toldområde og eksporteres på samme
eller næsten samme tidspunkt som de varer, der skal
værdiansættes

b)

transaktionsværdien af lignende varer, som sælges til eksport
til Fællesskabets toldområde og eksporteres på samme eller
næsten samme tidspunkt som de varer, der skal værdiansættes

c)

en værdi baseret på enhedsprisen ved salg i Fællesskabets
toldområde af den største samlede mængde af de importerede varer eller tilsvarende eller lignende importerede varer til
personer, der ikke er afhængige af sælgerne

d)

den beregnede værdi.

Metode til toldværdiansættelse baseret på
transaktionsværdien
1.
Det primære grundlag for varers toldværdi er transaktionsværdien, dvs. den pris, som faktisk er betalt eller skal betales for
varerne ved salg til eksport til Fællesskabets toldområde, om nødvendigt justeret i overensstemmelse med foranstaltninger, der
vedtages i henhold til artikel 43.
2.
Den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, er den fulde
betaling, som køberen yder eller skal yde sælgeren eller tredjemand til fordel for sælgeren for de importerede varer, og som
omfatter alle de betalinger, som er erlagt eller skal erlægges som
betingelse for salget af de importerede varer.

I medfør af stk. 1 er toldværdien:
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3. Hvis toldværdien ikke kan fastsættes i henhold til stk. 1, fastsættes den på grundlag af tilgængelige data i Fællesskabets toldområde og ifølge rimelige fremgangsmåder, der er forenelige med
principperne og de almindelige bestemmelser i følgende:
a)

aftalen om anvendelse af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel

b)

artikel VII i den almindelige overenskomst om told og
udenrigshandel

c)

dette kapitel.
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3.
Klarereren er debitor. Ved indirekte repræsentation er den
person, på hvis vegne toldangivelsen er foretaget, også debitor.
Udfærdiges en toldangivelse for en af de i stk. 1 nævnte procedurer på basis af oplysninger, som fører til, at alle eller dele af
importafgifterne ikke opkræves, er den person, der har meddelt de
oplysninger, der var nødvendige for at udfærdige toldangivelsen,
og som vidste eller som med rimelighed burde have vidst, at de
pågældende oplysninger var forkerte, også debitor.

Artikel 45
Særlige bestemmelser vedrørende varer uden
oprindelsesstatus

Artikel 43
Gennemførelsesforanstaltninger
Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 184, stk. 2, foranstaltninger, som fastsætter følgende:
a)

de elementer, der ved fastsættelsen af toldværdien skal lægges til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, eller
hvilke der kan udelukkes

b)

de elementer, der skal anvendes til fastsættelsen af den beregnede værdi

c)

metoden til fastsættelse af toldværdien i særlige tilfælde og
med hensyn til varer, for hvilke der er opstået toldskyld efter
anvendelsen af en særlig procedure

d)

eventuelt yderligere betingelser, bestemmelser og regler, der
er nødvendige for anvendelsen af artikel 41 og 42.
AFSNIT III
TOLDSKYLD OG SIKKERHEDSSTILLELSE

1. Hvis der er et forbud mod godtgørelse af eller fritagelse for
importafgifter for varer uden oprindelsesstatus, der anvendes til
fremstilling af produkter, for hvilke der udstedes eller udfærdiges
et oprindelsesbevis som led i en præferenceaftale mellem Fællesskabet og visse lande eller områder uden for Fællesskabets toldområde eller grupper af sådanne lande eller områder, opstår der
en toldskyld ved import for så vidt angår disse varer uden oprindelsesstatus ved antagelse af meddelelsen om reeksport vedrørende de pågældende produkter.
2.
Hvis der opstår toldskyld i medfør af stk. 1, fastsættes det
importafgiftsbeløb, der svarer til denne skyld, på samme måde,
som hvis det drejede sig om en toldskyld, der var opstået ved en
antagelse samme dag af toldangivelsen om overgang til fri omsætning for de varer uden oprindelsesstatus, der blev anvendt til
fremstilling af de pågældende produkter for at bringe proceduren
for aktiv forædling til ophør.
3. Artikel 44, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Dog
er den person, som indgiver reeksportmeddelelsen i tilfælde af
ikke-fællesskabsvarer, jf. artikel 179, debitor. Ved indirekte repræsentation er den person, på hvis vegne meddelelsen er indgivet,
også debitor.

KAPITEL 1

Toldskyldens opståen

Artikel 46

Afdeling 1

Toldskyld, der opstår som følge af manglende
overholdelse

Toldskyld ved import

1. For så vidt angår varer, der er importafgiftspligtige, opstår
der toldskyld ved import ved manglende overholdelse af:

Artikel 44
Overgang til fri omsætning og midlertidig import

a)

en af forpligtelserne i toldlovgivningen ved import af ikkefællesskabsvarer i Fællesskabets toldområde, ved deres fjernelse fra toldtilsyn eller ved transport, forædling, oplagring,
midlertidig import eller bortskaffelse af sådanne varer inden
for dette område

1.
Toldskyld ved import opstår, når ikke-fællesskabsvarer,
der er importafgiftspligtige, henføres under en af følgende
toldprocedurer:
a)

overgang til fri omsætning, herunder i henhold til bestemmelserne om særligt anvendelsesformål

b)

en af forpligtelserne i toldlovgivningen om varers særlige
anvendelsesformål inden for Fællesskabets toldområde

b)

midlertidig import med delvis fritagelse for importafgifter.

c)

en betingelse for at henføre ikke-fællesskabsvarer under en
toldprocedure eller for at indrømme afgiftsfritagelse eller en
nedsat importafgift på grund af varernes særlige
anvendelsesformål.

2.
Toldskylden opstår på tidspunktet for antagelsen af
toldangivelsen.

L 145/22
2.

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Toldskylden opstår på et af følgende tidspunkter:

a)

i det øjeblik, hvor den forpligtelse, hvis manglende opfyldelse
giver anledning til toldskylden, ikke er overholdt eller ophører med at være overholdt

b)

i det øjeblik, hvor en toldangivelse antages med henblik på at
henføre varer under en toldprocedure, hvor det efterfølgende
viser sig, at en af betingelserne for at henføre varerne under
den pågældende procedure eller for at indrømme afgiftsfritagelse eller en nedsat importafgift på grund af varernes særlige anvendelsesformål reelt ikke var opfyldt.
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Første afsnit finder tilsvarende anvendelse, hvis der opstår toldskyld for affald og skrot efter tilintetgørelse af sådanne varer.
2. Når der opstår toldskyld i henhold til artikel 46, stk. 1, for
varer, der er henført under proceduren for midlertidig import
med delvis fritagelse for importafgifter, trækkes det toldafgiftsbeløb, der blev betalt i medfør af delvis fritagelse, fra det importafgiftsbeløb, der svarer til toldskyldsbeløbet.
Afdeling 2
Toldskyld ved eksport
Artikel 48

3.
I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), er debitor en af følgende:
a)

enhver person, som det påhvilede at opfylde de pågældende
forpligtelser

b)

enhver person, som vidste eller med rimelighed burde have
vidst, at en af forpligtelserne i toldforskrifterne ikke var
opfyldt, og som handlede på vegne af den person, der var forpligtet til at opfylde forpligtelsen, eller som medvirkede i den
handling, der førte til manglende opfyldelse af forpligtelsen

c)

enhver person, der erhvervede eller opbevarede de pågældende varer, og som på det tidspunkt, hvor den pågældende
erhvervede eller modtog varerne, vidste eller med rimelighed
burde have vidst, at en af forpligtelserne i henhold til toldlovgivningen ikke var opfyldt.

Eksport og passiv forædling
1. Der opstår toldskyld ved eksport, når eksportafgiftspligtige
varer henføres under eksportproceduren eller proceduren for passiv forædling.
2.
Toldskylden opstår på tidspunktet for antagelsen af
toldangivelsen.
3.
Klarereren er debitor. Ved indirekte repræsentation er den
person, på hvis vegne toldangivelsen er foretaget, også debitor.
Hvis der udfærdiges en toldangivelse på grundlag af oplysninger,
der fører til, at alle eller dele af eksportafgifterne ikke opkræves,
er den person, der har meddelt de for toldangivelsen fornødne
oplysninger, og som vidste eller med rimelighed burde have vidst,
at de pågældende oplysninger var forkerte, også debitor.
Artikel 49

4.
I de tilfælde, der er angivet i stk. 1, litra c), er debitor den
person, som det påhviler at overholde de betingelser, der gælder
for henførsel af varerne under en toldprocedure eller for angivelse
af de pågældende varer under denne procedure eller for indrømmelse af afgiftsfritagelse eller nedsat importafgift på grund af
varernes særlige anvendelsesformål.
Hvis der udfærdiges en toldangivelse for en af de i stk. 1 nævnte
procedurer, eller toldmyndighederne modtager oplysninger, som
skal indgives i henhold til toldlovgivningen vedrørende betingelserne for at henføre varerne under en toldprocedure, og det fører
til, at alle eller dele af importafgifterne ikke opkræves, er den person, der har meddelt de for toldangivelsen fornødne oplysninger,
og som vidste eller med rimelighed burde have vidst, at de pågældende oplysninger var forkerte, også debitor.

Artikel 47

Toldskyld, der opstår som følge af en manglende
efterlevelse
1. For så vidt angår varer, der er eksportafgiftspligtige, opstår
der toldskyld ved eksport ved manglende overholdelse af:
a)

en af forpligtelserne i toldlovgivningen om udpassage af varer

b)

de betingelser, på hvilke varerne kunne forlade Fællesskabets
toldområde med fuldstændig eller delvis fritagelse for
eksportafgifter.

2.
a)

på det tidspunkt, hvor varerne faktisk forlader Fællesskabets
toldområde uden en toldangivelse

b)

på det tidspunkt, hvor varerne anvendes til et andet formål
end det, der var hensigten med deres eksport fra Fællesskabets toldområde med fuldstændig eller delvis fritagelse for
eksportafgifter

c)

hvis toldmyndighederne ikke kan fastslå det tidspunkt, der
omhandles i litra b), på det tidspunkt, hvor fristen udløber for
fremlæggelse af bevis for, at de fastsatte betingelser for opnåelse af denne fritagelse, er blevet opfyldt.

Fradrag af et allerede betalt importafgiftsbeløb
1.
Når der opstår toldskyld i henhold til artikel 46, stk. 1, for
varer, der er overgået til fri omsætning til nedsat importafgift på
grund af deres særlige anvendelsesformål, trækkes det importafgiftsbeløb, der blev betalt ved overgang til fri omsætning, fra det
importafgiftsbeløb, der svarer til toldskyldsbeløbet.

Toldskylden opstår på et af følgende tidspunkter:
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3.

I de i stk. 1, litra a), nævnte tilfælde er debitor en af følgende:

a)

enhver person, som det påhvilede at opfylde den pågældende
forpligtelse

b)

enhver person, som vidste eller med rimelighed burde have
vidst, at den pågældende forpligtelse ikke var opfyldt, og som
handlede på vegne af den person, der var forpligtet til at
opfylde forpligtelsen

c)

enhver person, der har medvirket i den handling, som førte
til manglende opfyldelse af forpligtelserne, og som vidste eller
med rimelighed burde have vidst, at der ikke var, men burde
have været indgivet en toldangivelse.

4.
I de i stk. 1, litra b), nævnte tilfælde er debitor enhver person, som skal overholde de betingelser, på hvilke varerne havde
tilladelse til at forlade Fællesskabets toldområde med fuldstændig
eller delvis fritagelse for eksportafgifter.
Afdeling 3
Fælles bestemmelser for toldskyld, der er
opstået ved import og eksport
Artikel 50
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2.
Når det ikke er muligt nøjagtigt at fastslå tidspunktet for
toldskyldens opståen, regnes der med det tidspunkt, hvor toldmyndighederne konstaterer, at varen befinder sig i en situation,
hvori der er opstået en toldskyld.

Er toldmyndighederne med de oplysninger, de råder over, i stand
til at fastslå, at toldskylden opstod på et tidspunkt forud for denne
konstatering, anses toldskylden dog for at være opstået på det tidligste tidspunkt, hvor en sådan situation kan fastslås.

Artikel 53
Særlige regler for beregning af importafgiftsbeløbet

1. Er der påløbet omkostninger til oplagring eller sædvanlige
behandlinger i Fællesskabets toldområde for varer, der er henført
under en toldprocedure, tages sådanne omkostninger eller værdistigningen ikke i betragtning ved beregningen af importafgiftsbeløbet, når klarereren har forelagt tilfredsstillende bevis for disse
omkostninger.

Forbud og restriktioner
1.
Der opstår toldskyld ved import eller eksport, selv om den
vedrører varer, der er omfattet af forbud eller restriktioner ved
import eller eksport, uanset varernes art.
2.

Toldværdien, mængden, arten og oprindelsen af ikkefællesskabsvarer, der anvendes i behandlingerne, tages dog med i
betragtning ved beregningen af importafgiftsbeløbet.

Der opstår imidlertid ikke toldskyld:

a)

hvis der ulovligt føres falske penge ind i Fællesskabets
toldområde

b)

hvis der i Fællesskabets toldområde indføres narkotika og
psykotrope stoffer, medmindre de er genstand for det af de
kompetente myndigheder strengt kontrollerede salg med
henblik på anvendelse til medicinske og videnskabelige
formål.

3.
Med henblik på sanktioner, som gælder for overtrædelser af
toldlovgivningen, betragtes toldskylden dog som opstået, når en
medlemsstats lovgivning fastsætter, at tolden eller eksistensen af
en toldskyld danner grundlag for fastsættelsen af sanktioner.

2. Ændres tariferingen af varer, der er henført under en toldprocedure, som følge af sædvanlige behandlinger i Fællesskabets
toldområde, anvendes den oprindelige tarifering af varerne under
proceduren efter anmodning fra klarereren.

3. Opstår der toldskyld for forædlingsprodukter, der er resultatet af proceduren for aktiv forædling, fastsættes det importafgiftsbeløb, der svarer til denne skyld, efter anmodning fra
klarereren, på grundlag af tariferingen, toldværdien, mængden,
arten og oprindelsen af de varer, der blev henført under proceduren for aktiv forædling på det tidspunkt, hvor toldangivelsen vedrørende disse varer blev antaget.

Artikel 51
Flere debitorer
Når flere personer er betalingspligtige for et import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til en og samme toldskyld, hæfter disse
solidarisk for betalingen af hele skylden.
Artikel 52
Almindelige regler for beregning af import- eller
eksportafgiftsbeløbet
1.
Import- eller eksportafgiftsbeløbet fastsættes på grundlag af
de regler for beregning af afgiften, der var gældende for de pågældende varer på det tidspunkt, hvor toldskylden, som vedrørte
dem, opstod.

4. Når toldlovgivningen hjemler toldlempelser for en vare eller
fuldstændig eller delvis fritagelse for import- eller eksportafgifter
i medfør af artikel 33, stk. 2, litra d)-g), artikel 130-133 eller artikel 171-174 eller i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83
af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (1), finder toldlempelserne og
fritagelsen også anvendelse i de tilfælde, hvor der opstår toldskyld
i henhold til denne forordnings artikel 46 eller 49, forudsat at den
forsømmelse, der førte til, at der opstod en toldskyld, ikke
udgjorde et forsøg på at begå svig.
(1) EFT L 105 af 23.4.1983, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 274/2008 (EUT L 85 af 27.3.2008, s. 1).
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Artikel 54

KAPITEL 2

Gennemførelsesforanstaltninger

Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med
følgende:

Artikel 56

a)

regler for beregning af import- eller eksportafgiftsbeløbet for
en vare

b)

yderligere særlige regler for specifikke procedurer

c)

undtagelser fra artikel 52 og 53, især for at undgå omgåelse
af de i artikel 33, stk. 2, litra h), nævnte toldforanstaltninger

vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.

Artikel 55
Stedet, hvor toldskylden opstår
1.
En toldskyld opstår det sted, hvor den i artikel 44, 45 og 48
omhandlede toldangivelse eller meddelelse om reeksport indgives,
eller hvor den i artikel 110, stk. 3, omhandlede supplerende angivelse skal indgives.
I alle andre tilfælde er det sted, hvor der opstår toldskyld, det sted,
hvor de omstændigheder, der er årsag til toldskylden, indtræffer.
Er det ikke muligt at fastslå dette sted, opstår toldskylden det sted,
hvor toldmyndighederne konstaterer, at varerne befinder sig i en
situation, hvor der er opstået toldskyld.
2.
Er varerne blevet henført under en toldprocedure, som ikke
er afsluttet, og stedet ikke kan bestemmes i henhold til stk. 1,
andet eller tredje afsnit, inden for en nærmere angivet tidsfrist,
opstår toldskylden det sted, hvor varerne enten blev henført under
den pågældende procedure eller blev ført ind i Fællesskabets toldområde under denne procedure.
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser, som fastsætter den i første afsnit i dette stykke omhandlede tidsfrist, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i
artikel 184, stk. 4.
3.
Er toldmyndighederne med de oplysninger, de råder over, i
stand til at fastslå, at der kan være opstået toldskyld på flere steder, anses toldskylden for at være opstået på det sted, hvor den
opstod først.
4.
Fastslår en toldmyndighed, at der er opstået en toldskyld i
henhold til artikel 46 eller artikel 49 i en anden medlemsstat, og
hvis det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til denne
skyld, er lavere end 10 000 EUR, anses toldskylden for at være
opstået i den medlemsstat, hvor dens opståen er konstateret.

Almindelige bestemmelser
1. Dette kapitel finder anvendelse på sikkerhedsstillelse for
såvel toldskyld, der er opstået, som for toldskyld, der kan være
opstået, medmindre andet er angivet.
2. Toldmyndighederne kan kræve, at der stilles sikkerhed for
betaling af det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til en
toldskyld. Når de relevante forskrifter indeholder bestemmelser
herom, kan den sikkerhed, der kræves, også omfatte andre afgifter i medfør af andre relevante gældende bestemmelser.
3.
Kræver toldmyndighederne, at der stilles sikkerhed, stilles
denne af debitor eller af den person, som kan blive debitor. De
kan også tillade, at sikkerheden stilles af en anden person end den
person, af hvem der kræves sikkerhedsstillelse.
4. Uanset artikel 64 kan toldmyndighederne kun kræve én sikkerhedsstillelse for nærmere angivne varer eller for en bestemt
angivelse.
Den sikkerhed, der stilles for en given angivelse, gælder for det
import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden og
andre afgifter for alle varer, der er omfattet af eller frigivet i henhold til denne angivelse, uanset om angivelsen er korrekt.
Er sikkerheden ikke frigivet, kan den også anvendes inden for
grænserne af det beløb, der stilles som sikkerhed, til inddrivelse af
import- eller eksportafgiftsbeløb og andre afgifter, der skal betales som følge af kontrollen af disse varer efter frigivelse.
5. Efter anmodning fra den i stk. 3 i denne artikel omhandlede
person kan toldmyndighederne i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1 og 2, tillade, at der stilles en samlet sikkerhed til
dækning af det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til
toldskylden, for to eller flere transaktioner, angivelser eller
toldprocedurer.
6.
Der kræves ikke sikkerhedsstillelse af stater, regionale og
lokale forvaltninger eller andre offentligretlige organer for aktiviteter, hvor de forpligter sig som offentlig myndigheder.
7.
Toldmyndighederne kan undlade at kræve sikkerhedsstillelse, hvis det import- eller eksportafgiftsbeløb, der skal stilles sikkerhed for, ikke overstiger den statistiske tærskel, der fastsættes i
henhold til artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 af
22. maj 1995 om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande (1).
(1) EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1882/2003.

4.6.2008

Den Europæiske Unions Tidende

DA

8.
En sikkerhedsstillelse, der er accepteret eller tilladt af toldmyndighederne, er gyldig i hele Fællesskabets område for de formål med henblik på hvilke, den blev givet.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, hvornår en sikkerhedsstillelse er fakultativ, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

9. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med
følgende:
— betingelserne for gennemførelsen af denne artikel
— andre end de i denne artikels stk. 6 omhandlede tilfælde, hvor
der ikke kræves sikkerhedsstillelse

Artikel 59
Former for sikkerhedsstillelse
1.

Artikel 57

Der kan stilles sikkerhed under følgende former:

a)

som kontant depositum eller ved ethvert andet betalingsmiddel, der anerkendes af toldmyndighederne som sidestillet
med et kontant depositum, udstedt i euro eller i den medlemsstats valuta, hvor der kræves sikkerhedsstillelse

b)

ved et tilsagn fra en kautionist

c)

ved enhver anden form for sikkerhedsstillelse, som giver tilsvarende forsikring om, at det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden og andre omkostninger, vil
blive betalt.

— undtagelser fra denne artikels stk. 8
vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.
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Obligatorisk sikkerhedsstillelse
1.
Er sikkerhedsstillelsen obligatorisk, fastsætter toldmyndighederne, med forbehold af de i medfør af stk. 3 vedtagne regler,
størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb, der er nøjagtig lig
med det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden og andre omkostninger, hvis dette beløb kan beregnes nøjagtigt på det tidspunkt, hvor sikkerheden kræves.
Er det ikke muligt at fastsætte det nøjagtige beløb, fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til det af toldmyndighederne anslåede højeste import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til den
toldskyld og andre omkostninger, der er opstået eller vil kunne
opstå.
2.
Med forbehold af artikel 62, fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen, hvis der er stillet samlet sikkerhed for det importeller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden og andre
omkostninger, hvor beløbet varierer over tid, således, at den på
ethvert tidspunkt dækker det import- eller eksportafgiftsbeløb, der
svarer til toldskylden og de andre omkostninger.
3.
Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse
af stk. 1 i denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, hvilke former for sikkerhedsstillelse der falder ind
under første afsnit, litra c), i dette stykke, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.
2. Et kontant depositum eller hermed sidestillede deposita skal
stilles i overensstemmelse med gældende bestemmelser i den
medlemsstat, hvor der kræves sikkerhedsstillelse.

Artikel 60
Valg af sikkerhedsstillelse
Den person, der skal stille sikkerhed, kan vælge mellem de forskellige former for sikkerhedsstillelse, der er fastsat i artikel 59,
stk. 1.
Toldmyndighederne kan dog afvise den foreslåede form for sikkerhedsstillelse, hvis den er uforenelig med den pågældende toldprocedures korrekte afvikling.
Toldmyndighederne kan kræve, at den valgte form for sikkerhedsstillelse fastholdes i en bestemt periode.

Artikel 58

Artikel 61

Fakultativ sikkerhedsstillelse

Kautionist

Er sikkerhedsstillelsen fakultativ, kræver toldmyndighederne i alle
tilfælde denne sikkerhed, hvis de anser det for at være usikkert,
om det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til en toldskyld og andre omkostninger, vil blive betalt inden for den fastsatte frist. Sikkerhedsstillelsen fastsættes af disse myndigheder til
et beløb, der ikke overstiger det i artikel 57 omhandlede niveau.

1. Den i artikel 59, stk. 1, litra b), nævnte kautionist skal være
en tredjemand, der er etableret i Fællesskabets toldområde. Kautionisten skal godkendes af de toldmyndigheder, der kræver sikkerhedsstillelsen, medmindre kautionisten er et kreditinstitut, en
finansiel institution eller et forsikringsselskab, der er akkrediteret
i Fællesskabet i henhold til gældende fællesskabsbestemmelser.
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2.
Kautionisten skal give skriftligt tilsagn om at ville betale det
beløb, der stilles som sikkerhed for det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden og andre omkostninger.

b)

midlertidigt forbud mod, at der anvendes en samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb som omhandlet i artikel 62,
stk. 2

3.
Toldmyndighederne kan afslå at godkende den foreslåede
kautionist eller form for sikkerhedsstillelse, når ingen af dem
synes at sikre, at det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer
til toldskylden og andre omkostninger, vil blive betalt inden for
den fastsatte frist.

c)

undtagelsesvis og under særlige omstændigheder midlertidigt
forbud mod, at der anvendes en samlet sikkerhedsstillelse for
varer, som inden for rammerne af en samlet sikkerhedsstillelse har været genstand for svig i større omfang.

Artikel 64
Artikel 62
Samlet sikkerhedsstillelse
1.
Den i artikel 56, stk. 5, omhandlede tilladelse gives kun til
personer, der opfylder følgende betingelser:
a)

De er etableret i Fællesskabets toldområde.

b)

De har tidligere opfyldt told- og skattereglerne.

c)

De anvender regelmæssigt de pågældende toldprocedurer
eller er kendt af toldmyndighederne for at være i stand til at
opfylde deres forpligtelser i forbindelse med disse procedurer.

2.
Skal der stilles en samlet sikkerhed for toldskyld og andre
omkostninger, der kan opstå, kan en økonomisk operatør få tilladelse til at anvende en samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat
beløb eller opnå fritagelse for sikkerhedsstillelse, forudsat at han
opfylder følgende kriterier:
a)

et tilfredsstillende system til forvaltning af bogholderi og,
hvor det er relevant, af transportdokumenter, som gør det
muligt at gennemføre passende toldkontrol

b)

bevis for solvens.

Supplerende sikkerhedsstillelse eller erstatning af
sikkerhedsstillelse
Konstaterer toldmyndighederne, at sikkerhedsstillelsen ikke eller
ikke længere helt sikkert eller fuldt ud garanterer rettidig betaling
af det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden
og andre omkostninger, kræver de af en af de i artikel 56, stk. 3,
omhandlede personer, at den pågældende efter eget valg enten
stiller en supplerende sikkerhed eller erstatter den oprindelige sikkerhed med en ny.

Artikel 65
Frigivelse af sikkerhedsstillelse
1. Toldmyndighederne frigiver omgående sikkerhedsstillelsen,
når toldskylden eller betalingspligten vedrørende andre omkostninger er ophørt eller ikke længere vil kunne opstå.
2.
Når toldskylden eller betalingspligten vedrørende andre
omkostninger er delvis ophørt eller kun kan opstå for en del af
sikkerhedsstillelsesbeløbet, frigives den tilsvarende del af dette
beløb, hvis den pågældende person anmoder herom, medmindre
det pågældende beløbs størrelse ikke gør noget sådant berettiget.
3. Kommissionen kan vedtage foranstaltninger til gennemførelse af denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

3.
Kommissionen vedtager foranstaltninger for forskriftsproceduren for tildeling af de i stk. 1 og 2 i denne artikel omhandlede tilladelser efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

KAPITEL 3

Opkrævning og betaling af afgifter og godtgørelse
af og fritagelse for import- og eksportafgiftsbeløbet
Artikel 63
Supplerende bestemmelser for brug af sikkerhedsstillelse

Afdeling 1

1.
I de tilfælde, hvor der kan opstå toldskyld inden for rammerne af særlige procedurer, finder stk. 2 og 3 anvendelse.

Fastsættelse af import- eller
eksportafgiftsbeløbet, meddelelse
af toldskyld og bogføring

2.
Fritagelser for sikkerhedsstillelse i henhold til artikel 62,
stk. 2, gælder ikke for varer, der anses for at udgøre en øget risiko
for svig.

Artikel 66

3.
Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 184,
stk. 2, foranstaltninger vedrørende:
a)

gennemførelse af denne artikels stk. 2

Fastsættelse af import- eller eksportafgiftsbeløbet
1. Størrelsen af den skyldige import- eller eksportafgift fastsættes af de toldmyndigheder, der er ansvarlige for det sted, hvor
toldskylden er opstået eller anses for at være opstået i henhold til
artikel 55, så snart de har de fornødne oplysninger.
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2.
Med forbehold af artikel 27 kan toldmyndighederne godkende størrelsen af den skyldige import- eller eksportafgift, som
klarereren har fastsat.

henhold til artikel 84, indtil der træffes en afgørelse om godtgørelse eller fritagelse.

Artikel 67

Artikel 69

Meddelelse af toldskyld

Bogføring

1.
Toldskylden meddeles debitor i den form, der er foreskrevet
på det sted, hvor toldskylden er opstået eller anses for at være
opstået i henhold til artikel 55.
Den i første afsnit omhandlede meddelelse gives ikke i følgende
situationer:
a)

når der i afventning af en endelig afgørelse om import- eller
eksportafgiftsbeløbets størrelse er indført en midlertidig handelspolitisk foranstaltning, der har form af en afgift

b)

når størrelsen af den skyldige import- eller eksportafgift overstiger det beløb, der blev fastsat på grundlag af en afgørelse
truffet i henhold til artikel 20

c)

når den oprindelige afgørelse om ikke at meddele toldskylden eller at meddele den med et lavere import- eller eksportafgiftsbeløb end det skyldige import- eller eksportbeløb blev
truffet på grundlag af almindelige bestemmelser, som senere
er fundet ugyldige ved en retsafgørelse

d)

når toldmyndighederne i medfør af toldlovgivningen er fritaget for at meddele toldskylden.

Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse af
andet afsnit, litra d), i dette stykke efter proceduren i artikel 184,
stk. 2,
2.
Når det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb er det
samme som det beløb, der er anført i toldangivelsen, sidestilles
toldmyndighedernes frigivelse af varerne med en meddelelse til
debitor af toldskylden.
3.
Når stk. 2 ikke finder anvendelse, meddeles toldskylden debitor senest 14 dage efter den dato, hvor toldmyndighederne er i
stand til at fastsætte det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb.
Artikel 68
Forældelse af toldskylden
1.
Der meddeles ikke nogen toldskyld til debitor efter udløbet
af en periode på tre år, regnet fra datoen for toldskyldens opståen.
2.
Er toldskylden opstået på grund af en handling, der på det
tidspunkt, hvor den blev begået, kunne give anledning til strafferetlig forfølgning, forlænges den treårsperiode, der er fastsat i
stk. 1, til en tiårsperiode.
3. Indgives der en klage i henhold til artikel 23, suspenderes de
i stk. 1 og 2 i nærværende artikel fastsatte perioder under hele klageproceduren fra den dato, hvor klagen indgives.
4.
Hvis der genindføres betalingspligt for en toldskyld i medfør af artikel 79, stk. 5, anses de perioder, der er fastsat i stk. 1
og 2 i nærværende artikel, for at være suspenderet fra den dato,
hvor anmodningen om godtgørelse eller fritagelse blev indgivet i

1. De i artikel 66 omhandlede toldmyndigheder bogfører i
overensstemmelse med national lovgivning det skyldige importeller eksportafgiftsbeløb, der er fastsat i henhold til nævnte artikel.

Første afsnit finder ikke anvendelse i de tilfælde, der er omhandlet
i artikel 67, stk. 1, andet afsnit.

Toldmyndighederne kan undlade at bogføre import- eller eksportafgiftsbeløb, der i henhold til artikel 68 svarer til en toldskyld,
som ikke længere kan meddeles debitor.

2.
De praktiske procedurer for bogføringen af import- eller
eksportafgiftsbeløbene fastlægges af medlemsstaterne. Disse procedurer kan være forskellige, afhængigt af om toldmyndighederne
på baggrund af forholdene omkring toldskyldens opståen har sikkerhed for, at de nævnte beløb betales.

Artikel 70
Frist for bogføring

1.
Når der opstår en toldskyld ved antagelsen af toldangivelsen af varer til en anden toldprocedure end midlertidig import
med delvis fritagelse for importafgifter, eller ved en hvilken som
helst anden handling, der har samme retsvirkning som denne
antagelse, skal toldmyndighederne bogføre det skyldige importeller eksportafgiftsbeløb senest 14 dage efter frigivelsen af varerne.

Dog kan, for så vidt der er stillet sikkerhed for deres betaling,
samtlige import- eller eksportafgiftsbeløb vedrørende varer, der er
frigivet til en og samme person i løbet af en af toldmyndighederne
fastsat periode, som højst må være 31 dage, bogføres samlet ved
slutningen af denne periode. Denne bogføring skal ske senest 14
dage efter den pågældende periodes udløb.

2.
Når varer kan frigives under visse betingelser, som enten
vedrører fastlæggelsen af det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb eller opkrævningen heraf, skal bogføringen finde sted senest
14 dage efter den dag, hvor det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb er fastsat, eller hvor forpligtelsen til at betale denne
afgift er fastslået.

Vedrører toldskylden imidlertid en foreløbig handelspolitisk foranstaltning, der har form af en told, skal det skyldige import- eller
eksportafgiftsbeløb bogføres senest to måneder efter, at forordningen om indførelse af en endelig handelspolitisk foranstaltning
er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
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3.
Hvis der opstår en toldskyld under omstændigheder, der
ikke er omhandlet i stk. 1, bogføres det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb senest 14 dage efter den dag, hvor toldmyndighederne kan fastsætte størrelsen af det pågældende import- eller
eksportafgiftsbeløb og træffe afgørelse.

3. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, på hvilke betingelser fristen for betaling af det importeller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden, kan udsættes i
følgende situationer:

4.
Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for et import- eller eksportafgiftsbeløb, der skal opkræves eller endnu ikke er opkrævet,
hvis det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb ikke er bogført
i henhold til stk. 1, 2 og 3 eller er fastsat og bogført for lavt i forhold til det beløb, der skal betales.

a)

når der indgives en ansøgning om fritagelse for afgifter i henhold til artikel 84

b)

når en vare skal konfiskeres, tilintetgøres eller afstås til staten

5.
De tidsfrister for bogføring, der er fastsat i stk. 1, 2 og 3,
gælder ikke i tilfælde af hændelige omstændigheder eller force
majeure.

c)

når toldskylden opstod i medfør af artikel 46, og der er mere
end én debitor

vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.
Artikel 71
Gennemførelsesforanstaltninger
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med regler
for bogføring, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i
artikel 184, stk. 4.

Disse foranstaltninger tjener navnlig til at fastsætte, hvor meget
fristen kan udsættes, under hensyntagen til hvad der er en rimelig
tid til at afslutte formaliteterne eller opkræve det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden.

Artikel 73
Betaling

Afdeling 2
Betaling af import- eller
eksportafgiftsbeløbet

Artikel 72
Almindelige tidsfrister for betaling og afbrydelse af
betalingsfristen
1.
Import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til en toldskyld,
som er meddelt i henhold til artikel 67, skal betales af debitor
inden for den frist, der er fastsat af toldmyndighederne.
Med forbehold af artikel 24, stk. 2, må denne frist højst være på ti
dage fra det tidspunkt, hvor debitor har fået meddelt toldskylden.
Hvis der har fundet samlet bogføring sted på de i artikel 70, stk. 1,
andet afsnit, anførte betingelser, fastsættes den således, at debitor
ikke derved opnår en længere betalingsfrist, end tilfældet ville
have været, hvis den pågældende havde fået henstand med betalingen i henhold til artikel 74.
Toldmyndighederne kan efter anmodning fra debitor indrømme
en forlænget frist, når det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb er blevet fastsat under en kontrol efter frigivelse som omhandlet i artikel 27. En således indrømmet forlænget frist kan ikke
overstige den tid, der er nødvendig for, at debitor kan træffe de
fornødne foranstaltninger til at opfylde sin forpligtelse, jf. dog
artikel 77, stk. 1.
2.
Hvis der er indrømmet debitor en af de i artikel 74-77 fastsatte betalingslempelser, skal betalingen finde sted inden for den
eller de frister, der er fastsat i forbindelse med disse
betalingslempelser.

1. Betaling skal finde sted i rede penge eller i form af ethvert
andet betalingsmiddel, som har tilsvarende frigørende virkning,
herunder modregning i henhold til national lovgivning.
2.

Betaling kan foretages af tredjemand i stedet for debitor.

3. Debitor kan i alle tilfælde betale hele eller en del af importeller eksportafgiften uden at afvente udløbet af den frist for betaling, han har fået.

Artikel 74
Betalingshenstand
Med forbehold af artikel 79 indrømmer toldmyndighederne efter
anmodning fra den pågældende person og mod, at der stilles sikkerhed, henstand med betaling af den skyldige afgift på en af følgende måder:
a)

særskilt for hvert enkelt import- eller eksportafgiftsbeløb, der
bogføres i overensstemmelse med artikel 70, stk. 1, første
afsnit, eller artikel 70, stk. 4

b)

samlet for alle de import- eller eksportafgiftsbeløb, der bogføres i overensstemmelse med artikel 70, stk. 1, første afsnit,
i en periode, der fastsættes af toldmyndighederne, og som
højst må være på 31 dage

c)

samlet for alle de import- eller eksportafgiftsbeløb, der bogføres samlet i overensstemmelse med artikel 70, stk. 1, andet
afsnit.
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Artikel 75
Tidsfrister for betalingshenstand
1.

Betalingshenstand efter artikel 74 er på 30 dage.

2.
Hvis der gives betalingshenstand i henhold til artikel 74,
litra a), regnes perioden fra dagen efter den dag, hvor toldskylden
meddeles debitor.
3.
Hvis der gives betalingshenstand i henhold til artikel 74,
litra b), regnes perioden fra dagen efter den dag, hvor perioden for
samlet bogføring ophører. Den nedsættes med et antal dage svarende til halvdelen af det antal dage, som den pågældende periode
omfatter.
4.
Hvis der gives betalingshenstand i henhold til artikel 74,
litra c), regnes perioden fra dagen efter ophøret af den periode, der
er fastsat til frigivelse af de pågældende varer. Den nedsættes med
et antal dage svarende til halvdelen af det antal dage, som den
pågældende periode omfatter.
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anvendt i forbindelse med sin seneste væsentlige refinansieringsaktion inden den første kalenderdag i det pågældende halvår
(»referencesatsen«), plus et procentpoint.
For så vidt angår en medlemsstat, der ikke deltager i tredje fase af
Den Økonomiske og Monetære Union, er referencesatsen den tilsvarende sats fastsat af medlemsstatens centralbank. I dette tilfælde fastsættes referencesatsen på det niveau, der var gældende
på første kalenderdag i det pågældende halvår, med virkning for
de følgende seks måneder.
2. Toldmyndighederne kan undlade at kræve sikkerhed eller at
opkræve lånerente, når det på grundlag af en dokumenteret vurdering af debitors situation fastslås, at dette vil kunne give anledning til alvorlige økonomiske eller sociale vanskeligheder.
3. Kommissionen kan vedtage foranstaltninger til gennemførelse af stk. 1 og 2 efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

Artikel 78
Tvangsinddrivelse af betaling og morarenter

5.
Hvis de i stk. 3 og 4 omhandlede perioder omfatter et ulige
antal dage, er det antal dage, der skal fratrækkes perioden på 30
dage i henhold til bestemmelserne i disse stykker, lig med halvdelen af det lige antal dage umiddelbart under dette ulige antal.
6.
Hvis de i stk. 3 og 4 omhandlede perioder er kalenderuger,
kan medlemsstaterne bestemme, at det import- eller eksportafgiftsbeløb, for hvilket der er givet betalingshenstand, skal betales
senest om fredagen i den fjerde uge efter den pågældende
kalenderuge.

1.
Hvis det skyldige import- eller eksportafgiftsbeløb ikke er
blevet betalt inden for den fastsatte frist, gør toldmyndighederne
brug af alle de muligheder, de har i henhold til den pågældende
medlemsstats lovgivning, for at sikre, at beløbet betales.
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, hvordan det sikres, at kautionister betaler inden for
rammerne af en særlig procedure, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

Hvis disse perioder er kalendermåneder, kan medlemsstaterne
bestemme, at det import- eller eksportafgiftsbeløb, for hvilket der
er givet betalingshenstand, skal betales senest den 16. dag i måneden efter den pågældende kalendermåned.

2.
Der opkræves morarente af import- eller eksportafgiftsbeløbet fra den dag, hvor den fastsatte frist udløber, og indtil den
dag, betalingen finder sted.

Artikel 76

Morarenten er den rentesats, som Den Europæiske Centralbank
har anvendt i forbindelse med sin seneste væsentlige refinansieringsaktion inden den første kalenderdag i det pågældende halvår
(»referencesatsen«), plus to procentpoint.

Gennemførelsesforanstaltninger
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med regler
for betalingshenstand i tilfælde, hvor toldangivelsen er forenklet i
henhold til artikel 109, vedtages efter forskriftsproceduren med
kontrol i artikel 184, stk. 4.

For så vidt angår en medlemsstat, der ikke deltager i tredje fase af
Den Økonomiske og Monetære Union, er referencesatsen den tilsvarende sats fastsat af medlemsstatens centralbank. I dette tilfælde fastsættes referencesatsen på det niveau, der var gældende
på første kalenderdag i det pågældende halvår, med virkning for
de følgende seks måneder.

Artikel 77

3. Hvis der er meddelt toldskyld i henhold til artikel 67, stk. 3,
opkræves der ud over import- eller eksportafgiftsbeløbet morarente fra den dag, hvor toldskylden opstod, og indtil datoen for
meddelelsen.

Andre betalingslempelser
1. Toldmyndighederne kan indrømme debitor andre betalingslempelser end betalingshenstand på betingelse af, at der stilles en
sikkerhed.
Når der er indrømmet lempelser i henhold til første afsnit, opkræves der lånerente af import- eller eksportafgiftsbeløbet. Lånerenten er den rentesats, som Den Europæiske Centralbank har

Morarentesatsen fastsættes i overensstemmelse med stk. 2.
4. Toldmyndighederne kan undlade at opkræve morarente,
når det på grundlag af en dokumenteret vurdering af debitors
situation fastslås, at opkrævning af morarente vil kunne give
anledning til alvorlige økonomiske eller sociale vanskeligheder.
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Artikel 80

5. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, i hvilke tilfælde toldmyndighederne for så vidt angår
tidspunkt og beløb kan undlade at opkræve morarente, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

Godtgørelse af og fritagelse for for meget opkrævede
import- eller eksportafgiftsbeløb

Afdeling 3

Der ydes godtgørelse af eller fritagelse for et import- eller eksportafgiftsbeløb, hvis det beløb, der svarer til den oprindeligt meddelte
toldskyld, overstiger det skyldige beløb, eller toldskylden var meddelt debitor i strid med artikel 67, stk. 1, litra c) eller d).

Godtgørelse af og fritagelse for importeller eksportafgiftsbeløbet
Artikel 79

Artikel 81

Godtgørelse og fritagelse

Defekte varer eller ikke-bestillingssvarende varer

1.
Med forbehold af de betingelser, der er fastsat i denne afdeling, og forudsat at det beløb, der skal ydes godtgørelse af eller fritagelse for, overstiger et vist beløb, skal der ydes godtgørelse af
eller fritagelse for import- eller eksportafgiftsbeløb på grundlag af
følgende:

1. Der ydes godtgørelse af eller fritagelse for et importafgiftsbeløb, hvis meddelelsen af toldskylden vedrører varer, som er blevet afvist af importøren, fordi de på det tidspunkt, hvor de blev
frigivet, var defekte eller ikke svarede til betingelserne i den kontrakt, på grundlag af hvilken varerne blev importeret.

a)

for meget opkrævede import- eller eksportafgiftsbeløb

b)

defekte eller ikke-bestillingssvarende varer

c)

fejl begået af de kompetente myndigheder

d)

rimelighed.

Desuden godtgøres disse import- eller eksportafgiftsbeløb, hvis de
er blevet betalt, og den pågældende toldangivelse erklæres for
ugyldig i medfør af artikel 114.
2.
Med forbehold af kompetencereglerne for en afgørelse yder
toldmyndighederne på eget initiativ godtgørelse eller fritagelse,
når de selv inden for de i artikel 84, stk. 1, omhandlede frister
konstaterer, at der skal ydes godtgørelse af eller fritagelse for
import- eller eksportafgiftsbeløb i medfør af artikel 80, 82 eller
83.

Med defekte varer sidestilles varer, som er blevet beskadiget inden
frigivelsen.
2. Godtgørelse af eller fritagelse for importafgifter er betinget
af, at varerne ikke er blevet taget i anvendelse, bortset fra den
anvendelse, der var nødvendig for at konstatere, at de var defekte
eller ikke-bestillingssvarende, og forudsat, at de eksporteres fra
Fællesskabets toldområde.
3. Toldmyndighederne tillader på den berørte persons anmodning, at varerne i stedet for at blive eksporteret henføres under
proceduren for aktiv forædling, herunder med henblik på tilintetgørelse, eller proceduren for ekstern forsendelse eller toldoplageller frizoneproceduren.

Artikel 82
3.
Der indrømmes ikke godtgørelse eller fritagelse, når den
situation, der førte til meddelelsen af toldskylden, skyldes, at debitor har gjort sig skyldig i urigtigheder.
4.
Godtgørelse giver ikke anledning til, at de pågældende toldmyndigheder skal betale rente.
Der betales dog rente, når en afgørelse om at indrømme godtgørelse ikke er gennemført senest tre måneder efter den dato, hvor
denne afgørelse blev truffet, medmindre den manglende overholdelse af tidsfristen skyldes forhold, som toldmyndighederne ikke
havde kontrol over.
I så fald betales der rente fra datoen for tremånedersperiodens
udløb indtil datoen for godtgørelsen. Rentesatsen fastsættes i
overensstemmelse med artikel 77.
5.
Hvis den kompetente myndighed med urette har indrømmet godtgørelse eller fritagelse, genindføres den oprindelige toldskyld, for så vidt opkrævningen af den ikke er forældet i henhold
til artikel 68.
I sådanne tilfælde skal de renter, der eventuelt er betalt i henhold
til stk. 4, andet afsnit.

Godtgørelse eller fritagelse på grund af fejl begået af de
kompetente myndigheder
1. I andre situationer end dem, der er omhandlet i artikel 79,
stk. 1, andet afsnit, og i artikel 80, 81 og 83, ydes der godtgørelse
af eller fritagelse for et import- eller eksportafgiftsbeløb, når det
beløb, der svarer til den oprindeligt meddelte toldskyld, er lavere
end det skyldige beløb på grund af en fejl, som de kompetente
myndigheder har begået, forudsat at følgende betingelser er
opfyldt:
a)

debitor kunne ikke med rimelighed forventes at have opdaget fejlen

b)

debitor handlede i god tro.

2. Er præferencebehandlingen af varen indrømmet på grundlag af et administrativt samarbejde med myndighederne i et land
eller område uden for Fællesskabets toldområde, anses et ukorrekt certifikat udstedt af disse myndigheder for en fejl, som ikke
med rimelighed kunne forventes opdaget, jf. stk. 1, litra a).
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Udstedelse af et ukorrekt certifikat anses dog ikke for en fejl, når
certifikatet er baseret på eksportørens ukorrekte fremstilling af de
faktiske forhold, medmindre det er klart, at de udstedende myndigheder var bekendt med eller burde have været bekendt med, at
varen ikke var berettiget til præferencebehandling.

Kommissionen, der efter proceduren i artikel 184, stk. 3, skal
afgøre, hvorvidt det er berettiget at yde godtgørelse af eller fritagelse for et import- eller eksportafgiftsbeløb.

KAPITEL 4

Debitor anses for at have handlet i god tro, når han kan påvise, at
han i den periode, hvor de pågældende forretningsaktiviteter fandt
sted, har udvist omhu for at sikre sig, at samtlige betingelser for
præferencebehandling var opfyldt.
Debitor kan ikke påberåbe sig at have handlet i god tro, hvis Kommissionen har offentliggjort en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der foreligger begrundet tvivl om, at det
præferenceberettigede land eller område har anvendt præferenceordningen korrekt.
Artikel 83
Godtgørelse og fritagelse ud fra rimelighed
I andre situationer end dem, der er omhandlet i artikel 79, stk. 1,
andet afsnit, og i artikel 80, 81 og 82, ydes der af hensyn til rimelighed godtgørelse af eller fritagelse for et import- eller eksportafgiftsbeløb, når der er opstået toldskyld under særlige
omstændigheder, hvor debitor ikke har gjort sig skyldig i svig eller
åbenbar forsømmelighed.

Toldskyldens ophør

Artikel 86
Ophør
1. Med forbehold af artikel 68 og den gældende bestemmelse
om de tilfælde, hvor det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden, ikke kan inddrives, fordi debitor ad rettens vej
er erklæret insolvent, ophører toldskylden ved import eller eksport på en af følgende måder:
a)

når import- eller eksportafgiftsbeløbet betales

b)

med forbehold af stk. 4, når der fritages for import- eller
eksportafgiftsbeløbet

c)

når toldangivelsen for varer, der er angivet til en toldprocedure, som indebærer forpligtelse til at betale afgifter, erklæres for ugyldig

d)

når import- eller eksportafgiftspligtige varer konfiskeres

e)

når import- eller eksportafgiftspligtige varer beslaglægges og
samtidig eller senere konfiskeres

f)

når import- og eksportafgiftspligtige varer tilintetgøres under
toldtilsyn eller afstås til staten

g)

når varernes forsvinden eller manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til toldlovgivningen skyldes, at disse varer er
fuldstændig tilintetgjort eller uigenkaldeligt tabt som følge af
varernes egen beskaffenhed eller hændelige omstændigheder
eller force majeure eller som en konsekvens af ordre fra toldmyndighederne; i forbindelse med dette litra, anses varer for
at være uigenkaldeligt tabt, når de er gjort uanvendelige for
enhver

h)

når toldskylden opstod i henhold til artikel 46 eller 49, og
når følgende betingelser er opfyldt:

Artikel 84
Fremgangsmåde ved godtgørelse og fritagelse
1.
Ansøgninger om godtgørelse og fritagelse i henhold til artikel 79 indgives til det relevante toldsted inden for følgende frister:
a)

i tilfælde af for meget opkrævede afgifter, fejl begået af de
kompetente myndigheder eller ret og rimelighed, senest tre år
efter datoen for meddelelse af toldskylden

b)

i tilfælde af defekte varer eller varer, der er ikkebestillingssvarende, senest et år efter datoen for meddelelse af
toldskylden

c)

i tilfælde af, at en toldangivelse bliver erklæret ugyldig, inden
for den frist, der er angivet i reglerne for ugyldiggørelse.

Den i første afsnit, litra a) og b), anførte frist forlænges, hvis ansøgeren godtgør, at han har været forhindret i at indgive anmodning inden for den fastsatte frist som følge af hændelige
omstændigheder eller force majeure.
2.
Hvis der er indgivet en klage i henhold til artikel 23 over
meddelelsen af toldskylden, suspenderes den relevante frist, der er
angivet i stk. 1, første afsnit, i nærværende artikel, fra den dato,
hvor klagen indgives, og under hele klageproceduren.

i)

den forsømmelse, som førte til, at der opstod en toldskyld, havde ikke væsentlige følger for den pågældende
toldprocedures korrekte forløb, og der var ikke gjort forsøg på at begå urigtigheder

ii)

alle de formaliteter, der er nødvendige for at bringe forholdene for de pågældende varer i overensstemmelse
med reglerne, opfyldes efterfølgende

Artikel 85
Gennemførelsesforanstaltninger
Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse af
denne afdeling efter proceduren i artikel 184, stk. 2. Af disse foranstaltninger skal det navnlig fremgå, i hvilke tilfælde det er
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når varer, der er overgået til fri omsætning uden told eller til
en nedsat importafgiftssats på grund af deres særlige anvendelsesformål, er blevet eksporteret med toldmyndighedernes
tilladelse

j)

når toldskylden opstod i henhold til artikel 45, og når de formaliteter, der er opfyldt med henblik på indrømmelse af den
i pågældende artikel omhandlede præferencetoldbehandling,
annulleres

k)

når toldskylden opstod i henhold til artikel 46, og det på tilfredsstillende måde godtgøres over for toldmyndighederne,
at varerne ikke er blevet anvendt eller forbrugt og er blevet
eksporteret fra Fællesskabets toldområde, jf. dog stk. 5 i nærværende artikel.

2.
Ved konfiskation som anført i stk. 1, litra d), anses toldskylden dog af hensyn til sanktioner, der anvendes for overtrædelser
af toldlovgivningen, for ikke at være ophørt, når told eller en
opstået toldskyld i henhold til en medlemsstats lovgivning danner grundlag for idømmelse af sanktioner.
3.
Når en toldskyld i overensstemmelse med stk. 1, litra g),
ophører for varer, der er overgået til fri omsætning uden told eller
til nedsat importafgiftssats på grund af deres særlige anvendelsesformål, anses affald og skrot fra denne tilintetgørelse for at være
ikke-fællesskabsvarer.
4.
Når flere personer er betalingspligtige for det import- eller
eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden, og der indrømmes
fritagelse, ophører forpligtelsen til at betale toldskylden kun for
den eller de personer, som fritagelsen indrømmes for.

varer, som transporteres herpå, og som kun passerer gennem Fællesskabets søterritorium eller luftrum uden stop i området.
2. Medmindre andet er angivet i toldlovgivningen, skal der indgives en summarisk indpassageangivelse på det kompetente toldsted, inden varerne føres ind i Fællesskabets toldområde.
Toldmyndighederne kan tillade, at indgivelsen af den summariske indpassageangivelse erstattes med indgivelsen af en meddelelse og adgang til dataene i den summariske indpassageangivelse
i den økonomiske operatørs edb-system.
3. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om følgende:
a)

de tilfælde, hvor kravet om en summarisk indpassageangivelse kan fraviges eller tilpasses, bortset fra de i stk. 1
omhandlede, og betingelserne herfor

b)

den frist, inden for hvilken den summariske indpassageangivelse skal indgives eller gøres tilgængelig, inden varerne føres
ind i Fællesskabets toldområde

c)

reglerne for undtagelser fra og variationer i den frist, der er
nævnt i litra b)

d)

regler for fastlæggelse af, på hvilket kompetent toldsted den
summariske indpassageangivelse skal indgives eller gøres tilgængelig, og hvor risikoanalyse og risikobaseret indpassagekontrol skal udføres

5.
I det tilfælde, der omhandles i stk. 1, litra k), ophører forpligtelsen til at betale toldskylden ikke for den eller de personer,
der har forsøgt at begå urigtigheder.
6. Når toldskylden opstod i henhold til artikel 46, ophører forpligtelsen til at betale den for den person, hvis adfærd ikke indebar forsøg på urigtigheder, og som var med til at bekæmpe svig.
7.
Kommissionen kan vedtage foranstaltninger til gennemførelse af denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

AFSNIT IV
VARER, DER FØRES IND I FÆLLESSKABETS TOLDOMRÅDE

KAPITEL 1

Summarisk indpassageangivelse
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vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.
Ved vedtagelsen af disse foranstaltninger tages der hensyn til
følgende:
a)

særlige omstændigheder

b)

anvendelsen af disse foranstaltninger på visse typer godstrafik, transportformer eller økonomiske operatører

c)

internationale
aftaler,
sikkerhedsordninger.

der

omhandler

Artikel 87

Artikel 88

Forpligtelse til at indgive en summarisk
indpassageangivelse

Indgivelse og ansvarlig person

1.
Varer, der føres ind i Fællesskabets toldområde, skal være
omfattet af en summarisk indpassageangivelse, bortset fra transportmidler, som indføres midlertidigt, og transportmidler og

særlige

1. Den summariske indpassageangivelse indgives ved hjælp af
edb. Der kan benyttes handels-, havne- eller transportoplysninger, forudsat at de indeholder de nødvendige oplysninger for en
summarisk indpassageangivelse.
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Toldmyndighederne kan under særlige omstændigheder antage
papirbaserede summariske indpassageangivelser, forudsat at de
opfylder samme niveau for risikoforvaltning som det, der gælder
for summariske indpassageangivelser, hvor der anvendes edb, og
at kravene til udveksling af sådanne data med andre toldsteder kan
opfyldes.
2.
Den summariske indpassageangivelse indgives af den person, som fører varerne ind i Fællesskabets toldområde, eller som
har ansvaret for transporten af varerne ind i dette område.
3.
Uden at dette berører den i stk. 2 nævnte persons forpligtelser, kan den summariske indpassageangivelse i stedet indgives
af en af følgende personer:
a)

importøren eller modtageren eller en anden person, i hvis
navn eller på hvis vegne den i stk. 2 nævnte person handler

b)

enhver person, som er i stand til at frembyde de pågældende
varer eller få dem frembudt for den kompetente
toldmyndighed.

c)
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Toldmyndighederne har tilladt, at varerne fjernes fra det sted,
hvor de blev frembudt.

2. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om undtagelser fra stk. 1, litra c), navnlig med fastsættelse
af følgende:
a)

kriterier for at foretage ændringer, efter at varerne er fjernet

b)

de dataelementer, der kan ændres

c)

tidsfristen for at tillade ændringer, efter at varerne er fjernet

vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.

Artikel 90
Toldangivelse i stedet for summarisk indpassageangivelse

4.
Når den summariske indpassageangivelse indgives af en
anden person end brugeren af det transportmiddel, der anvendes
til at indføre varerne i Fællesskabets toldområde, skal den pågældende bruger indgive følgende til det relevante toldsted: en
ankomstmeddelelse i form af en fragtliste, følgeseddel eller ladningsangivelse med angivelse af alle de oplysninger, der er nødvendige for identificeringen af alle de transporterede varer, for
hvilke der skal indgives en summarisk indpassageangivelse.
Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 184, stk. 2, foranstaltninger vedrørende de oplysninger, der skal fremgå af
ankomstmeddelelsen.

Det kompetente toldsted kan fritage for indgivelse af en summarisk indpassageangivelse for så vidt angår varer, for hvilke der er
indgivet en toldangivelse før udløbet af den frist, der er omhandlet i artikel 87, stk. 3, første afsnit, litra b). I så fald skal toldangivelsen mindst indeholde de oplysninger, der er nødvendige for
den summariske indpassageangivelse. Indtil toldangivelsen er
antaget i overensstemmelse med artikel 112, har den samme status som den summariske indpassageangivelse.

KAPITEL 2

Varers ankomst
Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på den ankomstmeddelelse,
der er nævnt i første afsnit i nærværende stykke.
Afdeling 1
Artikel 89

Varers indpassage i Fællesskabets
toldområde

Ændring af den summariske indpassageangivelse
1.
Den person, der indgiver den summariske indpassageangivelse, skal, hvis den pågældende anmoder herom, have tilladelse
til at ændre en eller flere oplysninger i denne angivelse, efter at
den er indgivet.
Det er dog ikke muligt at foretage sådanne ændringer, når der er
sket følgende:
a)

Toldmyndighederne har meddelt den person, der indgav den
summariske indpassageangivelse, at de agter at undersøge
varerne.

b)

Toldmyndighederne har fastslået, at de pågældende oplysninger ikke er korrekte.

Artikel 91
Toldtilsyn
1. Varer, der føres ind i Fællesskabets toldområde, bliver straks
ved indpassagen undergivet toldtilsyn og kan underkastes toldkontrol. Hvor det er relevant, er de omfattet af sådanne forbud og
restriktioner, som er begrundet i hensynet til bl.a. den offentlige
moral, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse
af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter,
beskyttelse af miljøet, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi og beskyttelse af industriel
og kommerciel ejendom, herunder kontrol af narkotikaprækursorer, varer, der krænker visse intellektuelle ejendomsrettigheder
og penge, der føres ind i Fællesskabet, samt gennemførelsen af
foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne
og handelspolitiske foranstaltninger.
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De forbliver under tilsyn, så længe det er nødvendigt for at fastslå
deres toldmæssige status, og må ikke fjernes herfra uden toldmyndighedernes tilladelse.

Med forbehold af artikel 166 undergives fællesskabsvarer ikke
toldtilsyn, når først deres toldmæssige status er fastslået.

Ikke-fællesskabsvarer forbliver under toldtilsyn, indtil de skifter
toldmæssig status, eller de reeksporteres eller tilintetgøres.
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betydning, forudsat at toldtilsynet og mulighederne for toldkontrol ikke indskrænkes herved.

5.
Stk. 1 finder ikke anvendelse på transportmidler og varer,
som transporteres herpå, og som kun passerer gennem Fællesskabets søterritorium eller luftrum uden stop i området.

Artikel 93
Transport inden for Fællesskabet med fly eller skib

2.
Ihændehaveren af varer under toldtilsyn kan med toldmyndighedernes tilladelse til hver en tid undersøge varerne eller udtage
stikprøver, navnlig med henblik på at fastslå varernes tarifering,
toldværdi eller toldmæssige status.

1. Artikel 87-90, artikel 92, stk. 1, og artikel 94-97 finder ikke
anvendelse på varer, som midlertidigt har forladt Fællesskabets
toldområde, når de transporteres med fly eller skib mellem to steder i dette område, forudsat at transporten er foregået direkte med
fly eller skib i fast rutefart uden stop uden for Fællesskabets
toldområde.

Artikel 92
Transport til det rette sted

1. Den person, som fører varer ind i Fællesskabets toldområde,
skal omgående transportere dem ad den af toldmyndighederne
anviste vej og i givet fald på den af dem anviste måde til det af
toldmyndighederne anviste toldsted eller til et andet af disse myndigheder anvist eller godkendt sted eller til en frizone.

2. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med særlige regler for transport med fly eller skib i fast rutefart, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

Artikel 94
Transport under særlige omstændigheder

Varer, der føres ind i en frizone, skal føres direkte ind i denne frizone enten ad sø- eller luftvejen eller over land uden at passere
gennem en anden del af Fællesskabets toldområde, hvor frizonen
støder op til en landegrænse mellem en medlemsstat og et
tredjeland.

Varerne frembydes for toldmyndighederne i overensstemmelse
med artikel 95.

2.
Enhver person, som har ansvar for transporten af varerne,
efter at de er blevet ført ind i Fællesskabets toldområde, hæfter for
opfyldelsen af den i stk. 1 omhandlede forpligtelse.

3.
Med varer, der føres ind i Fællesskabets toldområde, sidestilles varer, som, selv om de endnu befinder sig uden for dette toldområde, kan underkastes toldkontrol af en medlemsstats
toldmyndigheder som følge af en overenskomst indgået med det
pågældende land eller område uden for Fællesskabets toldområde.

4. Stk. 1 er ikke til hinder for anvendelse af særlige bestemmelser vedrørende breve, postkort, tryksager eller deres elektroniske
ækvivalenter på andre medier, eller varer der transporteres af
rejsende, varer, der transporteres i grænseområder eller i rørledninger og kabler, samt anden trafik af uvæsentlig økonomisk

1.
Kan den i artikel 92, stk. 1, omhandlede forpligtelse ikke
opfyldes som følge af hændelige omstændigheder eller force
majeure, skal den person, som forpligtelsen påhviler, eller enhver
anden person, der handler på denne persons vegne, omgående
underrette toldmyndighederne om dette forhold. Er varerne ikke
blevet fuldstændig tilintetgjort som følge af disse hændelige
omstændigheder eller dette tilfælde af force majeure, skal toldmyndighederne endvidere underrettes om det nøjagtige sted, hvor
varerne befinder sig.

2. Er et skib eller luftfartøj som omhandlet i artikel 92, stk. 5,
som følge af hændelige omstændigheder eller force majeure nødt
til at anløbe en havn eller forblive midlertidigt i Fællesskabets
toldområde uden at kunne opfylde den i artikel 92, stk. 1,
omhandlede forpligtelse, underretter den person, der har ført det
pågældende skib eller luftfartøj ind i Fællesskabets toldområde,
eller enhver anden person, der handler på denne persons vegne,
omgående toldmyndighederne om dette forhold.

3.
Toldmyndighederne bestemmer, hvilke forholdsregler der
skal træffes, for at der kan føres toldtilsyn med de varer, der er
omhandlet i stk. 1, eller med skibet eller luftfartøjet og varer, som
transporteres herpå, på de betingelser, der er fastsat i stk. 2, for at
det i givet fald kan sikres, at varerne senere transporteres til et
toldsted eller ethvert andet af toldmyndighederne anvist eller godkendt sted.
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Afdeling 2
Frembydelse, losning og undersøgelse af
varer

L 145/35

3. Varer, der frembydes for toldmyndighederne, må ikke uden
toldmyndighedernes tilladelse fjernes fra det sted, hvor de blev
frembudt.
Afdeling 3

Artikel 95

Formaliteter efter frembydelse

Frembydelse af varer for toldmyndighederne
1.
Varer, som føres ind i Fællesskabets toldområde, frembydes
for toldmyndighederne umiddelbart efter ankomsten på det udpegede toldsted eller et andet sted, som toldmyndighederne har
udpeget eller godkendt, eller i frizonen af en af følgende personer:
a)

den person, som førte varerne ind i Fællesskabets toldområde

b)

den person, i hvis navn eller på hvis vegne den person, som
førte varerne ind i dette område, handler

c)

den person, som havde ansvaret for transporten af varerne,
efter at de var ført ind i Fællesskabets toldområde.

2.
Uden at dette berører den i stk. 1 nævnte persons forpligtelser, kan varerne i stedet frembydes af en af følgende personer:
a)

enhver person, som øjeblikkeligt henfører varerne under en
toldprocedure

b)

indehaveren af en tilladelse til at drive lagervirksomhed eller
enhver anden person, som driver virksomhed i en frizone.

3.
Den person, der frembyder varerne, skal henvise til den
summariske indpassageangivelse eller den toldangivelse, der er
indgivet for varerne.
4. Stk. 1 er ikke til hinder for anvendelse af særlige bestemmelser vedrørende breve, postkort, tryksager eller deres elektroniske
ækvivalenter på andre medier eller varer, der transporteres af rejsende, varer, der transporteres i grænseområder eller i rørledninger og kabler, samt al anden trafik af uvæsentlig økonomisk
betydning, forudsat at toldtilsynet og mulighederne for toldkontrol ikke indskrænkes herved.

Artikel 97
Forpligtelse til at henføre ikke-fællesskabsvarer under en
toldprocedure
1.
Med forbehold af artikel 125, 126 og 127 henføres ikkefællesskabsvarer, der er frembudt for toldmyndighederne, under
en toldprocedure.
2. Medmindre andet er fastsat, kan klarereren frit vælge, hvilken toldprocedure han ønsker at henføre varerne under, på de
betingelser der gælder for denne procedure, uden hensyn til deres
art eller mængde eller deres oprindelsesland, afsendelsesland eller
bestemmelsesland.
Artikel 98
Varer, der anses for at være under midlertidig opbevaring
1.
Medmindre varer øjeblikkeligt henføres under en toldprocedure, og der er antaget en toldangivelse herfor, eller de anbringes i en frizone, anses ikke-fællesskabsvarer, der er frembudt for
toldmyndighederne, for at være under midlertidig opbevaring i
overensstemmelse med artikel 151.
2.
Med forbehold af den i artikel 87, stk. 2, fastsatte forpligtelse og de i medfør af artikel 87, stk. 3, indførte undtagelser eller
fritagelser, og hvis det konstateres, at ikke-fællesskabsvarer, som
er frembudt for toldmyndighederne, ikke er dækket af en summarisk indpassageangivelse, skal ihændehaveren af varerne øjeblikkeligt indgive en sådan angivelse.
Afdeling 4
Varer, der er blevet transporteret under en
forsendelsesprocedure
Artikel 99

Artikel 96

Fritagelse for varer, der ankommer under forsendelse

Losning og undersøgelse af varer

Artikel 92, bortset fra stk. 1, første afsnit, samt artikel 95-98 finder ikke anvendelse på varer, som allerede er under en forsendelsesprocedure, når de føres ind i Fællesskabets toldområde.

1.
Varerne kan kun med toldmyndighedernes tilladelse losses
eller omlades fra det transportmiddel, hvorpå de befinder sig, og
kun på steder anvist eller godkendt af disse myndigheder.
En sådan tilladelse er imidlertid ikke nødvendig, når en overhængende fare nødvendiggør, at alle varerne eller en del af dem losses. Toldmyndighederne underrettes i så fald omgående herom.
2.
Toldmyndighederne kan til hver en tid kræve, at varer losses og pakkes ud, for at de kan undersøge dem, tage stikprøver
eller undersøge det transportmiddel, hvorpå varerne befinder sig.

Artikel 100
Bestemmelser, der gælder for ikke-fællesskabsvarer, efter
at en forsendelsesprocedure er afsluttet
Artikel 96, 97 og 98 finder anvendelse på ikke-fællesskabsvarer,
der er blevet transporteret under en forsendelsesprocedure, så
snart sådanne varer er blevet frembudt ved et bestemmelsestoldsted i Fællesskabets toldområde, efter gældende regler for
forsendelse.
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AFSNIT V

ALMINDELIGE REGLER FOR TOLDMÆSSIG STATUS,
HENFØRSEL AF VARER UNDER EN TOLDPROCEDURE,
VERIFIKATION, FRIGIVELSE OG BORTSKAFFELSE AF VARER

KAPITEL 1

Varers toldmæssige status

Artikel 101
Formodning om varers toldmæssige status som
fællesskabsvarer
1.
Med forbehold af artikel 161 formodes alle varer inden for
Fællesskabets toldområde at have toldmæssig status som fællesskabsvarer, medmindre det bliver fastslået, at de ikke er
fællesskabsvarer.
2. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om følgende:
a)

b)

c)

de tilfælde, hvor den formodning, der er nævnt i stk. 1, ikke
gælder
de metoder, efter hvilke varers toldmæssige status som fællesskabsvarer kan fastslås
de tilfælde, hvor varer, som fuldt ud er fremstillet inden for
Fællesskabets toldområde, ikke har toldmæssig status som
fællesskabsvarer, hvis de er fremstillet af varer, der er henført
under proceduren for ekstern forsendelse, en oplagringsprocedure, proceduren for midlertidig import eller proceduren
for aktiv forædling

vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.

Artikel 102
Tab af varers toldmæssige status som fællesskabsvarer
Fællesskabsvarer bliver til ikke-fællesskabsvarer i følgende tilfælde:
a)

b)

c)

når de midlertidigt føres ud af Fællesskabets toldområde, for
så vidt reglerne om intern forsendelse eller de foranstaltninger, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 103, ikke
finder anvendelse
når de er blevet henført under proceduren for ekstern forsendelse, en oplagringsprocedure eller proceduren for aktiv forædling, for så vidt toldlovgivningen tillader det
når de er blevet henført under proceduren for særligt anvendelsesformål og efterfølgende enten afstås til staten, eller er
blevet tilintetgjort og omdannet til affald

d)
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når angivelsen om overgang af varer til fri omsætning erklæres ugyldig efter frigivelsen i henhold til bestemmelser vedtaget efter artikel 114, stk. 2, andet afsnit.

Artikel 103
Fællesskabsvarer, der forlader toldområdet midlertidigt

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, under hvilke betingelser fællesskabsvarer uden at være
omfattet af nogen toldprocedure kan føres fra et sted til et andet
inden for Fællesskabets toldområde og midlertidigt føres ud af
dette område, uden at deres toldmæssige status ændres, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

KAPITEL 2

Henførsel af varer under en toldprocedure

Afdeling 1
Almindelige bestemmelser

Artikel 104
Toldangivelse af varer og toldtilsyn med fællesskabsvarer

1.
For alle varer, som skal henføres under en toldprocedure,
bortset fra frizoneproceduren, skal der indgives en toldangivelse,
som passer til den særlige procedure.

2. Fællesskabsvarer, som angives til eksport, intern fællesskabsforsendelse eller passiv forædling, er undergivet toldtilsyn fra
antagelsen af den i stk. 1 nævnte toldangivelse og indtil det tidspunkt, hvor de forlader Fællesskabets toldområde eller afstås til
staten eller tilintetgøres, eller indtil toldangivelsen erklæres
ugyldig.

Artikel 105
Kompetente toldsteder

1. Medmindre andet er fastsat i fællesskabslovgivningen, fastlægger medlemsstaterne placering og kompetence for de forskellige toldsteder, der er beliggende på deres område.

Medlemsstaterne sørger for, at der for disse steder fastsættes officielle åbningstider, der er rimelige og hensigtsmæssige, under hensyntagen til trafikkens og varernes art og til de toldprocedurer,
som varerne skal henføres under, således at den internationale trafikstrøm hverken forhindres eller forstyrres.
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2.
Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 184,
stk. 2, foranstaltninger, der definerer de kompetente toldsteders
forskellige roller og ansvarsområder, og især:

g)

a)

toldstedet for indpassage, import, eksport eller udpassage

h) formen af og en eventuel tidsfrist for gennemførelsen af
formaliteter

b)

det toldsted, der gennemfører formaliteterne for henførsel af
varer under en toldprocedure

vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.

c)

det toldsted, der
toldprocedurer.

Disse foranstaltninger skal tage hensyn til følgende:

tildeler

bevillinger

og

overvåger

Artikel 106
Centraliseret toldbehandling
1. Toldmyndighederne kan tillade, at en person til det toldsted,
der er ansvarligt for det sted, hvor personen er etableret, indgiver
en toldangivelse for varer, der frembydes for toldmyndighederne
på et andet toldsted, eller gør den tilgængelig for førstnævnte toldsted. I så fald anses toldskylden for at være opstået på det toldsted, hvor toldangivelsen er indgivet eller gjort tilgængelig.

de involverede kompetente toldsteders særlige rolle og
ansvarsområder, især med hensyn til, hvilken kontrol der skal
anvendes

— med hensyn til litra c), hvor mere end én medlemsstat er
involveret, ansøgerens opfyldelse af kriterierne i artikel 14 for
indrømmelse af status som autoriseret økonomisk operatør
— med hensyn til litra d), det sted, hvor ansøgerens hovedbogholderi i forbindelse med told føres eller er tilgængeligt, så
der lettere kan foretages revisionsbaseret kontrol, og hvor i
det mindste en del af de aktiviteter, der skal omfattes af tilladelsen, udføres.

Artikel 107
Typer af toldangivelse

2. Det toldsted, hvor toldangivelsen indgives eller gøres tilgængelig, skal opfylde formaliteterne i forbindelse med verifikation af
angivelsen, inddrivelse af det import- eller eksportafgiftsbeløb, der
svarer til en eventuel toldskyld, og frigivelse af varerne.
3.
Det toldsted, hvor varerne frembydes, foretager, uden at
dette berører dets egen sikkerheds- og sikringskontrol, de undersøgelser, som det toldsted, hvor toldangivelsen er indgivet eller
gjort tilgængelig, med rimelighed måtte anmode om, og giver tilladelse til at frigive varerne under hensyntagen til de oplysninger,
der modtages fra dette toldsted.
4. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om navnlig følgende:

1. Toldangivelsen indgives ved hjælp af it. Toldmyndighederne
kan tillade, at toldangivelsen har form af en indskrivning i klarererens regnskaber, forudsat at toldmyndighederne har adgang til
disse data i klarererens elektroniske system, og at kravene til den
fornødne udveksling af data mellem toldsteder opfyldes.
2. Hvor dette er tilladt i henhold til toldlovgivningen, kan toldmyndighederne acceptere en skriftlig toldangivelse eller en
mundtlig toldangivelse eller enhver anden handling, hvorved
varer kan henføres under en toldprocedure.
3. Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse
af denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

Afdeling 2
a)

tildelingen af den tilladelse, der er omhandlet i stk. 1

b)

de tilfælde, hvor tilladelsen skal revideres

c)

betingelserne for tildelingen af tilladelsen

Standardtoldangivelser

Artikel 108
Indholdet af en angivelse og bilag

d)

den toldmyndighed, der er kompetent til at tildele tilladelsen

e)

konsultation af og meddelelse af oplysninger til andre toldmyndigheder, hvor det er relevant

f)

betingelserne for, hvornår tilladelsen kan suspenderes eller
inddrages

1.
Toldangivelser skal indeholde alle de oplysninger, der er
nødvendige for anvendelsen af de bestemmelser, der gælder for
den toldprocedure, som varerne angives til. Toldangivelser, der
indgives ved hjælp af edb, skal indeholde en elektronisk signatur
eller et andet autentifikationsmiddel. Angivelser på papir skal
være underskrevet.
Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 184, stk. 2, foranstaltninger vedrørende de specifikationer, som toldangivelser
skal opfylde.
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2.
De bilag, der er nødvendige for anvendelsen af de bestemmelser, der gælder for den toldprocedure, som varerne angives til,
skal gøres tilgængelige for toldmyndighederne på det tidspunkt,
hvor angivelsen indgives.

4.6.2008

2.
Den supplerende angivelse anses for sammen med den i
artikel 109, stk. 1, omhandlede forenklede angivelse at udgøre et
enkelt og samlet dokument, som er gyldigt fra den dato, hvor den
forenklede angivelse bliver antaget i overensstemmelse med
artikel 112.

3. Indgives en toldangivelse ved hjælp af edb, kan toldmyndighederne også tillade, at bilag indgives ved hjælp af denne teknik.
I stedet for indgivelse af disse dokumenter kan toldmyndighederne acceptere adgang til de relevante data i den økonomiske
operatørs edb-system.

Hvis den forenklede angivelse erstattes med en indskrivning i klarererens regnskaber, og toldmyndighederne har adgang til disse
data, er angivelsen gyldig fra den dato, hvor varerne indskrives i
regnskaberne.

Toldmyndighederne kan dog efter anmodning fra klarereren tillade, at disse bilag gøres tilgængelige efter frigivelsen af varerne.

3.
Det sted, hvor den supplerende angivelse skal indgives i
henhold til tilladelsen, anses, for så vidt angår artikel 55, for at
være det sted, hvor toldangivelsen er blevet indgivet.

4.
Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse
af stk. 2 og 3 i denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

Afdeling 4
Fællesbestemmelser for toldangivelser

Afdeling 3
Forenklede toldangivelser

Artikel 111
Den person, der indgiver en angivelse

Artikel 109
Forenklet angivelse
1.
Hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt, skal toldmyndighederne tillade enhver at få varer henført under en toldprocedure
på grundlag af en forenklet angivelse, hvori nogle af de i artikel 108 omhandlede oplysninger og bilag kan være udeladt.
2. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, under hvilke betingelser tilladelsen i stk. 1 tildeles,
vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.
3.
Kommissionen kan efter proceduren i artikel 184, stk. 2,
vedtage foranstaltninger vedrørende de specifikationer, som de
forenklede angivelser skal opfylde.

1.
En toldangivelse kan foretages af enhver person, som kan
fremlægge eller gøre alle de dokumenter tilgængelige, der er nødvendige for anvendelsen af de bestemmelser, der gælder for den
toldprocedure, som varerne angives til, jf. dog artikel 110, stk. 1.
Denne person skal også kunne frembyde de pågældende varer
eller få dem frembudt for det kompetente toldsted.
Hvis antagelsen af en toldangivelse medfører særlige forpligtelser
for en bestemt person, skal angivelsen dog foretages af denne person eller af dennes repræsentant.
2.
Klarereren skal være etableret i Fællesskabets toldområde.
Der stilles dog ikke krav om, at følgende klarerere er etableret
i Fællesskabet:
— personer, der indgiver angivelse om forsendelse eller midlertidig import
— personer, der lejlighedsvis angiver varer, forudsat, at toldmyndighederne finder det berettiget.

Artikel 110
Supplerende angivelse
1.
I tilfælde af en forenklet angivelse i henhold til artikel 109,
stk. 1, skal en klarerer levere en supplerende angivelse med de ekstra oplysninger, der er nødvendige for udfærdigelsen af en toldangivelse til den pågældende toldprocedure.

3. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser kravene i
stk. 2 kan fraviges, vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

Artikel 112
Den supplerende angivelse kan være af samlet, periodisk eller
opsummerende art.
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om undtagelser fra første afsnit i dette stykke, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

Antagelse af en angivelse
1. Angivelser, der opfylder betingelserne i dette kapitel, antages straks af toldmyndighederne, forudsat at de varer, angivelserne vedrører, er blevet frembudt for toldmyndighederne eller
til toldmyndighedernes tilfredshed gøres tilgængelige for
toldkontrollen.
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Hvis angivelsen erstattes med en indskrivning i klarererens regnskaber, og toldmyndighederne har adgang til disse data, anses
angivelsen for at være antaget på det tidspunkt, hvor varerne indskrives i regnskaberne. Toldmyndighederne kan, uden at dette
berører klarererens lovmæssige forpligtelser eller udøvelsen af
sikkerheds- og sikringskontrol, fritage klarereren for forpligtelsen
til at frembyde eller stille varerne til rådighed for toldkontrol.
2.
Hvis en toldangivelse indgives til et andet toldsted end det,
hvor varerne frembydes, antages angivelsen, når det sted, hvor
varerne frembydes, bekræfter, at varerne er tilgængelige for toldkontrollen, jf. dog artikel 110, stk. 2, eller stk. 1, andet afsnit, i
nærværende artikel.
3.
Datoen for toldmyndighedernes antagelse af toldangivelsen
er, medmindre andet er fastsat, den dato, der lægges til grund for
anvendelsen af de bestemmelser, der gælder for den toldprocedure, som varerne angives til, og for alle andre import- eller
eksportformaliteter.

b)
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når de har sikkerhed for, at henførslen af varerne under den
toldprocedure, som de var angivet til, som følge af særlige
omstændigheder ikke længere er berettiget.

Hvis toldmyndighederne har underrettet klarereren om, at de
agter at foretage en undersøgelse af varerne, kan anmodningen
om at få angivelsen erklæret ugyldig ikke godtages, før undersøgelsen har fundet sted.
2. Angivelsen kan ikke erklæres ugyldig, efter at varerne er blevet frigivet.
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om undtagelser fra første afsnit i dette stykke, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

Afdeling 5
4.
Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse
af denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

Andre forenklinger

Artikel 115
Artikel 113
Berigtigelse af en angivelse
1.
Klarereren kan efter anmodning få tilladelse til at berigtige
en eller flere oplysninger i angivelsen, efter at toldmyndighederne
har antaget angivelsen. Ændringen må ikke medføre, at der tilføjes andre varer til angivelsen end dem, som den oprindeligt
vedrørte.
2.
En sådan berigtigelse kan ikke tillades, hvis der anmodes
herom efter en af følgende begivenheder:
a)

b)

c)

Toldmyndighederne har meddelt klarereren, at de agter at
undersøge varerne.

Lettelser i forbindelse med udarbejdelsen af toldangivelser
for varer, der henhører under forskellige underpositioner
i toldtariffen
Når en forsendelse er sammensat af varer, der henhører under forskellige underpositioner i toldtariffen, og toldbehandlingen af
hver af disse varer efter deres tarifering i forbindelse med udfærdigelsen af toldangivelsen således ville medføre en arbejdsbyrde
og omkostninger, som ikke står i forhold til størrelsen af de
importafgifter, de er pålagt, kan toldmyndighederne på klarererens begæring tillade, at hele forsendelsen afgiftsbelægges efter
tariferingen af den vare i forsendelsen, der er omfattet af den højeste import- eller eksportafgift.
Kommissionen kan vedtage foranstaltninger til gennemførelse af
denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

Toldmyndighederne har fastslået, at de pågældende oplysninger ikke er korrekte.

Artikel 116
Forenkling af toldformaliteter og -kontrol

Toldmyndighederne har frigivet varerne.

3. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om undtagelser fra stk. 2, litra c), vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

Artikel 114

1. Toldmyndighederne kan tillade andre forenklinger af toldformaliteter og -kontrol end dem, der er omhandlet i afdeling 3 i
dette kapitel.
2. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om især følgende:

Ugyldiggørelse af en angivelse
1.
Toldmyndighederne erklærer efter anmodning fra klarereren en allerede antaget angivelse for ugyldig i følgende tilfælde:
a)

når de har sikkerhed for, at varerne øjeblikkeligt henføres
under en anden toldprocedure

a)

tildelingen af de tilladelser, der er omhandlet i stk. 1

b)

de tilfælde, hvor tilladelserne skal revideres og betingelserne
for deres anvendelse skal overvåges af toldmyndighederne

c)

betingelserne for tildelingen af tilladelserne

L 145/40
d)

e)

Den Europæiske Unions Tidende

DA

betingelserne for, hvornår en økonomisk operatør kan få tilladelse til at gennemføre visse toldformaliteter, der i princippet bør gennemføres af toldmyndighederne, herunder egen
beregning af import- og eksportafgifter, og til at foretage
visse kontroller under toldtilsyn
identifikation af den toldmyndighed, der er kompetent til at
tildele tilladelsen

f)

konsultation af og meddelelse af oplysninger til andre toldmyndigheder, hvor det er relevant

g)

betingelserne for, hvornår tilladelserne kan suspenderes eller
inddrages

h)

i)

de involverede kompetente toldsteders særlige rolle og
ansvarsområde, især med hensyn til, hvilken kontrol der skal
anvendes
formen af og en eventuel tidsfrist for gennemførelsen af
formaliteter

vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.
Disse foranstaltninger skal tage hensyn til følgende:
— de toldformaliteter, der skal foretages, og den toldkontrol, der
skal udføres af sikkerheds- og sikringshensyn af varer, der
føres ind i eller forlader Fællesskabets toldområde
— de regler, der vedtages i medfør af artikel 25, stk. 3
— med hensyn til litra d), hvor mere end én medlemsstat er
involveret, skal ansøgeren have status som autoriseret økonomisk operatør i henhold til artikel 14
— med hensyn til litra e), det sted, hvor ansøgerens hovedbogholderi i forbindelse med told føres eller er tilgængeligt, så
der lettere kan foretages revisionsbaseret kontrol, og hvor i
det mindste en del af de aktiviteter, der skal omfattes af tilladelsen, udføres.
KAPITEL 3

Verifikation og frigivelse af varer
Afdeling 1
Verifikation
Artikel 117
Verifikation af en toldangivelse
Toldmyndighederne kan med henblik på at verificere, at oplysningerne i en toldangivelse, de har antaget, er rigtige:
a)

undersøge angivelsen og alle bilag
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b)

kræve, at klarereren forelægger andre dokumenter

c)

undersøge varerne

d)

udtage stikprøver med henblik på analyse eller dybtgående
kontrol af varerne.

Artikel 118
Undersøgelse og prøveudtagning af varer

1. Transport af varerne til det sted, hvor undersøgelsen og prøveudtagningen skal finde sted, og alle nødvendige behandlinger i
forbindelse hermed foretages af klarereren eller på dennes ansvar.
Udgifterne hertil afholdes af klarereren.

2. Klarereren har ret til at overvære eller lade sig repræsentere
ved undersøgelsen af varerne og prøveudtagningerne. Hvis toldmyndighederne har rimelig grund hertil, kan de forlange, at klarereren selv eller dennes repræsentant er til stede under
undersøgelsen af varerne eller prøveudtagningen, eller at han
giver dem den assistance, der er nødvendig for at lette undersøgelsen eller prøveudtagningen.

3. Toldmyndighederne yder ikke erstatning for prøver, som de
udtager, når det i øvrigt sker efter gældende bestemmelser, men
de afholder analyse- og kontrolomkostningerne.

Artikel 119
Undersøgelse af en del af varerne og prøveudtagning

1. Hvis undersøgelsen kun vedrører en del af de varer, der er
omfattet af en og samme toldangivelse, eller der kun udtages prøver, anses resultatet af delundersøgelsen eller af analysen eller
undersøgelsen af de udtagne prøver for at gælde for alle de varer,
der er omfattet af samme angivelse.

Klarereren kan dog anmode om en yderligere undersøgelse eller
prøveudtagning af varerne, når han skønner, at resultatet af delundersøgelsen eller af analysen eller undersøgelsen af de udtagne
prøver ikke gælder for resten af de angivne varer. Anmodningen
tages til følge, forudsat at varerne ikke er blevet frigivet, eller, hvis
de er blevet frigivet, at klarereren godtgør, at de ikke er blevet
ændret på nogen måde.

2. Når en toldangivelse omfatter flere vareposter, anses oplysningerne for hver varepost for at udgøre en særskilt angivelse med
henblik på anvendelsen af nærværende artikels stk. 1.
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3.
Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 184,
stk. 3, foranstaltninger vedrørende den procedure, der skal anvendes, hvis undersøgelserne i henhold til nærværende artikels stk. 1
ikke giver samme resultat.

Artikel 120
Resultater af verifikationen
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frigiver toldmyndighederne varerne, så snart oplysningerne i
toldangivelsen er blevet verificeret eller godtaget uden verifikation, jf. dog artikel 117.
Første afsnit finder også anvendelse, hvis en verifikation som
nævnt i artikel 117 ikke kan afsluttes inden for en rimelig frist, og
hvis varernes tilstedeværelse ikke længere er påkrævet af hensyn
til verifikationen.

1.
Resultatet af verifikationen af toldangivelsen tjener som
grundlag for anvendelsen af de bestemmelser, der gælder for den
toldprocedure, som varerne henføres under.

2. Frigivelsen sker på én gang for samtlige varer, der er omfattet af en og samme angivelse.

2.
Hvis der ikke er foretaget verifikation af toldangivelsen, finder stk. 1 anvendelse på oplysningerne i angivelsen.

Når en toldangivelse omfatter flere vareposter, anses oplysningerne for hver varepost for at udgøre en særskilt toldangivelse
med henblik på anvendelsen af første afsnit.

3.
Resultatet af toldmyndighedernes verifikation har samme
retskraft i hele Fællesskabets toldområde.

Artikel 121

3. Når varerne frembydes ved et andet toldsted end det, hvor
toldangivelsen er blevet antaget, udveksler de involverede toldmyndigheder de oplysninger, der er nødvendige for frigivelsen,
med forbehold af relevant kontrol.

Identifikationsforanstaltninger
Artikel 124
1.
Toldmyndighederne eller i givet fald de økonomiske operatører, der af toldmyndighederne har fået tilladelse dertil, træffer de
fornødne foranstaltninger til at identificere varerne, når dette er
nødvendigt for at sikre overholdelsen af de bestemmelser, der er
fastsat for benyttelsen af den toldprocedure, som disse varer er
blevet angivet til.
Disse identifikationsforanstaltninger har samme retskraft i hele
Fællesskabets toldområde.
2. Identifikationsmærker, der er påsat varer eller transportmidler, må kun fjernes eller tilintetgøres af toldmyndighederne eller
af økonomiske operatører, der har fået tilladelse hertil af toldmyndighederne, medmindre det på grund af hændelige omstændigheder eller force majeure er absolut påkrævet at fjerne eller
tilintetgøre dem af hensyn til beskyttelse af varerne eller
transportmidlerne.

Artikel 122
Gennemførelsesforanstaltninger

Frigivelse afhængig af betaling af det import- eller
eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden, eller
sikkerhedsstillelse
1.
Hvis der opstår toldskyld som følge af, at varer henføres
under en toldprocedure, frigives varerne først, når det importeller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden, er blevet betalt,
eller der er stillet sikkerhed til dækning af denne skyld.
Med forbehold af tredje afsnit finder første afsnit dog ikke anvendelse for midlertidig import med delvis fritagelse for
importafgifter.
Når toldmyndighederne i medfør af bestemmelserne for den toldprocedure, som varerne angives til, forlanger, at der stilles en sikkerhed, frigives de nævnte varer ikke til den pågældende
toldprocedure, før der er stillet en sådan sikkerhed.
2.
Kommissionen kan vedtage foranstaltninger vedrørende
undtagelser fra stk. 1, første og tredje afsnit, efter proceduren i
artikel 184, stk. 2.

Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse af
denne afdeling efter proceduren i artikel 184, stk. 2.
KAPITEL 4

Afdeling 2

Bortskaffelse af varer

Frigivelse
Artikel 125
Artikel 123
Frigivelse af varerne
1. Hvis betingelserne for henførsel af varerne under den pågældende procedure er opfyldt, og forudsat at eventuelle restriktioner er bragt i anvendelse, og der ikke gælder forbud for varerne,

Tilintetgørelse af varer
Hvis toldmyndighederne har rimelig grund hertil, kan de kræve,
at varer, der har været frembudt for toldmyndighederne, tilintetgøres, og de skal underrette ihændehaveren af varerne herom.
Udgifterne i forbindelse med tilintetgørelsen påhviler ihændehaveren af varerne.

L 145/42

Den Europæiske Unions Tidende

DA

4.6.2008

Artikel 126

Artikel 128

Foranstaltninger, som skal træffes af toldmyndighederne

Gennemførelsesforanstaltninger

1.
Toldmyndighederne træffer alle nødvendige foranstaltninger, herunder konfiskering og salg eller tilintetgørelse, for at bortskaffe varer i følgende tilfælde:

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om gennemførelsen af dette kapitel, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

a)

b)

hvis en af forpligtelserne i toldlovgivningen med hensyn til at
føre ikke-fællesskabsvarer ind i Fællesskabets toldområde
ikke er opfyldt, eller varerne er blevet unddraget toldtilsyn

AFSNIT VI
OVERGANG TIL FRI OMSÆTNING OG FRITAGELSE FOR
IMPORTAFGIFTER

hvis varerne ikke kan frigives af en af følgende årsager:
i)

KAPITEL 1

Overgang til fri omsætning

fordi undersøgelsen af varerne af årsager, der kan tilskrives klarereren ikke har kunnet indledes eller fortsættes
inden for den af toldmyndighederne fastsatte frist

Artikel 129
Anvendelsesområde og indvirkning

ii)

fordi de dokumenter, der er en betingelse for varernes
henførsel under eller frigivelse til den angivne toldprocedure, ikke er gjort tilgængelige

iii) fordi de import- eller eksportafgifter, der skulle have
været betalt, eller for hvilke der skulle have været stillet
sikkerhed, enten ikke er blevet betalt, eller der ikke er
blevet stillet sikkerhed herfor inden for den fastsatte frist

c)

d)

e)

1. Ikke-fællesskabsvarer, der skal bringes i omsætning på Fællesskabets marked eller er bestemt til privat forbrug eller fortæring inden for Fællesskabet, henføres under overgang til fri
omsætning.
2.

Overgang til fri omsætning indebærer følgende:

a)

opkrævning af eventuelle skyldige importafgifter

iv) fordi de er genstand for forbud eller restriktioner

b)

hvis varerne ikke er blevet fjernet inden for en rimelig tid
efter deres frigivelse

i givet fald opkrævning af andre omkostninger i medfør af
relevante gældende bestemmelser om opkrævning af sådanne
omkostninger

c)

anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger samt forbud
og restriktioner, hvis de ikke allerede er blevet anvendt på et
tidligere stade

d)

opfyldelse af de øvrige formaliteter, der er fastlagt for import
af varerne.

hvis det efter varernes frigivelse konstateres, at de ikke
opfyldte betingelserne for denne frigivelse
hvis varer afstås til staten i henhold til artikel 127.

2. Ikke-fællesskabsvarer, der er afstået til staten, beslaglagt eller
konfiskeret, anses for at være henført under proceduren for midlertidig opbevaring.

3. Ved overgang til fri omsætning får ikke-fællesskabsvarer
toldmæssig status som fællesskabsvarer.
KAPITEL 2

Fritagelse for importafgifter
Artikel 127
Afståelse

Afdeling 1
Returvarer

1.
Ikke-fællesskabsvarer og varer med særligt anvendelsesformål kan med toldmyndighedernes forudgående tilladelse afstås til
staten af brugeren af proceduren eller i givet fald af ihændehaveren af varerne.

Anvendelsesområde og indvirkning

2.
Afståelse må ikke medføre omkostninger for staten. Brugeren af proceduren eller i givet fald ihændehaveren af varerne
afholder udgifterne til tilintetgørelse eller anden bortskaffelse af
varer.

1.
Ikke-fællesskabsvarer, som, efter oprindelig at være blevet
eksporteret fra Fællesskabets toldområde som fællesskabsvarer,
inden for en frist på tre år igen føres ind i toldområdet og angives
til fri omsætning, fritages efter anmodning fra den berørte person
for importafgifter.

Artikel 130
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2.
Den i stk. 1 omhandlede frist på tre år kan overskrides under
særlige omstændigheder.
3.
Hvis returvarer inden deres eksport fra Fællesskabets toldområde er blevet bragt i fri omsætning afgiftsfrit eller til en nedsat importafgiftssats som følge af et særligt anvendelsesformål,
kan den i stk. 1 omhandlede afgiftsfritagelse kun indrømmes, på
betingelse af at varerne overgår til fri omsætning til samme
anvendelsesformål.
Hvis det særlige anvendelsesformål, som de pågældende varer skal
bringes i fri omsætning til, ikke længere er det samme, foretages
der i importafgiftsbeløbet et fradrag af ethvert beløb, som blev
opkrævet, da disse varer første gang blev bragt i fri omsætning.
Hvis sidstnævnte beløb er større end det, der fremkommer ved
returvarernes overgang til fri omsætning, ydes der ingen
godtgørelse.
4.
Hvis fællesskabsvarer har mistet deres toldmæssige status
som fællesskabsvarer i medfør af artikel 102, litra b), og efterfølgende bringes i fri omsætning, finder stk. 1, 2 og 3 i denne artikel
tilsvarende anvendelse.
5.
Fritagelsen for importafgifter indrømmes kun, hvis varerne
genindføres i samme stand, som de forefandtes i ved deres eksport.

2.
Efter anmodning fra klarereren fastsættes importafgiftsbeløbet for de i stk. 1 i denne artikel omhandlede varer i overensstemmelse med artikel 53, stk. 3, forudsat at klarereren forelægger
de nødvendige oplysninger. Datoen for antagelse af reeksportmeddelelsen betragtes som datoen for varernes overgang til fri
omsætning.
3. Fritagelsen for importafgifter som omhandlet i artikel 130
indrømmes ikke for forædlingsprodukter, som blev udført i overensstemmelse artikel 142, stk. 2, litra b), medmindre der er sikkerhed for, at der ikke er nogen varer, der vil blive henført under
proceduren for aktiv forædling.
Afdeling 2
Havfiskeri og produkter optaget fra havet
Artikel 133
Produkter, som hidrører fra havfiskeri, og andre
produkter, der optages fra havet
Med forbehold af artikel 36, stk. 1, er følgende produkter fritaget
for importafgifter ved overgang til fri omsætning:
a)

produkter fra havfiskeri og andre produkter, der optages fra
et søterritorium, der hører under et land eller et område uden
for Fællesskabets toldområde, af skibe, som udelukkende er
registreret i en medlemsstat eller anmeldt til dens skibsregister og fører statens flag

b)

produkter, der er fremstillet på grundlag af de under litra a)
nævnte produkter om bord på fabriksskibe, der opfylder de
under samme litra fastsatte betingelser.

Artikel 131
Tilfælde, hvor der ikke indrømmes fritagelse for
importafgifter
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Den i artikel 130 omhandlede fritagelse for importafgifter indrømmes ikke i følgende tilfælde:

Afdeling 3
Gennemførelsesforanstaltninger

a)

varer, der er eksporteret fra Fællesskabets toldområde under
proceduren for passiv forædling, medmindre
i)

ii)

b)

disse varer stadig er i samme uforandrede stand som ved
deres eksport
de regler, der er vedtaget i henhold til artikel 134, giver
mulighed herfor

Artikel 134
Gennemførelsesforanstaltninger
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser til gennemførelse af dette kapitel, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.
AFSNIT VII

varer, som har været omfattet af foranstaltninger i henhold til
den fælles landbrugspolitik, der indebærer, at de skal eksporteres fra Fællesskabets toldområde, medmindre de regler, der
er vedtaget i henhold til artikel 134, giver mulighed herfor.

SÆRLIGE PROCEDURER
KAPITEL 1

Almindelige bestemmelser
Artikel 132
Artikel 135

Varer, der tidligere var henført under proceduren for aktiv
forædling
1.
Artikel 130 finder tilsvarende anvendelse på forædlingsprodukter, der oprindelig blev reeksporteret fra Fællesskabets toldområde efter at have været henført under en procedure for aktiv
forædling.

Anvendelsesområde
Varer kan henføres under en af følgende kategorier af særlige
procedurer:
a)

forsendelse, der omfatter ekstern og intern forsendelse
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b)

oplagring, der omfatter midlertidig opbevaring, toldoplag og
frizoner

c)

særlig anvendelse, der omfatter midlertidig import og anvendelse til særligt formål

d)

forædling, der omfatter aktiv og passiv forædling.

Disse foranstaltninger skal tage hensyn til følgende:
a)

med hensyn til første afsnit, litra c), hvor mere end én medlemsstat er involveret, ansøgerens opfyldelse af kriterierne i
artikel 14 for indrømmelse af status som autoriseret økonomisk operatør

b)

med hensyn til første afsnit, litra d), det sted, hvor ansøgerens hovedbogholderi i forbindelse med told føres eller er tilgængeligt, så der lettere kan foretages revisionsbaseret
kontrol, og hvor i det mindste en del af de aktiviteter, der skal
omfattes af bevillingen, udføres.

Artikel 136
Bevilling
1.

Der kræves bevilling fra toldmyndighederne til:

— at benytte proceduren vedrørende aktiv eller passiv forædling, proceduren vedrørende midlertidig import eller proceduren vedrørende anvendelse til særligt formål
— at drive lagervirksomhed med henblik på midlertidig opbevaring eller oplæggelse på toldoplag af varer, medmindre det
er toldmyndigheden selv, der driver lagervirksomheden.
De betingelser, under hvilke det er tilladt at benytte en eller flere
af ovennævnte procedurer eller at drive lagervirksomhed, skal
fremgå af bevillingen.
2. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om navnlig følgende:
a)

tildelingen af den bevilling, der er omhandlet i stk. 1

b)

de tilfælde, hvor bevillingen skal revideres
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3. Medmindre andet er fastsat i toldlovgivningen, indrømmes
den i stk. 1 omhandlede bevilling kun til følgende personer:
a)

personer, der er etableret i Fællesskabets toldområde

b)

personer, som yder den nødvendige sikkerhed for, at transaktionerne forløber korrekt, og som i de tilfælde, hvor der
kan opstå toldskyld, eller andre afgifter kan pålægges varer,
der er henført under en særlig procedure, stiller sikkerhed i
overensstemmelse med artikel 56

c)

i forbindelse med proceduren for midlertidig import eller
aktiv forædling, den person, der henholdsvis anvender eller
lader varerne anvende, eller som udfører eller lader udføre
forædlingsprocesser.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om undtagelser fra første afsnit i dette stykke, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

c)

betingelserne for tildelingen af bevillingen

4. Medmindre andet er bestemt og ud over stk. 3, tildeles den
i stk. 1 omhandlede bevilling kun, hvis følgende betingelser er
opfyldt:

d)

den toldmyndighed, der er kompetent til at tildele bevillingen

a)

e)

konsultation af og meddelelse af oplysninger til andre toldmyndigheder, hvor det er relevant

Toldmyndighederne er i stand til at foretage toldtilsyn, uden
at der skal træffes administrative forholdsregler, som ikke står
i rimeligt forhold til de økonomiske behov i forbindelse
hermed.

f)

betingelserne for, hvornår bevillingen kan suspenderes eller
inddrages

b)

Fællesskabsproducenternes væsentlige interesser berøres ikke
negativt af en bevilling til forædlingsproceduren (økonomiske forudsætninger).

g)

de involverede kompetente toldsteders særlige rolle og
ansvarsområder, især med hensyn til, hvilken kontrol der skal
udøves

h) formen af og en eventuel tidsfrist for gennemførelsen af
formaliteter
vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.

Fællesskabsproducenternes væsentlige interesser anses ikke for at
blive negativt berørt, jf. første afsnit, litra b), medmindre der er
bevis for det modsatte, eller hvis det fremgår af toldlovgivningen,
at de økonomiske forudsætninger anses for at være opfyldt.
Hvis der er bevis for, at fællesskabsproducenternes væsentlige
interesser sandsynligvis vil blive negativt berørt, foretages der en
undersøgelse af de økonomiske forudsætninger i henhold til
artikel 185.
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Kommissionen vedtager efter proceduren, der henvises til i artikel 184, stk. 2, foranstaltninger, der vedrører følgende:
a)

undersøgelse af de økonomiske forudsætninger

b)

fastlæggelse af, i hvilke tilfælde fællesskabsproducenternes
væsentlige interesser sandsynligvis vil blive negativt berørt,
under hensyntagen til landbrugs- og handelspolitiske
foranstaltninger

c)

fastlæggelse af, i hvilke tilfælde de økonomiske forudsætninger anses for at være opfyldt.

5.
Bevillingshaveren skal underrette toldmyndighederne om
alle forhold, der indtræder, efter at bevillingen blev tildelt, og som
kan formodes at have betydning for bevillingens opretholdelse
eller indhold.

Artikel 137
Regnskaber
1.
Bortset fra ved forsendelsesproceduren, eller hvis andet er
fastsat i toldlovgivningen, skal bevillingshaveren, brugeren af proceduren og alle de, der udøver en virksomhed omfattende oplagring, bearbejdning eller forædling af varer eller salg eller køb af
varer i frizoner, føre regnskaber i en af toldmyndighederne godkendt form.
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3.
Toldmyndighederne træffer enhver foranstaltning, der er
nødvendig for at bringe forholdene for de varer, for hvilke en procedure ikke er blevet afsluttet på de fastsatte vilkår, i overensstemmelse med reglerne.

Artikel 139
Overdragelse af rettigheder og pligter
De rettigheder og pligter, som brugeren af en procedure har med
hensyn til varer, der er henført under en særlig procedure, dog
ikke forsendelsesproceduren, kan på betingelser, der fastsættes af
toldmyndighederne, helt eller delvis overdrages til andre personer, som opfylder de for den pågældende procedure fastlagte
betingelser.

Artikel 140
Varebevægelser
1.
Varer, der er henført under en særlig procedure, dog ikke
forsendelses- eller frizoneproceduren, kan transporteres mellem
forskellige steder i Fællesskabets toldområde, forudsat at bevillingen eller toldlovgivningen indeholder bestemmelse herom.
2. Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse
af denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

Artikel 141
Sædvanlige behandlinger

Regnskaberne skal gøre det muligt for toldmyndighederne at føre
tilsyn med den pågældende procedure, især med hensyn til identifikation af varer, der er henført under proceduren, deres toldmæssige status og deres bevægelser.
2. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om gennemførelsen af denne artikel, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

Artikel 138
Afslutning af en procedure
1.
I andre tilfælde end forsendelsesproceduren og med forbehold af artikel 166 afsluttes en særlig procedure, når de under
proceduren henførte varer eller forædlingsprodukterne er henført
under en efterfølgende toldprocedure, har forladt Fællesskabets
toldområde eller er blevet tilintetgjort og ikke omdannet til affald
eller er afstået til staten i henhold til artikel 127.
2. Forsendelsesproceduren afsluttes af toldmyndighederne, når
de på grundlag af en sammenligning mellem de oplysninger, der
foreligger på afgangstoldstedet, og de oplysninger, der foreligger
på bestemmelsestoldstedet, kan konstatere, at proceduren er
ophørt på korrekt vis.

Varer, der opbevares på toldoplag eller henført under en forædlingsprocedure eller anbragt i en frizone, kan underkastes de sædvanlige behandlinger, som tjener til at sikre deres bevarelse eller
til at forbedre deres udseende eller handelskvalitet eller til at forberede deres distribution eller videresalg.

Artikel 142
Ækvivalente varer
1. Ækvivalente varer er fællesskabsvarer, som oplagres, anvendes eller forædles i stedet for varer, der er henført under en særlig
procedure.
Under proceduren for passiv forædling er ækvivalente varer ikkefællesskabsvarer, som forædles i stedet for fællesskabsvarer, der er
henført under proceduren for passiv forædling.
Ækvivalente varer skal have samme ottecifrede kode i den kombinerede nomenklatur, samme handelskvalitet og samme tekniske egenskaber som de varer, de træder i stedet for.
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om undtagelser fra tredje afsnit i dette stykke, vedtages
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.
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2.
Toldmyndighederne tillader følgende, forudsat at der er sikkerhed for, at proceduren forløber korrekt, især med hensyn til
toldtilsyn:
a)

b)

c)

KAPITEL 2

Forsendelse
Afdeling 1

anvendelse af ækvivalente varer under en særlig procedure,
bortset fra proceduren for forsendelse, midlertidig import og
midlertidig opbevaring

Ekstern og intern forsendelse
Artikel 144

ved proceduren for aktiv forædling, eksport af forædlingsprodukter, som er fremstillet af ækvivalente varer forud for
importen af de varer, de træder i stedet for
ved proceduren for passiv forædling, import af forædlingsprodukter, som er fremstillet af ækvivalente varer forud for
eksporten af de varer, de træder i stedet for.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, i hvilke tilfælde toldmyndighederne kan tillade anvendelse af ækvivalente varer under midlertidig import, vedtages efter
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.
3.
Anvendelsen af ækvivalente varer er ikke tilladt i følgende
tilfælde:
a)

hvis der kun foretages sædvanlige behandlinger som fastlagt
i artikel 141 under proceduren for aktiv forædling

b)

hvis der er forbud mod godtgørelse af eller fritagelse for
importafgifter for varer uden oprindelsesstatus, der anvendes
til fremstilling af forædlingsprodukter under proceduren for
aktiv forædling, for hvilke der udstedes eller udfærdiges et
oprindelsesbevis som led i en præferenceaftale mellem Fællesskabet og visse lande eller områder uden for Fællesskabets
toldområde eller grupper af sådanne lande eller områder, eller
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Ekstern forsendelse
1.
Under proceduren for ekstern forsendelse kan ikkefællesskabsvarer forsendes fra et sted til et andet inden for Fællesskabets toldområde uden at skulle gøres til genstand for:
a)

importafgifter

b)

andre omkostninger som fastsat i andre relevante gældende
bestemmelser

c)

handelspolitiske foranstaltninger, såfremt de ikke indeholder
et forbud mod indpassage eller udpassage af varer til eller fra
Fællesskabets toldområde.

2. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, i hvilke tilfælde og under hvilke betingelser fællesskabsvarer skal henføres under ekstern forsendelse, vedtages efter
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.
3. Den i stk. 1 nævnte forsendelse finder sted på en af følgende
måder:
a)

under proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse

b)

i overensstemmelse med TIR-konventionen, forudsat at
forsendelsen:

hvis det kan føre til en uberettiget importafgiftsfordel.

i)

er påbegyndt eller skal ophøre uden for Fællesskabets
toldområde, eller

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om andre tilfælde, hvor der ikke må anvendes ækvivalente
varer, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

ii)

foretages mellem to steder i Fællesskabets toldområde
gennem et land eller et område uden for Fællesskabets
toldområde

c)

4.
I det tilfælde, der henvises til i stk. 2, litra b), i denne artikel,
og såfremt forædlingsprodukterne ville blive pålagt eksportafgifter, hvis de ikke blev eksporteret i forbindelse med proceduren for
aktiv forædling, skal bevillingshaveren stille sikkerhed for, at disse
afgifter betales i tilfælde af, at ikke-fællesskabsvarerne ikke importeres inden for den i artikel 169, stk. 3, fastsatte frist.

c)

i overensstemmelse med ATA-konventionen/Istanbulkonventionen, hvis der er tale om en transitforsendelse

d)

i henhold til Rhin-manifestet (artikel 9 i den reviderede konvention om Rhin-sejlads)

e)

i henhold til formular 302, der er indført som led i overenskomsten mellem parterne i Den Nordatlantiske Traktats
Organisation vedrørende status for deres styrker, undertegnet i London den 19. juni 1951

f)

med post i overensstemmelse med Verdenspostunionens
bestemmelser, når varer forsendes af eller for indehavere af
rettigheder og pligter i henhold til disse bestemmelser.

Artikel 143
Gennemførelsesforanstaltninger
Kommissionen vedtager foranstaltninger vedrørende forløbet af
de under dette afsnit omhandlede procedurer efter proceduren i
artikel 184, stk. 2.

4.
Ekstern forsendelse finder anvendelse med forbehold af
bestemmelserne i artikel 140.
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b)

at de for proceduren gældende toldbestemmelser overholdes

c)

medmindre andet er fastsat i toldlovgivningen, at der stilles
sikkerhed for betaling af det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskyld eller andre afgifter, som kan
pålægges varerne, som omhandlet i andre gældende relevante
bestemmelser.

Intern forsendelse
1.
Under proceduren for intern forsendelse og på de betingelser, der er fastlagt i stk. 2 og 3, kan fællesskabsvarer forsendes fra
et sted til et andet inden for Fællesskabets toldområde og passere
gennem et andet område uden for dette område uden ændring af
deres toldmæssige status.
2. Den i stk. 1 nævnte forsendelse finder sted på en af følgende
måder:
a)

under proceduren for intern fællesskabsforsendelse, hvis
denne mulighed gives i en international aftale

2. De pligter, der påhviler brugeren af proceduren, er opfyldt,
og forsendelsesproceduren ophører, når de under proceduren
henførte varer og de nødvendige oplysninger foreligger på
bestemmelsestoldstedet i henhold til toldlovgivningen.

b)

i overensstemmelse med TIR-konventionen

c)

i overensstemmelse med ATA-konventionen/Istanbulkonventionen, hvis der er tale om en transitforsendelse

3.
En transportør eller varemodtager, der accepterer varerne
med kendskab til, at det er varer, der forsendes under proceduren
for fællesskabsforsendelse, er ligeledes ansvarlig for frembydelse af
dem i intakt stand for bestemmelsestoldstedet inden for den fastsatte frist og under iagttagelse af de af toldmyndighederne trufne
foranstaltninger til varernes identificering.

d)

i henhold til Rhin-manifestet (artikel 9 i den reviderede konvention om Rhin-sejlads)

Artikel 147

e)

i henhold til formular 302, der er indført som led i overenskomsten mellem parterne i Den Nordatlantiske Traktats
Organisation vedrørende status for deres styrker, undertegnet i London den 19. juni 1951

f)

med post i overensstemmelse med Verdenspostunionens
bestemmelser, når varer forsendes af eller for indehavere af
rettigheder og pligter i henhold til disse bestemmelser.

3. I de i stk. 2, litra b)-f), omhandlede tilfælde bevarer varer kun
deres toldmæssige status som fællesskabsvarer, hvis denne status
er godtgjort på bestemte betingelser og ved hjælp af metoder, der
er fastsat i toldlovgivningen.
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, på hvilke betingelser og ved hjælp af hvilke metoder
denne toldmæssige status kan godtgøres, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

Varer, der passerer gennem et område i et land uden for
Fællesskabets toldområde under proceduren for ekstern
fællesskabsforsendelse
1. Proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse anvendes på
varer, der passerer gennem et område uden for Fællesskabets
toldområde, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
a)

En sådan mulighed er fastsat i en international aftale.

b)

Forsendelsen gennem et sådant område sker på grundlag af
et og samme transportdokument, som er udfærdiget i Fællesskabets toldområde.

2. I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra b), suspenderes
virkningen af proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse, så
længe varerne befinder sig uden for Fællesskabets toldområde.

KAPITEL 3

Afdeling 2

Oplagring

Fællesskabsforsendelse
Afdeling 1

Artikel 146

Fælles bestemmelser

Pligter, der påhviler en bruger af proceduren for
fællesskabsforsendelse og en transportør eller modtager af
varer, der forsendes under proceduren for
fællesskabsforsendelse

Artikel 148
Anvendelsesområde

1.
Brugeren af proceduren for fællesskabsforsendelse er
ansvarlig for følgende:
a)

at varerne frembydes på bestemmelsestoldstedet i intakt
stand sammen med de nødvendige oplysninger inden for den
fastsatte frist og under iagttagelse af de af toldmyndighederne
trufne foranstaltninger til varernes identificering

1.
Under en oplagringsprocedure kan ikke-fællesskabsvarer
oplagres i Fællesskabets toldområde uden at skulle gøres til genstand for:
a)

importafgifter
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b)

andre omkostninger som fastsat i andre relevante gældende
bestemmelser

c)

handelspolitiske foranstaltninger, såfremt de ikke indeholder
et forbud mod indpassage eller udpassage af varer til eller fra
Fællesskabets toldområde.

2.
Fællesskabsvarer kan henføres under proceduren for toldoplag eller frizoner i overensstemmelse med toldlovgivningen
eller fællesskabslovgivningen vedrørende specifikke områder eller
for at blive omfattet af en afgørelse, der indrømmer godtgørelse
af eller fritagelse for importafgifter.

b)
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under særlige omstændigheder, navnlig hvis varernes art og
egenskaber, såfremt der er tale om langvarig oplagring, kan
udgøre en trussel mod folkesundheden eller dyre- eller plantesundheden eller mod miljøet.

3. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den og fastsætte
de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 2, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.
Afdeling 2
Midlertidig opbevaring

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, i hvilke tilfælde og under hvilke betingelser fællesskabsvarer kan henføres under procedurerne for toldoplag eller
frizoner, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.
Artikel 149
Forpligtelser, der påhviler bevillingshaveren eller brugeren
af en procedure

Artikel 151
Anbringelse af varer under midlertidig opbevaring
1. Hvis de ikke på anden måde er angivet til en toldprocedure,
anses følgende ikke-fællesskabsvarer for at være angivet til proceduren for midlertidig opbevaring af ihændehaveren af varerne på
det tidspunkt, hvor de er blevet frembudt for toldmyndighederne:
a)

varer, som føres ind i Fællesskabets område, dog ikke direkte
ind i en frizone

b)

varer, som føres fra en frizone ind i en anden del af Fællesskabets toldområde

c)

varer, for hvilke proceduren for ekstern forsendelse er ophørt.

1.
Bevillingshaveren og brugeren af proceduren er ansvarlige
for følgende:
a)

b)

c)

at sikre, at varer under procedurerne for midlertidig opbevaring eller toldoplag ikke unddrages toldtilsyn
at de forpligtelser, der følger af oplagring af varer, der er dækket af procedurerne for midlertidig opbevaring eller toldoplag, opfyldes
at de særlige betingelser, der er fastsat i bevillingen til drift af
et toldoplag eller midlertidig opbevaringsvirksomhed,
overholdes.

2.
Uanset stk. 1 kan det i bevillingen, når den vedrører et
offentligt toldoplag, fastsættes, at det i stk. 1, litra a) eller b),
omhandlede ansvar udelukkende påhviler brugeren af
proceduren.
3.
Brugeren af proceduren er ansvarlig for opfyldelsen af de
forpligtelser, der følger af varernes henførsel under procedurerne
for midlertidig opbevaring eller toldoplag.

Toldangivelsen anses for at være indgivet og antaget af toldmyndighederne i det øjeblik, hvor varerne frembydes for
toldmyndighederne.
2.
Den summariske indpassageangivelse eller et forsendelsesdokument, der træder i stedet for den, er at sidestille med toldangivelsen til proceduren for midlertidig opbevaring.
3.
Toldmyndighederne kan kræve, at ihændehaveren af
varerne stiller sikkerhed for betaling af det import- eller eksportafgiftsbeløb, der svarer til toldskylden, eller af andre omkostninger, der kan blive pålagt, som omhandlet i andre relevante
gældende bestemmelser.

En oplagringsprocedures varighed

4.
Hvis varer af en eller anden grund ikke kan henføres eller
ikke længere kan bevares under proceduren for midlertidig opbevaring, træffer toldmyndighederne straks alle nødvendige foranstaltninger for at regulere situationen for varerne. Artikel 125,
126 og 127 finder tilsvarende anvendelse.

1.
Varer kan forblive under en oplagringsprocedure uden
tidsbegrænsning.

5. Kommissionen kan vedtage foranstaltninger til gennemførelse af denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

2.
I følgende tilfælde kan toldmyndighederne dog fastsætte en
tidsfrist for, hvornår en oplagringsprocedure skal være afsluttet:

Artikel 152

Artikel 150

Varer under midlertidig opbevaring
a)

hvis en lagervirksomhed drives af toldmyndighederne og kan
benyttes af alle til midlertidig opbevaring af varer i henhold
til artikel 151

1. Varer under proceduren for midlertidig opbevaring må kun
anbringes i godkendte lagre til midlertidig opbevaring.
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2.
Varer under proceduren for midlertidig opbevaring må kun
underkastes behandlinger, der tjener til varernes bevarelse i uændret stand, uden at præsentationsmåden eller de tekniske egenskaber ændres, jf. dog artikel 91, stk. 2.
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3. Personer, varer og transportmidler, der ankommer til eller
forlader en frizone, kan underkastes toldkontrol.

Artikel 156
Afdeling 3

Bygninger og aktiviteter i frizoner

Toldoplag
Artikel 153
Oplagring på toldoplag
1.
Under toldoplagsproceduren kan ikke-fællesskabsvarer
opbevares i lagre eller andre lokaler, der er godkendt til denne
procedure af toldmyndighederne og under toldtilsynet, i det følgende benævnt »toldoplag«.
2. Toldoplag kan benyttes af alle til oplæggelse af varer (offentligt oplag), eller de kan benyttes af en indehaver af en bevilling til
toldoplag til oplagring af varer (privat oplag).
3.
Varer, der er henført under toldoplagsproceduren, kan midlertidigt fraføres toldoplaget. Bortset fra i tilfælde af force majeure
skal der indhentes forhåndstilladelse til en sådan fraførsel hos
toldmyndighederne.

1. Opførelse af bygninger i en frizone kræver en forhåndstilladelse fra toldmyndighederne.
2. Med forbehold af toldlovgivningen tillades aktiviteter af
industriel eller kommerciel art samt tjenesteydelser i en frizone.
Udøvelsen af sådanne aktiviteter anmeldes forinden til
toldmyndighederne.
3. Toldmyndighederne kan forbyde eller begrænse de i stk. 2
omhandlede aktiviteter under hensyn til arten af de pågældende
varer, behovet for toldtilsyn eller sikkerheds- og sikringskrav.
4. Toldmyndighederne kan nægte personer, der ikke yder den
nødvendige sikkerhed for overholdelse af toldlovgivningen,
adgang til at udøve en aktivitet i en frizone.

Artikel 157
Artikel 154
Fællesskabsvarer, særligt anvendelsesformål og
forædlingsaktiviteter
1.
Når der er et økonomisk behov herfor, og toldtilsynet ikke
berøres heraf, kan toldmyndighederne tillade følgende i et
toldoplag:
a)

oplagring af fællesskabsvarer

b)

forædling af varer under proceduren for aktiv forædling eller
særligt anvendelsesformål på de for disse procedurer fastsatte
betingelser.

2.
I de i stk. 1 omhandlede tilfælde anses varerne ikke for at
være henført under toldoplagsproceduren.
Afdeling 4

Frembydelse af varer og deres henførsel under proceduren
1.
Varer, der anbringes i en frizone, skal frembydes for toldmyndighederne og gøres til genstand for de foreskrevne toldformaliteter i følgende tilfælde:
a)

hvis de anbringes i frizonen direkte fra et sted uden for Fællesskabets toldområde

b)

hvis de er henført under en toldprocedure, som er ophørt
eller afsluttet, når de henføres under proceduren for frizoner

c)

hvis de henføres under proceduren for frizoner for at blive
omfattet af en beslutning om indrømmelse af godtgørelse af
eller fritagelse for importafgifter

d)

hvis der i anden lovgivning end toldlovgivningen er fastsat
sådanne formaliteter.

Frizoner

Udpegning af frizoner

2.
Varer, der anbringes i en frizone under andre omstændigheder end dem, der er omfattet af stk. 1, behøver ikke at blive
frembudt for toldmyndighederne.

1.
Medlemsstaterne kan udpege dele af Fællesskabets toldområde som frizoner.

3. Med forbehold af artikel 158 anses varer, der anbringes i en
frizone, for at være henført under proceduren for frizoner

For hver frizone fastlægger medlemsstaten, hvilket område frizonen dækker, og hvor tilførsels- og fraførselsstederne er.

a)

i det øjeblik, de føres ind i en frizone, medmindre de allerede
er blevet henført under en anden toldprocedure

b)

i det øjeblik, hvor en forsendelsesprocedure afsluttes, medmindre de omgående henføres under en efterfølgende
toldprocedure.

Artikel 155

2.

Frizonerne er indhegnede.

Frizonernes grænser og tilførsels- og fraførselssteder er underlagt
toldtilsyn.
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Artikel 158
Fællesskabsvarer i frizoner

Artikel 91-98 finder tilsvarende anvendelse på varer, der føres ind
i andre dele af Fællesskabets toldområde.

Artikel 161

1. Fællesskabsvarer kan føres ind i eller oplagres, flyttes, benyttes, forædles eller forbruges i en frizone. I så fald betragtes varerne
ikke som omfattet af frizoneproceduren.
2.
På anmodning af den berørte person udsteder toldmyndighederne for følgende varer en attest vedrørende deres toldmæssige status som fællesskabsvarer:
a)

fællesskabsvarer, som føres ind i en frizone

b)

fællesskabsvarer, som har været genstand for forædlingsprocesser i en frizone

c)

varer, der er overgået til fri omsætning i en frizone.
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Toldmæssig status
Hvis varer føres ud af en frizone og ind i en anden del af Fællesskabets toldområde eller henføres under en toldprocedure, betragtes de som ikke-fællesskabsvarer, medmindre deres toldmæssige
status som fællesskabsvarer er bevist ved hjælp af den i artikel 158, stk. 2, omhandlede attest eller et andet dokument i medfør af Fællesskabets toldlovgivning.
Når der skal anvendes eksportafgifter og eksportlicenser eller eksportkontrolforanstaltninger i henhold til den fælles landbrugspolitik eller handelspolitiske foranstaltninger, betragtes varerne dog
som fællesskabsvarer, medmindre det bliver fastslået, at de ikke
har toldmæssig status som fællesskabsvarer.

KAPITEL 4

Særlig anvendelse

Artikel 159
Ikke-fællesskabsvarer i frizoner

Afdeling 1
1.
Mens ikke-fællesskabsvarer befinder sig i en frizone, kan de
overgå til fri omsætning eller henføres til proceduren for aktiv forædling, midlertidig import eller særligt anvendelsesformål på de
vilkår, der er fastsat for disse procedurer.

Midlertidig import

Artikel 162
Anvendelsesområde

I så fald betragtes varerne ikke som omfattet af frizoneproceduren.
2.
Med forbehold af bestemmelserne for levering og proviantopbevaring, er stk. 1, i det omfang den pågældende procedure tillader det, ikke til hinder for anvendelse eller forbrug af varer, som
ved overgang til fri omsætning eller ved midlertidig import ikke
ville være pålagt importafgifter eller undergivet foranstaltninger i
henhold til den fælles landbrugspolitik eller handelspolitiske
foranstaltninger.
I tilfælde af sådan anvendelse eller sådant forbrug er en toldangivelse om overgang til fri omsætning eller om midlertidig import
ikke nødvendig.
En angivelse kræves dog, hvis sådanne varer er omfattet af et toldkontingent eller et importloft.

1.
Under proceduren for midlertidig import kan ikkefællesskabsvarer, der er bestemt til reeksport, anvendes i Fællesskabets toldområde med fuldstændig eller delvis fritagelse for
importafgifter og uden at skulle gøres til genstand for:
a)

andre omkostninger som fastsat i andre relevante gældende
bestemmelser

b)

handelspolitiske foranstaltninger, såfremt de ikke indeholder
et forbud mod indpassage eller udpassage af varer til eller fra
Fællesskabets toldområde.

2. Proceduren for midlertidig import kan kun anvendes, hvis
følgende betingelser er opfyldt:
a)

Varerne er ikke bestemt til at skulle ændres på nogen måde,
bortset fra deres normale værdiforringelse som følge af brug.

b)

Det er muligt at sikre, at de varer, der er henført under proceduren, kan identificeres, bortset fra når det skønnes, at
varernes art eller den påtænkte anvendelse ikke vil kunne give
anledning til misbrug af proceduren, selv om der ikke træffes
identifikationsforanstaltninger, eller, for så vidt angår det i
artikel 142 omhandlede tilfælde, når det kan verificeres, at de
betingelser, der er fastlagt for ækvivalente varer, er opfyldt.

Artikel 160
Varer, der føres ud af en frizone
Med forbehold af lovgivningen på andre områder end toldområdet kan varer i en frizone eksporteres eller reeksporteres fra Fællesskabets toldområde eller føres ind i en anden del af
Fællesskabets toldområde.
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c)

Brugeren af proceduren er etableret uden for Fællesskabets
toldområde, medmindre andet er fastsat i toldlovgivningen.

d)

De betingelser for fuldstændig eller delvis afgiftsfritagelse, der
er fastlagt i Fællesskabets toldlovgivning, er opfyldt.
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Dette beløb skal betales pr. måned eller pr. del af en måned, i hvilken varerne har været henført under proceduren for midlertidig
import med delvis fritagelse for importafgift.
2. Importafgiftsbeløbet må ikke være højere end det, der skulle
have været betalt, hvis de pågældende varer var overgået til fri
omsætning på det tidspunkt, hvor de blev henført under proceduren for midlertidig import.

Artikel 163
Frist for, hvor længe varer kan forblive under proceduren
for midlertidig indførsel

Afdeling 2
Særligt anvendelsesformål

1.
Toldmyndighederne fastsætter en frist for, hvornår varer,
der er henført under proceduren for midlertidig import, senest
skal reeksporteres eller henføres under en efterfølgende toldprocedure. Fristen skal være så lang, at formålet med den bevilgede
anvendelse kan opfyldes.

2.
Det maksimale tidsrum, hvor varer kan forblive under proceduren for midlertidig import til det samme formål og under
samme bevillingshavers ansvar, er 24 måneder, også selv om proceduren blev afsluttet ved, at varerne blev henført under en anden
særlig procedure og efterfølgende igen blev henført under proceduren for midlertidig import.

3.
Hvis den bevilgede anvendelse under særlige omstændigheder ikke kan fuldføres inden de i stk. 1 og 2 omhandlede frister,
kan toldmyndighederne efter behørigt begrundet anmodning fra
bevillingshaveren forlænge disse frister med en periode af rimelig
varighed.

Artikel 164
Situationer, der er dækket af midlertidig import

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser proceduren
for midlertidig import kan anvendes, og der kan indrømmes fuldstændig eller delvis fritagelse for importafgifter, vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

Artikel 166
Proceduren for særligt anvendelsesformål
1. Under proceduren for særligt anvendelsesformål kan varer
overgå til fri omsætning med toldfritagelse eller til en nedsat toldsats på grund af deres anvendelse til særlige formål. De forbliver
under toldtilsyn.
2.
Toldtilsynet under proceduren for særligt anvendelsesformål ophører i følgende tilfælde:
a)

når varerne er blevet anvendt til de formål, der er fastsat for
anvendelse af afgiftsfritagelse eller nedsat afgiftssats

b)

når varerne eksporteres, tilintetgøres eller afstås til staten

c)

når varerne er blevet anvendt til andre formål end dem, der
er fastsat for anvendelse af afgiftsfritagelse eller nedsat afgiftssats, og de gældende importafgifter er blevet betalt.

3. Hvis der kræves en udbyttesats, finder artikel 167 tilsvarende anvendelse på proceduren for særligt anvendelsesformål.

KAPITEL 5

Forædling
Ved vedtagelsen af disse foranstaltninger tages der hensyn til
internationale aftaler og varernes art og anvendelse.
Afdeling 1
Artikel 165
Størrelsen af importafgiften i tilfælde af midlertidig import
med delvis fritagelse for importafgifter

Almindelige bestemmelser

Artikel 167
Udbyttesats

1. Importafgiftsbeløbet for varer henført under proceduren for
midlertidig import med delvis fritagelse for importafgifter, fastsættes til 3 % af det importafgiftsbeløb, der skulle have været
betalt for de pågældende varer, hvis de var overgået til fri omsætning på det tidspunkt, hvor de blev henført under proceduren for
midlertidig import.

Bortset fra når der er angivet en udbyttesats i særlige fællesskabsforskrifter, fastsætter toldmyndighederne enten udbyttesatsen
eller den gennemsnitlige udbyttesats for forædlingsprocessen,
eller eventuelt metoden til fastsættelse af nævnte sats.
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Udbyttesatsen eller den gennemsnitlige udbyttesats fastsættes på
grundlag af de faktiske omstændigheder, hvorunder forædlingsprocesserne foretages eller skal foretages. Satsen kan i givet fald
justeres i overensstemmelse med artikel 18 og 19.

Afdeling 2
Aktiv forædling

Artikel 168
Anvendelsesområde
1.
Med forbehold af artikel 142 kan der under proceduren for
aktiv forædling anvendes ikke-fællesskabsvarer i Fællesskabets
toldområde i en eller flere forædlingsprocesser, uden at de gøres
til genstand for følgende:

4.6.2008

2.
Toldmyndighederne kan forlænge den i henhold til stk. 1
fastsatte frist med en periode af rimelig varighed, hvis bevillingshaveren fremsætter en behørigt begrundet anmodning herom.
Af bevillingen kan det fremgå, at frister, som begynder i løbet af
en kalendermåned, et kvartal eller et halvår, udløber henholdsvis
ved udgangen af en efterfølgende kalendermåned, et efterfølgende
kvartal eller et efterfølgende halvår.
3.
I tilfælde af forudgående eksport i henhold til artikel 142,
stk. 2, litra b), fastsætter toldmyndighederne den frist, inden for
hvilken ikke-fællesskabsvarer skal være angivet til proceduren.
Denne frist løber fra datoen for antagelsen af eksportangivelsen
for de forædlingsprodukter, der er fremstillet af de dertil svarende
ækvivalente varer.

Artikel 170
Midlertidig reeksport til yderligere forædling

a)

importafgifter

b)

andre omkostninger som fastsat i andre relevante gældende
bestemmelser

c)

handelspolitiske foranstaltninger, såfremt de ikke indeholder
et forbud mod indpassage eller udpassage af varer til eller fra
Fællesskabets toldområde.

Forudsat at toldmyndighederne har givet tilladelse hertil, kan alle
varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, eller
alle forædlingsprodukter eller en del heraf eksporteres midlertidigt med henblik på yderligere forædling uden for Fællesskabets
toldområde på de betingelser, der er fastsat for proceduren for
passiv forædling.

2. Proceduren for aktiv forædling kan kun anvendes i andre tilfælde end reparation og tilintetgørelse, når de varer, der henføres
under proceduren, kan identificeres i forædlingsprodukterne;
dette berører dog ikke anvendelsen af produktionstilbehør.

Afdeling 3
Passiv forædling

I det i artikel 142 omhandlede tilfælde kan proceduren anvendes,
når det kan verificeres, at de for ækvivalente varer fastsatte betingelser er opfyldt.
3. Ud over stk. 1 og 2 kan proceduren for aktiv forædling også
anvendes på følgende varer:
a)

varer, som er bestemt til at underkastes behandlinger for at
sikre, at de er i overensstemmelse med tekniske krav for deres
overgang til fri omsætning

b)

varer, som skal underkastes sædvanlige former for behandling i henhold til artikel 141.

Artikel 171
Anvendelsesområde
1.
Under proceduren for passiv forædling kan fællesskabsvarer eksporteres midlertidigt fra Fællesskabets toldområde med
henblik på at lade dem undergå forædlingsprocesser. De forædlingsprodukter, der fremstilles af disse varer, kan overgå til fri
omsætning med fuldstændig eller delvis fritagelse for importafgifter, hvis bevillingshaveren eller en anden person, der er etableret i
Fællesskabets toldområde, anmoder herom, forudsat at nævnte
anden person har opnået bevillingshaverens samtykke, og betingelserne i bevillingen er opfyldt.
2.

Passiv forædling er ikke tilladt for følgende fællesskabsvarer:

a)

varer, for hvilke der ved eksport indrømmes godtgørelse af
eller fritagelse for importafgifter

b)

varer, der forud for deres eksport var overgået til fri omsætning med afgiftsfritagelse eller til en nedsat afgiftssats på
grund af deres anvendelse til særlige formål, så længe formålene med deres særlige anvendelse ikke er opfyldt, medmindre der skal foretages reparation af disse varer

c)

varer, for hvilke der ved eksport ydes eksportrestitutioner

Artikel 169
Frist for afslutning
1.
Toldmyndighederne fastsætter den frist, inden for hvilken
proceduren for aktiv forædling skal afsluttes i overensstemmelse
med artikel 138.
Fristen løber fra den dato, på hvilken ikke-fællesskabsvarerne henføres under proceduren, og der skal tages hensyn til det tidsrum,
der er nødvendigt til at gennemføre forædlingsprocesserne og til
at afslutte proceduren.
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varer, for hvilke der indrømmes en anden finansiel fordel end
de i litra c) nævnte restitutioner som led i den fælles landbrugspolitik på grund af eksporten af disse varer.

3. I tilfælde, der ikke er omfattet af artikel 172 og 173, og hvor
der indgår værditold, beregnes importafgiftsbeløbet ud fra
omkostningerne til den forædling, der er foregået uden for Fællesskabets toldområde.
Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med regler
for denne beregning og med de regler, der skal gælde i tilfælde af
særlige afgifter, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i
artikel 184, stk. 4.
4.
Toldmyndighederne fastsætter den frist, inden for hvilken
midlertidigt eksporterede varer skal være importeret i Fællesskabets toldområde som forædlingsprodukter og henført under overgang til fri omsætning for at kunne opnå fuldstændig eller delvis
fritagelse for importafgifter. De kan forlænge denne frist med en
periode af rimelig varighed, hvis bevillingshaveren fremsætter
behørigt begrundet anmodning herom.

Artikel 172
Varer, der repareres vederlagsfrit
1.
Hvis det på tilfredsstillende måde kan godtgøres over for
toldmyndighederne, at varerne er blevet repareret vederlagsfrit på
grund af en garantiforpligtelse i henhold til kontrakt, i henhold til
lovgivningen eller som følge af en fabrikations- eller materialefejl,
kan de opnå fuldstændig fritagelse for importafgifter.
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Toldmyndighederne fraviger dog det i første afsnit omhandlede
krav, hvis ombytningsvaren er leveret vederlagsfrit på grund af en
garantiforpligtelse i henhold til kontrakt, i henhold til lovgivningen eller som følge af en materiale- eller fabrikationsfejl.
5. De bestemmelser, der gælder for forædlingsprodukterne,
finder ligeledes anvendelse på ombytningsvarerne.

Artikel 174
Forudgående import af ombytningsvarer
1. Toldmyndighederne tillader på betingelser, som de fastsætter, og efter anmodning fra den pågældende person, at ombytningsvarer importeres, før de defekte varer eksporteres.
I tilfælde af en sådan forudgående import af en ombytningsvare,
skal der stilles en sikkerhed, der dækker det importafgiftsbeløb,
som vil skulle betales, hvis de defekte varer ikke eksporteres i
overensstemmelse med stk. 2.
2.
De defekte varer skal være eksporteret senest to måneder
efter den dato, hvor toldmyndighederne antog angivelsen om
ombytningsvarernes overgang til fri omsætning.
3.
Hvis de defekte varer under særlige omstændigheder ikke
kan eksporteres inden den i stk. 2 nævnte frist, kan toldmyndighederne efter behørigt begrundet anmodning fra den pågældende
person forlænge denne frist med en periode af rimelig varighed.

AFSNIT VIII

2.
Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke, når der har været taget
hensyn til fabrikations- eller materialefejlen på det tidspunkt, hvor
de pågældende varer første gang overgik til fri omsætning.

VARERS AFGANG FRA FÆLLESSKABETS TOLDOMRÅDE

KAPITEL 1

Artikel 173

Varer, der forlader toldområdet

Fremgangsmåden med standardombytning
Artikel 175

1.
Under fremgangsmåden med standardombytning kan et
importeret produkt, i det følgende benævnt »ombytningsvare«, i
medfør af stk. 2-5 træde i stedet for et forædlingsprodukt.
2. Toldmyndighederne tillader anvendelse af fremgangsmåden
med standardombytning, hvis forædlingsprocessen består i en
reparation af defekte fællesskabsvarer, bortset fra varer, der er
omfattet af foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik
eller af de særordninger, der anvendes på visse varer, som fremstilles ved forarbejdning af landbrugsprodukter.
3.
Ombytningsvarer skal have samme ottecifrede kode i den
kombinerede nomenklatur, samme handelskvalitet og samme tekniske egenskaber som de defekte varer, hvis disse varer havde
undergået reparation.

Forpligtelse til at indgive en angivelse forud for afgang
1. Varer, der er bestemt til at skulle forlade Fællesskabets toldområde, skal være omfattet af en angivelse forud for afgang, der
indgives eller gøres tilgængelig på det kompetente toldsted, før
varerne føres ud af Fællesskabets toldområde.
Første afsnit finder dog ikke anvendelse på varer, der transporteres på transportmidler, som kun passerer gennem Fællesskabets
søterritorium eller luftrum uden stop i området.
2.
a)

4.
Hvis de defekte varer har været brugt før eksporten, skal
ombytningsvarerne også have været brugt.

Angivelsen forud for afgang skal have form af enten:
den relevante toldangivelse, hvis varer, der forlader Fællesskabets toldområde, henføres under en toldprocedure, der kræver en toldangivelse
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b)

en meddelelse om reeksport i medfør af artikel 179

c)

den i artikel 180 omhandlede summariske udpassageangivelse, hvis der hverken kræves en toldangivelse eller en meddelelse om reeksport.

4.6.2008

2. Varer, der er bestemt til at skulle forlade Fællesskabets toldområde, skal frembydes for toldmyndighederne på det toldsted,
der er kompetent for det sted, hvor varerne forlader Fællesskabets
toldområde, og vil blive omfattet af udpassageformaliteter, som
alt efter omstændighederne består af følgende:
a)

godtgørelse af eller fritagelse for importafgifter eller betaling
af eksportrestitutioner

b)

opkrævning af eksportafgifter

Foranstaltninger vedrørende fastsættelse af visse detaljer

c)

de formaliteter, der kræves i henhold til gældende bestemmelser om andre afgifter

1. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om følgende:

d)

anvendelse af forbud og restriktioner, som er begrundet i
hensynet til bl.a. den offentlige moral, den offentlige orden,
den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs
liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af miljøet,
beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller
arkæologisk værdi og beskyttelse af industriel og kommerciel ejendom, herunder over for narkotikaprækursorer, varer,
der krænker visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og
penge, der føres ud af Fællesskabet, samt hensynet til gennemførelsen af foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af
fiskeressourcerne og handelspolitiske foranstaltninger.

3.
Angivelsen forud for afgang skal mindst indeholde de
oplysninger, der er nødvendige for den summariske
udpassageangivelse.
Artikel 176

a)

de tilfælde, hvor varer, der forlader Fællesskabets toldområde,
ikke skal være omfattet af en angivelse forud for afgang, og
betingelserne herfor

b)

de betingelser, på hvilke kravet om en angivelse forud for
afgang kan fraviges eller tilpasses

c)

den frist, inden for hvilken angivelsen forud for afgang skal
være indgivet eller gjort tilgængelig, inden varerne føres ud af
Fællesskabets toldområde

3. Varer, der forlader Fællesskabets toldområde, frembydes for
toldmyndighederne af en af følgende personer:

d)

undtagelser fra og variationer i den frist, der er nævnt i litra c)
a)

e)

fastlæggelse af, på hvilket kompetent toldsted angivelsen
forud for afgang skal indgives eller gøres tilgængelig, og hvor
risikoanalyse og risikobaseret eksport- og udpassagekontrol
skal udføres

den person, som fører varerne ud af Fællesskabets
toldområde

b)

den person, i hvis navn eller på hvis vegne den person, som
førte varerne ud af dette område, handler

vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.

c)

den person, som havde ansvaret for transporten af varerne,
inden de blev bragt ud af Fællesskabets toldområde.

2. Ved vedtagelsen af disse foranstaltninger tages der hensyn til
følgende:
a)

særlige omstændigheder

b)

anvendelsen af disse foranstaltninger på visse typer af godstrafik, transportformer eller økonomiske operatører

c)

internationale
aftaler,
sikkerhedsordninger.

der

omhandler

4. For at varer kan frigives til udpassage, skal de pågældende
varer forlade Fællesskabets toldområde i samme stand som den,
de var i, da angivelsen forud for afgang blev antaget.
5. Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse
af stk. 1, 2 og 3 i denne artikel efter proceduren i artikel 184,
stk. 2.

særlige
KAPITEL 2

Artikel 177

Eksport og reeksport

Toldtilsyn og udpassageformaliteter
1.
Varer, der forlader Fællesskabets toldområde, skal underkastes toldtilsyn og kan underkastes toldkontrol. Om nødvendigt
kan toldmyndighederne i overensstemmelse med de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til stk. 5, fastlægge, hvilken rute der
skal følges, og hvilken tidsfrist der skal overholdes, når varerne
skal forlade Fællesskabets toldområde.

Artikel 178
Fællesskabsvarer
1. Fællesskabsvarer, som er bestemt til at forlade Fællesskabets
toldområde, skal henføres under eksportproceduren.
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Stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende varer:

a)

varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål eller passiv forædling

b)

varer, der er henført under proceduren for intern forsendelse,
eller som forlader Fællesskabets toldområde midlertidigt, jf.
artikel 103.
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Toldmyndighederne kan i stedet for den summariske udpassageangivelse antage en meddelelse og adgang til oplysningerne i den
summariske angivelse i den økonomiske operatørs edb-system.
4. Den summariske udpassageangivelse skal indgives af en af
følgende personer:
a)

3.
Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 184,
stk. 2, foranstaltninger vedrørende eksportformaliteter, der gælder for varer henført under eksportproceduren, proceduren for
særligt anvendelsesformål eller proceduren for passiv forædling.

den person, som fører varerne ud af Fællesskabets toldområde, eller som påtager sig ansvaret for transporten af varerne
herfra

b)

eksportøren eller afsenderen eller en anden person, i hvis
navn eller på hvis vegne den i litra a) nævnte person handler

Artikel 179

c)

enhver person, som er i stand til at frembyde de pågældende
varer eller få dem frembudt for den kompetente
toldmyndighed.

Ikke-fællesskabsvarer
1.
Ikke-fællesskabsvarer, som er bestemt til at forlade Fællesskabets toldområde, skal gøres til genstand for en reeksportmeddelelse, der skal indgives ved det kompetente toldsted, og for
udpassageformaliteter.
2.
Artikel 104-124
reeksportmeddelelsen.
3.

finder

tilsvarende

anvendelse

på

Artikel 181
Ændring af den summariske udpassageangivelse
Klarereren skal, hvis han anmoder herom, have tilladelse til at
ændre en eller flere oplysninger i den summariske udpassageangivelse, efter at den er indgivet.

Stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende varer:

a)

varer, der er henført under proceduren for ekstern forsendelse, og som kun passerer gennem Fællesskabets toldområde

b)

varer, der omlades i eller reeksporteres direkte fra en frizone

c)

varer under proceduren for midlertidig opbevaring, der reeksporteres direkte fra et godkendt lager til midlertidig
opbevaring

Artikel 180
Summarisk udpassageangivelse
1.
Når varer er bestemt til at forlade Fællesskabets toldområde,
og der ikke kræves en toldangivelse eller en reeksportmeddelelse,
skal der indgives en summarisk udpassageangivelse ved det kompetente toldsted i overensstemmelse med artikel 175.

Det er dog ikke muligt at foretage ændringer, når der er sket et af
følgende:
a)

Toldmyndighederne har meddelt den person, der indgav den
summariske angivelse, at de agter at undersøge varerne.

b)

Toldmyndighederne har fastslået, at de pågældende oplysninger ikke er korrekte.

c)

Toldmyndighederne har allerede tilladt, at varerne fjernes.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om undtagelser fra stk. 2, litra c), i denne artikel, vedtages
efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184, stk. 4.

KAPITEL 3

2.
Den summariske udpassageangivelse skal indgives ved
hjælp af edb. Der kan benyttes handels-, havne- eller transportoplysninger, forudsat at de indeholder de nødvendige oplysninger
for en summarisk udpassageangivelse.

Fritagelse for eksportafgifter

Artikel 182
3.
Toldmyndighederne kan under særlige omstændigheder
antage papirbaserede summariske udpassageangivelser, forudsat
at de opfylder samme niveau for risikoforvaltning som det, der
gælder for summariske udpassageangivelser, hvor der anvendes
edb, og at kravene til udveksling af sådanne data med andre toldsteder kan opfyldes.

Midlertidig eksport
1. Med forbehold af artikel 171 kan fællesskabsvarer midlertidigt eksporteres fra Fællesskabets toldområde og være omfattet af
fritagelse for eksportafgift under forudsætning af genimport.
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2.
Kommissionen vedtager foranstaltninger til gennemførelse
af denne artikel efter proceduren i artikel 184, stk. 2.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

AFSNIT IX

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til
tre måneder.

TOLDKODEKSUDVALGET OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
KAPITEL 1

Toldkodeksudvalget

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til
tre måneder.

Artikel 183

4.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a,
stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Andre gennemførelsesforanstaltninger

1.
Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 184,
stk. 2, regler for interoperabilitet mellem medlemsstaternes elektroniske toldsystemer og de relevante fællesskabskomponenter for
at få et bedre samarbejde baseret på elektronisk dataudveksling
mellem toldmyndigheder indbyrdes, mellem toldmyndigheder og
Kommissionen og mellem toldmyndigheder og økonomiske
operatører.

2. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i denne forordning ved at supplere den med bestemmelser om følgende:

a)

betingelserne for, at Kommissionen kan træffe beslutninger
om, at medlemsstater skal anmodes om at tilbagekalde eller
ændre en afgørelse, bortset fra dem, der henvises til i artikel 20, stk. 8, litra c), truffet inden for rammerne af toldlovgivningen, der afviger fra tilsvarende afgørelser truffet af
andre kompetente myndigheder, og som derfor hindrer en
ensartet anvendelse af toldlovgivningen

Artikel 185
Andre anliggender
Udvalget kan undersøge ethvert spørgsmål vedrørende toldlovgivningen, som rejses af formanden enten på Kommissionens initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant, og
som især vedrører følgende:
a)

ethvert problem, der måtte opstå som følge af anvendelse af
toldlovgivningen

b)

enhver holdning, som Fællesskabet skal indtage i udvalg,
arbejdsgrupper og paneler, der er oprettet af eller i henhold
til internationale aftaler, der omhandler toldlovgivning.

KAPITEL 2

Afsluttende bestemmelser
b)

andre gennemførelsesforanstaltninger, der måtte være nødvendige, blandt andet hvor Fællesskabet har godkendt tilsagn
og forpligtelser i henhold til internationale aftaler, der kræver justering af bestemmelserne i denne kodeks

Ophævelse

i hvilke andre tilfælde og på hvilke andre betingelser anvendelsen af denne kodeks kan forenkles

Forordning (EØF) nr. 3925/91, (EØF) nr. 2913/92 og (EF)
nr. 1207/2001 ophæves.

vedtages efter forskriftproceduren med kontrol i artikel 184,
stk. 4.

Henvisninger til de ophævede forordninger betragtes som henvisninger til nærværende forordning og skal læses efter sammenligningstabellerne i bilaget.

Artikel 184

Artikel 187

Udvalg

Ikrafttræden

1.
Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, i det følgende
benævnt »udvalget«.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

c)

Artikel 186
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Artikel 188
Anvendelse
1.
Artikel 1, stk. 3, andet afsnit, artikel 5, stk. 1, andet afsnit,
artikel 5, stk. 2, første afsnit, artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 3,
artikel 12, stk. 2, andet afsnit, artikel 15, stk. 1, artikel 16, stk. 5,
artikel 18, stk. 4, artikel 19, stk. 5, artikel 20, stk. 7, artikel 20,
stk. 8, artikel 20, stk. 9, artikel 24, stk. 3, andet afsnit, artikel 25,
stk. 3, artikel 28, stk. 3, artikel 30, stk. 2, artikel 31, stk. 3, artikel 33, stk. 5, artikel 38, artikel 39, stk. 3, artikel 39, stk. 6, artikel 43, artikel 54, artikel 55, stk. 2, andet afsnit, artikel 56, stk. 9,
artikel 57, stk. 3, artikel 58, stk. 2, artikel 59, stk. 1, andet afsnit,
artikel 62, stk. 3, artikel 63, stk. 3, artikel 65, stk. 3, artikel 67,
stk. 1, tredje afsnit, artikel 71, artikel 72, stk. 3, første afsnit, artikel 76, artikel 77, stk. 3, artikel 78, stk. 1, andet afsnit, artikel 78,
stk. 5, artikel 85, artikel 86, stk. 7, artikel 87, stk. 3, første afsnit,
artikel 88, stk. 4, andet afsnit, artikel 89, stk. 2, artikel 93, stk. 2,
artikel 101, stk. 2, artikel 103, artikel 105, stk. 2, artikel 106,
stk. 4, første afsnit, artikel 107, stk. 3, artikel 108, stk. 1, andet
afsnit, artikel 108, stk. 4, artikel 109, stk. 2, artikel 109, stk. 3,
artikel 110, stk. 1, tredje afsnit, artikel 111, stk. 3, artikel 112,
stk. 4, artikel 113, stk. 3, artikel 114, stk. 2, andet afsnit, artikel 115, stk. 2, artikel 116, stk. 2, første afsnit, artikel 119, stk. 3,
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artikel 122, artikel 124, stk. 2, artikel 128, artikel 134, artikel 136, stk. 2, første afsnit, artikel 136, stk. 3, andet afsnit, artikel 136, stk. 4, fjerde afsnit, artikel 137, stk. 2, artikel 140, stk. 2,
artikel 142, stk. 1, fjerde afsnit, artikel 142, stk. 2, andet afsnit,
artikel 142, stk. 3, andet afsnit, artikel 143, artikel 144, stk. 2,
artikel 145, stk. 3, andet afsnit, artikel 148, stk. 2, andet afsnit,
artikel 150, stk. 3, artikel 151, stk. 5, artikel 164, stk. 1, artikel 171, stk. 3, andet afsnit, artikel 176, stk. 1, artikel 177, stk. 5,
artikel 178, stk. 3, artikel 181, stk. 3, artikel 182, stk. 2, artikel 183, stk. 1, og artikel 183, stk. 2, anvendes fra den 24. juni
2008.
2. Alle øvrige bestemmelser finder anvendelse, så snart de gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget på grundlag af de i
stk. 1 nævnte artikler, finder anvendelse. Gennemførelsesbestemmelserne træder i kraft tidligst den 24. juni 2009.
Uanset gennemførelsesbestemmelsernes ikrafttræden anvendes de
bestemmelser i denne forordning, der er nævnt i dette stykke,
senest den 24. juni 2013.
3.

Artikel 30, stk. 1, anvendes fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 23. april 2008.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Formand

Formand
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Artikel 36

Artikel 41
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Artikel 36a

Artikel 87

Artikel 36b

Artikel 5, 88 og 89

Artikel 36c

Artikel 90

Artikel 37

Artikel 91

Artikel 38

Artikel 92 og 93

Artikel 39

Artikel 94

Artikel 40

Artikel 95

Artikel 41

Artikel 95

Artikel 42

Artikel 91

Artikel 43

—

Artikel 44

—

Artikel 45

—

Artikel 46

Artikel 96

Artikel 47

Artikel 96

Artikel 48

Artikel 97

Artikel 49

—

Artikel 50

Artikel 98 og 151

Artikel 51

Artikel 151 og 152

Artikel 52

Artikel 152

Artikel 53

Artikel 151

Artikel 54

Artikel 99

Artikel 55

Artikel 100

Artikel 56

Artikel 125

Artikel 57

Artikel 126

Artikel 58

Artikel 91 og 97

Artikel 59

Artikel 104

Artikel 60

Artikel 105

Artikel 61

Artikel 107

Artikel 62

Artikel 108

Artikel 63

Artikel 112

Artikel 64

Artikel 111

Artikel 65

Artikel 113

Artikel 66

Artikel 114

Artikel 67

Artikel 112

Artikel 68

Artikel 117

Artikel 69

Artikel 118

Artikel 70

Artikel 119

Artikel 71

Artikel 120

Artikel 72

Artikel 121

Artikel 73

Artikel 123

Artikel 74

Artikel 124

Artikel 75

Artikel 126

Artikel 76

Artikel 108, 109, 110 og 112

Artikel 77

Artikel 107 og 108
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Artikel 78

Artikel 27

Artikel 79

Artikel 129

Artikel 80

—

Artikel 81

Artikel 115

Artikel 82

Artikel 166

Artikel 83

Artikel 102

Artikel 84

Artikel 135

Artikel 85

Artikel 136

Artikel 86

Artikel 136

Artikel 87

Artikel 136

Artikel 87a

—

Artikel 88

Artikel 136

Artikel 89

Artikel 138

Artikel 90

Artikel 139

Artikel 91

Artikel 140 og 144

Artikel 92

Artikel 146

Artikel 93

Artikel 147

Artikel 94

Artikel 62, 63, 136 og 146

Artikel 95

Artikel 136 og 146

Artikel 96

Artikel 146

Artikel 97

Artikel 143

Artikel 98

Artikel 143, 148 og 153

Artikel 99

Artikel 153

Artikel 100

Artikel 136

Artikel 101

Artikel 149

Artikel 102

Artikel 149

Artikel 103

—

Artikel 104

Artikel 136

Artikel 105

Artikel 137

Artikel 106

Artikel 137 og 154

Artikel 107

Artikel 137

Artikel 108

Artikel 150

Artikel 109

Artikel 141 og 143

Artikel 110

Artikel 153

Artikel 111

Artikel 140

Artikel 112

Artikel 53

Artikel 113

—

Artikel 114

Artikel 142 og 168

Artikel 115

Artikel 142 og 143

Artikel 116

Artikel 136

Artikel 117

Artikel 136

Artikel 118

Artikel 169

Artikel 119

Artikel 167

Artikel 120

Artikel 143
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Artikel 121

Artikel 52 og 53

Artikel 122

Artikel 52 og 53

Artikel 123

Artikel 170

Artikel 124

—

Artikel 125

—

Artikel 126

—

Artikel 127

—

Artikel 128

—

Artikel 129

—

Artikel 130

Artikel 168

Artikel 131

Artikel 143

Artikel 132

Artikel 136

Artikel 133

Artikel 136

Artikel 134

—

Artikel 135

Artikel 53

Artikel 136

Artikel 53

Artikel 137

Artikel 162

Artikel 138

Artikel 136

Artikel 139

Artikel 162

Artikel 140

Artikel 163

Artikel 141

Artikel 164

Artikel 142

Artikel 143 og 164

Artikel 143

Artikel 47 og 165

Artikel 144

Artikel 47, 52 og 53

Artikel 145

Artikel 48 og 171

Artikel 146

Artikel 143 og 171

Artikel 147

Artikel 136

Artikel 148

Artikel 136

Artikel 149

Artikel 171

Artikel 150

Artikel 171

Artikel 151

Artikel 171

Artikel 152

Artikel 172

Artikel 153

Artikel 171

Artikel 154

Artikel 173 og 174

Artikel 155

Artikel 173

Artikel 156

Artikel 173

Artikel 157

Artikel 174

Artikel 158

—

Artikel 159

—

Artikel 160

—

Artikel 161

Artikel 176, 177 og 178

Artikel 162

Artikel 177

Artikel 163

Artikel 145

Artikel 164

Artikel 103 og 145
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Artikel 165

Artikel 143

Artikel 166

Artikel 148

Artikel 167

Artikel 155 og 156

Artikel 168

Artikel 155

Artikel 168a

—

Artikel 169

Artikel 157 og 158

Artikel 170

Artikel 157 og 158

Artikel 171

Artikel 150

Artikel 172

Artikel 156

Artikel 173

Artikel 141 og 159

Artikel 174

—

Artikel 175

Artikel 159

Artikel 176

Artikel 137

Artikel 177

Artikel 160

Artikel 178

Artikel 53

Artikel 179

—

Artikel 180

Artikel 161

Artikel 181

Artikel 160

Artikel 182

Artikel 127, 168 og 179

Artikel 182a

Artikel 175

Artikel 182b

Artikel 176

Artikel 182c

Artikel 176, 179 og 180

Artikel 182d

Artikel 5, 180 og 181

Artikel 183

Artikel 177

Artikel 184

—

Artikel 185

Artikel 130 og 131

Artikel 186

Artikel 130

Artikel 187

Artikel 132

Artikel 188

Artikel 133

Artikel 189

Artikel 56

Artikel 190

Artikel 58

Artikel 191

Artikel 56

Artikel 192

Artikel 57 og 58

Artikel 193

Artikel 59

Artikel 194

Artikel 59

Artikel 195

Artikel 61

Artikel 196

Artikel 60

Artikel 197

Artikel 59

Artikel 198

Artikel 64

Artikel 199

Artikel 65

Artikel 200

—

Artikel 201

Artikel 44

Artikel 202

Artikel 46

Artikel 203

Artikel 46
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Artikel 204

Artikel 46 og 86

Artikel 205

Artikel 46

Artikel 206

Artikel 46 og 86

Artikel 207

Artikel 86

Artikel 208

Artikel 47

Artikel 209

Artikel 48

Artikel 210

Artikel 49

Artikel 211

Artikel 49

Artikel 212

Artikel 50

Artikel 212a

Artikel 53

Artikel 213

Artikel 51

Artikel 214

Artikel 52 og 78

Artikel 215

Artikel 55 og 66

Artikel 216

Artikel 45

Artikel 217

Artikel 66 og 69

Artikel 218

Artikel 70

Artikel 219

Artikel 70

Artikel 220

Artikel 70 og 82

Artikel 221

Artikel 67 og 68

Artikel 222

Artikel 72

Artikel 223

Artikel 73

Artikel 224

Artikel 74

Artikel 225

Artikel 74

Artikel 226

Artikel 74

Artikel 227

Artikel 75

Artikel 228

Artikel 76

Artikel 229

Artikel 77

Artikel 230

Artikel 73

Artikel 231

Artikel 73

Artikel 232

Artikel 78

Artikel 233

Artikel 86

Artikel 234

Artikel 86

Artikel 235

Artikel 4

Artikel 236

Artikel 79, 80 og 84

Artikel 237

Artikel 79 og 84

Artikel 238

Artikel 79, 81 og 84

Artikel 239

Artikel 79, 83, 84 og 85

Artikel 240

Artikel 79

Artikel 241

Artikel 79

Artikel 242

Artikel 79

Artikel 243

Artikel 23

Artikel 244

Artikel 24

Artikel 245

Artikel 23

Artikel 246

Artikel 22

L 145/64

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Forordning (EØF) nr. 2913/92

4.6.2008
Denne forordning

Artikel 247

Artikel 183

Artikel 247a

Artikel 184

Artikel 248

Artikel 183

Artikel 248a

Artikel 184

Artikel 249

Artikel 185

Artikel 250

Artikel 17, 120 og 121

Artikel 251

Artikel 186

Artikel 252

Artikel 186

Artikel 253

Artikel 187

2. Forordning (EØF) nr. 3925/91 og (EF) nr. 1207/2001
Ophævet forordning

Denne forordning

Forordning (EØF) nr. 3925/91

Artikel 28

Forordning (EF) nr. 1207/2001

Artikel 39
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 451/2008
af 23. april 2008
om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af
Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

(7)

Pålidelige og sammenlignelige statistikker er nødvendige
for virksomhederne til vurdering af deres konkurrenceevne
og nyttige for Fællesskabets institutioner til forebyggelse af
konkurrenceforvridning.

(8)

Indførelsen af en fælles statistisk aktivitetstilknyttet produktionsklassifikation indebærer ikke i sig selv nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at indsamle, offentliggøre eller
indberette data. Kun hvis medlemsstaterne anvender produktklassifikationer, som er baseret på EF-klassifikationen,
er det muligt at tilvejebringe integrerede statistiske oplysninger, der er tilstrækkeligt pålidelige, hurtigt tilgængelige, fleksible og detaljeret opdelt til forvaltning af det indre marked.

(9)

For at tilgodese nationale behov bør medlemsstaterne have
mulighed for, at de i deres nationale klassifikationer indføjer yderligere kategorier, der er baseret på Fællesskabets statistiske produktklassifikation.

(10)

Af hensyn til de økonomiske statistikkers internationale
sammenlignelighed er det nødvendigt, at medlemsstaterne
og EF-institutionerne anvender produktklassifikationer,
som er direkte forbundet med De Forenede Nationers Statistiske Kommissions centrale produktnomenklatur (CPC)
ver. 2.

(11)

Anvendelsen af den aktivitetstilknyttede produktklassifikation i Fællesskabet kræver, at Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets
afgørelse 89/382/EØF, Euratom (3), navnlig i forbindelse
med løsning af problemer med gennemførelsen af CPA og
med indføjelsen af ændringer i CPA.

(12)

Oprettelsen af en ny statistisk produktklassifikation kræver en ændring af henvisningerne til CPA. Det er derfor
nødvendigt at ophæve forordning (EØF) nr. 3696/93.

(13)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne
forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af
de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4). Kommissionen
bør navnlig tillægges beføjelse til at ændre den aktivitetstilknyttede produktklassifikation for at tage højde for den
teknologiske og økonomiske udvikling og bringe den på
linje med andre økonomiske og sociale klassifikationer. Da
der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning,
herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige
bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse
1999/468/EF.

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (2) indførtes den
statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA)
for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

(2)

For at afspejle den teknologiske udvikling og de strukturelle ændringer i økonomien bør der oprettes en ajourført
produktklassifikation.

(3)

Ved at opbygge produktklassifikationen efter produktionsaktivitet undgås en mangfoldighed af ikke-forbundne
kodesystemer, og producenterne kan lettere identificere de
relevante markeder.

(4)

Det er nødvendigt at fastlægge en referenceramme for sammenligning af statistiske data om produktion, forbrug,
udenrigshandel og transport.

(5)

En ajourført aktivitetstilknyttet produktklassifikation er af
afgørende betydning for Kommissionens fortsatte bestræbelser på at omlægge EF-statistikkerne; klassifikationen forventes via mere sammenlignelige og relevante data at
kunne bidrage til en bedre økonomisk styring på EF-niveau
og i de enkelte medlemsstater.

(6)

Gennemførelsen af det indre marked kræver statistiske
normer for indsamling, fremsendelse og offentliggørelse af
nationale statistikker og EF-statistikker med henblik på at
sikre virksomheder, finansieringsinstitutter, myndigheder
og alle andre økonomiske beslutningstagere i det indre
marked pålidelige og sammenlignelige statistiske data. I
denne forbindelse er det af afgørende betydning, at de forskellige kategorier i Fællesskabets produktklassifikation
fortolkes ens i alle medlemsstaterne.

(1) Europa-Parlamentets udtalelse af 10.7.2007 (endnu ikke offentliggjort
i EUT) og Rådets afgørelse af 14.2.2008.
(2) EFT L 342 af 31.12.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003,
s. 1).

(3) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF
(EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
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Målet for denne forordning, nemlig oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA), kan
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og
kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan
derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel,
går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for
at nå dette mål.

f)

2.

4.6.2008

et sjette niveau identificeret ved en sekscifret talkode
(underkategorier).
CPA er indeholdt i bilaget.

Artikel 3
Anvendelse af CPA

(15)

Udvalget for det Statistiske Program er blevet hørt —

Kommissionen anvender CPA til al statistik, som opdeles efter
produkter, der er resultatet af en aktivitet.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 4
Nationale produktklassifikationer, tilknyttet økonomiske
aktiviteter

Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde

1.
Ved denne forordning indføres en ny fælles statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation i Fællesskabet, herefter
benævnt »CPA«, for at give et tidssvarende billede af den økonomiske virkelighed og sikre sammenlignelighed mellem medlemsstaternes, Fællesskabets og internationale klassifikationer og
dermed medlemsstaternes, Fællesskabets og internationale
statistikker.

2.
Ved »produkt« forstås resultater af økonomiske aktiviteter,
enten varer eller tjenesteydelser.

3.
Denne forordning gælder udelukkende for klassifikationens
anvendelse til statistiske formål.

Artikel 2
Inddelingerne i CPA

1.

CPA er inddelt i følgende niveauer:

a)

et første niveau
(hovedafdelinger)

identificeret

ved

en

bogstavkode

b)

et andet niveau identificeret ved en tocifret talkode
(hovedgrupper)

1. Medlemsstaterne kan ved hjælp af underkategorierne i CPA
udarbejde mere aggregerede eller detaljerede, nationale, specifikke
eller funktionelle klassifikationer.
2. Sådanne klassifikationer udarbejdes på grundlag af CPA
efter følgende regler:
a)

klassifikationer, som er mere aggregerede end CPA, skal bestå
af nøjagtige grupperinger af CPA-underkategorier

b)

klassifikationer, som er mere detaljerede end CPA, skal bestå
af nøjagtige opdelinger af CPA-underkategorierne.

I de klassifikationer, der afledes i overensstemmelse med dette
stykke, kan der anvendes en anden kodning.
3.
Medlemsstaterne kan anvende en national aktivitetstilknyttet
produktklassifikation afledt af CPA. I så fald sender de Kommissionen forslaget til den nationale klassifikation. Senest tre måneder
efter modtagelsen af et sådant forslag kontrollerer Kommissionen,
at den foreslåede nationale klassifikation er i overensstemmelse
med stk. 2 og fremsender den til de andre medlemsstater til orientering. Medlemsstaternes nationale klassifikationer skal indeholde
en sammenligningstabel mellem den pågældende nationale klassifikation og CPA.

Artikel 5
Kommissionens opgaver

c)

et tredje niveau identificeret ved en trecifret talkode (grupper)

I samarbejde med medlemsstaterne formidler, vedligeholder og
fremmer Kommissionen anvendelsen af CPA, især ved:

d)

et fjerde niveau identificeret ved en firecifret talkode
(undergrupper)

a)

at udarbejde, ajourføre og offentliggøre forklarende bemærkninger til CPA

e)

et femte niveau identificeret ved en femcifret talkode (kategorier), og

b)

at udarbejde og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen
af CPA
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at offentliggøre sammenligningstabeller mellem den nye og
den tidligere udgave af CPA, den tidligere og den nye udgave
af CPA og CPA og den kombinerede nomenklatur (KN), som
fremgår af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af
23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den
Fælles Toldtarif (1), og

3. Der skal lægges vægt på princippet om, at fordelene ved en
ajourføring af CPA skal opveje omkostningerne herved, og på
princippet om, at yderligere omkostninger og byrder skal holdes
inden for rimelige grænser.

at forbedre overensstemmelsen med andre klassifikationer.

Udvalgsprocedure

Artikel 7

1.
Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske
Program.

Artikel 6
Gennemførelsesforanstaltninger

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes forskriftsproceduren i artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

1.
Følgende foranstaltninger, der har til formål at gennemføre
og ajourføre denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 7, stk. 2:

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til
tre måneder.

a)

beslutninger, der skal træffes i tilfælde af problemer i forbindelse med gennemførelsen af CPA, herunder klassificering af
produkter i bestemte kategorier, og

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

b)

tekniske foranstaltninger, der skal sikre en fuldstændig koordineret overgang fra den tidligere udgave af CPA.

2.
Følgende foranstaltninger, der har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i
artikel 7, stk. 3:
a)

b)

ændringer i CPA for at tage højde for den teknologiske eller
økonomiske udvikling, og
ændringer i CPA for at skabe større overensstemmelse med
andre socioøkonomiske klassifikationer.

Artikel 8
Ophævelse af forordning (EØF) nr. 3696/93
Forordning (EØF) nr. 3696/93 ophæves med virkning fra den
1. januar 2008.
Artikel 9
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 23. april 2008.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Formand

Formand

(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2008 (EUT L 111 af 23.4.2008, s. 9).
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BILAG
CPA 2008
(i.a.n.: ikke andetsteds nævnt; (*): indgår i)

Kode

Produkt/tjeneste

CPC ver. 2

A

PRODUKTER FRA LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI

01

Produkter fra landbrug og jagt samt tjenester i forbindelse hermed

01.1

Etårige afgrøder

01.11

Korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

01.11.1

Hvede

01.11.11

Hård hvede

01111 (*)
01112 (*)

01.11.12

Hvede, undtagen hård hvede

01111 (*)
01112 (*)

01.11.2

Majs

01.11.20

Majs

01.11.3

Byg, rug og havre

01.11.31

Byg

01151
01152

01.11.32

Rug

01161
01162

01.11.33

Havre

01171
01172

01.11.4

Sorghum, hirse og andre kornsorter

01.11.41

Sorghum

01141
01142

01.11.42

Hirse

01181
01182

01.11.49

Andre kornsorter

01190

01.11.5

Halm og avner af korn

01.11.50

Halm og avner af korn

01.11.6

Grønne bælgfrugter

01.11.61

Grønne bønner

01241

01.11.62

Grønne ærter

01242

01.11.69

Andre grønne bælgfrugter

01249

01.11.7

Bælgfrugter, tørrede

01.11.71

Bønner, tørrede

01701

01.11.72

Valskbønner, tørrede

01702

01.11.73

Kikærter, tørrede

01703

01.11.74

Linser, tørrede

01704

01.11.75

Ærter, tørrede

01705

01.11.79

Bælgsæd (tørrede bælgfrugter) i.a.n.

01709

01121
01122

01913
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01.11.8

Sojabønner, jordnødder og bomuldsfrø

01.11.81

Sojabønner

01411
01412

01.11.82

Jordnødder, med skal

01421
01422

01.11.83

Jordnødder, afskallede

21421

01.11.84

Bomuldsfrø

01431
01432

01.11.9

Andre olieholdige frø

01.11.91

Hørfrø

01441

01.11.92

Sennepsfrø

01442

01.11.93

Rybsfrø og rapsfrø

01443

01.11.94

Sesamfrø

01444

01.11.95

Solsikkefrø

01445

01.11.99

Andre olieholdige frø i.a.n.

01446
01449

01.12

Uafskallet ris

01.12.1

Uafskallet ris

01.12.10

Uafskallet ris

01.13

Grøntsager og meloner, rødder og rodknolde

01.13.1

Blad- og stængelgrøntsager

01.13.11

Asparges

01211

01.13.12

Kål

01212

01.13.13

Blomkål og broccoli

01213

01.13.14

Hovedsalat

01214 (*)

01.13.15

Cikorie

01214 (*)

01.13.16

Spinat

01215

01.13.17

Artiskokker

01216

01.13.19

Andre blad- og stængelgrøntsager

01219

01.13.2

Meloner

01.13.21

Vandmeloner

01221

01.13.29

Andre meloner

01229

01.13.3

Andre frugtbærende grøntsager

01.13.31

Chili og peber, grøn (kun af slægten Capsicum)

01231

01.13.32

Agurker og asier

01232

01.13.33

Auberginer

01233

01.13.34

Tomater

01234

01.13.39

Andre frugtbærende grøntsager i.a.n.

01235
01239

01.13.4

Løg, rødder og rodknolde

01.13.41

Gulerødder og turnips

01251

01.13.42

Hvidløg

01252

01.13.43

Spiseløg

01253

01131
01132
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01.13.44

Porrer og andre Allium-arter

01254

01.13.49

Andre løg, rødder og rodknolde, uden højt stivelses- eller inulinindhold

01259

01.13.5

Spiselige rødder og rodknolde, med højt stivelses- eller inulinindhold

01.13.51

Kartofler

01510

01.13.52

Søde kartofler

01591

01.13.53

Maniokrod

01592

01.13.59

Andre spiselige rødder og rodknolde med højt stivelses- eller inulinindhold

01593
01599

01.13.6

Grøntsagsfrø, undtagen roefrø

01.13.60

Grøntsagsfrø, undtagen roefrø

01.13.7

Sukkerroer og sukkerroefrø

01.13.71

Sukkeroer

01801

01.13.72

Sukkerroefrø

01803

01.13.8

Svampe og trøfler

01.13.80

Svampe og trøfler

01.13.9

Grøntsager, friske i.a.n.

01.13.90

Grøntsager, friske i.a.n.

01.14

Sukkerrør

01.14.1

Sukkerrør

01.14.10

Sukkerrør

01.15

Uforarbejdet tobak

01.15.1

Uforarbejdet tobak

01.15.10

Uforarbejdet tobak

01.16

Tekstilplanter

01.16.1

Tekstilplanter

01.16.11

Bomuld, også kartet eller kæmmet

01921

01.16.12

Jute, kenaf og andre bastfibre, rå eller rødnet (undtagen hør, hamp og ramie)

01922

01.16.19

Hør, hamp og rå tekstilplanter i.a.n.

01929

01.19

Andre etårige afgrøder

01.19.1

Foderplanter

01.19.10

Foderplanter

01.19.2

Afskårne blomster og blomsterknopper; blomsterfrø

01.19.21

Afskårne blomster og blomsterknopper

01962

01.19.22

Blomsterfrø

01963

01.19.3

Roefrø og grøntfoderfrø; andre rå vegetabilske materialer

01.19.31

Roefrø (undtagen sukkerroefrø) og grøntfoderfrø

01940

01.19.39

Rå vegetabilske materialer i.a.n.

01990

01.2

Flerårige afgrøder

01260

01270

01290

01802
01809

01970
25010

01911
01912
01919
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01.21

Druer

01.21.1

Druer

01.21.11

Spisedruer

01330 (*)

01.21.12

Andre druer, friske

01330 (*)

01.22

Tropiske og subtropiske frugter

01.22.1

Tropiske og subtropiske frugter

01.22.11

Avocadoer

01311

01.22.12

Bananer, pisang o.l.

01312
01313

01.22.13

Dadler

01314

01.22.14

Figner

01315

01.22.19

Andre tropiske og subtropiske frugter

01316
01317
01318
01319

01.23

Citrusfrugter

01.23.1

Citrusfrugter

01.23.11

Pomelo og grapefrugt

01321

01.23.12

Citroner og limefrugter

01322

01.23.13

Appelsiner

01323

01.23.14

Tangeriner, mandariner, clementiner

01324

01.23.19

Andre citrusfrugter

01329

01.24

Kernefrugter og stenfrugter

01.24.1

Æbler

01.24.10

Æbler

01.24.2

Andre kernefrugter og stenfrugter

01.24.21

Pærer

01352 (*)

01.24.22

Kvæder

01352 (*)

01.24.23

Abrikoser

01353

01.24.24

Kirsebær

01354

01.24.25

Ferskner

01355 (*)

01.24.26

Nektariner

01355 (*)

01.24.27

Blommer

01356 (*)

01.24.28

Slåen

01356 (*)

01.24.29

Andre kernefrugter og stenfrugter i.a.n.

01359

01.25

Andre træfrugter, bær og nødder

01.25.1

Bær og frugter af slægten Vaccinium

01.25.11

Kiwifrugter

01342

01.25.12

Hindbær

01343

01.25.13

Jordbær

01344

01.25.19

Andre bær, frugter af slægten Vaccinium, i.a.n.

01341
01349

01.25.2

Frugttræsfrø

01351
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01.25.20

Frugttræsfrø

01360

01.25.3

Nødder (undtagen vilde spiselige nødder, jordnødder og kokosnødder)

01.25.31

Mandler

01371
21422

01.25.32

Spiselige kastanjer

01373
21429 (*)

01.25.33

Hasselnødder

01374
21423

01.25.34

Pistacienødder

01375
21429 (*)

01.25.35

Valnødder

01376
21429 (*)

01.25.39

Andre nødder (undtagen vilde spiselige nødder, jordnødder og kokosnødder)

01372
01377
01379
21424
21429 (*)

01.25.9

Andre træ- og buskfrugter i.a.n.

01.25.90

Andre træ- og buskfrugter i.a.n.

01.26

Olieholdige frugter

01.26.1

Oliven

01.26.11

Spiseoliven

01450 (*)

01.26.12

Oliven til olivenolieproduktion

01450 (*)

01.26.2

Kokosnødder

01.26.20

Kokosnødder

01.26.9

Andre olieholdige frugter

01.26.90

Andre olieholdige frugter

01.27

Planter til fremstilling af drikkevarer

01.27.1

Planter til fremstilling af drikkevarer

01.27.11

Kaffebønner, ikke ristede

01610

01.27.12

Teblade

01620

01.27.13

Matéblade

01630

01.27.14

Kakaobønner

01640

01.28

Krydderplanter, aromaplanter og lægeplanter

01.28.1

Krydderier, ikke forarbejdede

01.28.11

Peber (Piper spp.), rå

01651

01.28.12

Chili og peber, tørret (Capsicum spp.), rå

01652

01.28.13

Muskatnød, muskatblomme og kardemomme, rå

01653

01.28.14

Anis, stjerneanis, koriander, spidskommen og kommen, fennikel, enebær, rå

01654

01.28.15

Kanel, rå

01655

01.28.16

Kryddernelliker, nellikestilke, rå

01656

01.28.17

Ingefær, tørret, rå

01657

01391
01399

01460
21429 (*)

01491
01499
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01.28.18

Vanilje, rå

01658

01.28.19

Andre krydderier, ikke forarbejdede

01690

01.28.2

Humle

01.28.20

Humle

01.28.3

Planter, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfume, farmaceutiske produkter,
insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler o.l.

01.28.30

Planter, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfume, farmaceutiske produkter,
insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler o.l.

01.29

Andre flerårige afgrøder

01.29.1

Naturgummi

01.29.10

Naturgummi

01.29.2

Juletræer, fældede

01.29.20

Juletræer, fældede

01.29.3

Vegetabilske materialer af den art, der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og
andre flettede arbejder, som stoppematerialer, til farvning eller garvning

01.29.30

Vegetabilske materialer af den art, der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og
andre flettede arbejder, som stoppematerialer, til farvning eller garvning

01.3

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste;
mycelium

01.30

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste;
mycelium

01.30.1

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste;
mycelium

01.30.10

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste;
mycelium

01.4

Levende dyr og animalske produkter

01.41

Malkekvæg, levende, og rå mælk fra malkekvæg

01.41.1

Malkekvæg, levende

01.41.10

Malkekvæg, levende

01.41.2

Rå mælk fra malkekvæg

01.41.20

Rå mælk fra malkekvæg

01.42

Andet kvæg og bøfler, levende og sæd herfra

01.42.1

Andet kvæg og bøfler, levende

01.42.11

Andet kvæg og bøfler, undtagen kalve, levende

0211 (*)

01.42.12

Kalve af kvæg og bøfler, levende

0211 (*)

01.42.2

Tyresæd, herunder af bøffeltyre

01.42.20

Tyresæd, herunder af bøffeltyre

01.43

Heste og dyr af hestefamilien, levende

01.43.1

Heste og dyr af hestefamilien, levende

01.43.10

Heste og dyr af hestefamilien, levende

01.44

Kameler og dyr af kamelfamilien, levende

01.44.1

Kameler og dyr af kamelfamilien, levende

01.44.10

Kameler og dyr af kamelfamilien, levende

01.45

Får og geder, levende; rå mælk og klippet uld fra får og geder

01.45.1

Får og geder, levende

01.45.11

Får, levende

02122

01.45.12

Geder, levende

02123

01659

01930 (*)

01950

03241

03250

01961 (*)

0211 (*)

0221

02411

02130

02121
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01.45.2

Rå mælk fra får og geder

01.45.21

Rå mælk fra får

02291

01.45.22

Rå mælk fra geder

02292

01.45.3

Klippet uld fra får og geder, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

01.45.30

Klippet uld fra får og geder, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

01.46

Svin, levende

01.46.1

Svin, levende

01.46.10

Svin, levende

01.47

Fjerkræ, levende, og æg

01.47.1

Fjerkræ, levende

01.47.11

Kyllinger, levende

02151

01.47.12

Kalkuner, levende

02152

01.47.13

Gæs, levende

02153

01.47.14

Ænder og perlehøns, levende

02154
02155

01.47.2

Æg, med skal, friske

01.47.21

Hønseæg, med skal, friske

02310

01.47.22

Æg fra andet fjerkræ, med skal, friske

02320

01.47.23

Rugeæg

02330

01.49

Andre opdrættede dyr og animalske produkter

01.49.1

Andre opdrættede dyr, levende

01.49.11

Tamkaniner, levende

02191

01.49.12

Opdrættede fugle i.a.n., levende

02193
02194

01.49.13

Opdrættede krybdyr (herunder slanger og skildpadder), levende

02195

01.49.19

Andre opdrættede dyr i.a.n., levende

02129
02192
02196
02199

01.49.2

Andre animalske produkter fra opdrættede dyr

01.49.21

Naturlig honning

02910

01.49.22

Rå mælk i.a.n.

02293
02299

01.49.23

Snegle, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, undtagen havsnegle

02920

01.49.24

Spiselige produkter fra opdrættede dyr i.a.n.

02930

01.49.25

Kokoner, anvendelige til afhaspning

02944

01.49.26

Insektvoks og spermacet, også raffineret eller farvet

02960

01.49.27

Animalske embryoner til avl

02419
02420

01.49.28

Ikke-spiselige produkter fra opdrættede dyr i.a.n.

02943

01.49.3

Rå pelsskind og diverse rå huder og skind

01.49.31

Rå pelsskind, undtagen skind af pelsbærende lam

02955 (*)

01.49.32

Rå pelsskind af pelsbærende lam

02955 (*)

02941

02140
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01.49.39

Rå dyreskind i.a.n. (friske eller konserverede, men ikke på anden måde beredte)

02959

01.6

Landbrugsservice, undtagen dyrlægetjenester

01.61

Tjenester i forbindelse med planteavl

01.61.1

Tjenester i forbindelse med planteavl

01.61.10

Tjenester i forbindelse med planteavl

01.62

Tjenester i forbindelse med husdyravl

01.62.1

Tjenester i forbindelse med husdyravl

01.62.10

Tjenester i forbindelse med husdyravl

01.63

Tjenester i form af forarbejdning af afgrøder efter høst

01.63.1

Tjenester i form af forarbejdning af afgrøder efter høst

01.63.10

Tjenester i form af forarbejdning af afgrøder efter høst

01.64

Forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

01.64.1

Forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

01.64.10

Forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

01.7

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

01.70

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

01.70.1

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

01.70.10

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

02

Produkter fra skovbrug, skovning og tjenester i forbindelse hermed

02.1

Skovtræer og tjenester ydet af planteskoler

02.10

Skovtræer og tjenester ydet af planteskoler

02.10.1

Levende skovtræplanter; frø af skovtræer

02.10.11

Levende skovtræplanter

01961 (*)

02.10.12

Frø af skovtræer

01360

02.10.2

Tjenester ydet af forstplanteskoler

02.10.20

Tjenester ydet af forstplanteskoler

02.10.3

Skovtræer

02.10.30

Skovtræer

02.2

Træ, afgrenet eller groft tildannet

02.20

Træ, afgrenet eller groft tildannet

02.20.1

Træ, afgrenet eller groft tildannet

02.20.11

Kævler af nåletræ

03110

02.20.12

Kævler af andet træ, undtagen af tropiske træsorter

03120 (*)

02.20.13

Kævler af tropiske træsorter

03120 (*)

02.20.14

Brænde

03130 (*)

02.3

Vildtvoksende forstmateriale, undtagen træer

02.30

Vildtvoksende forstmateriale, undtagen træer

02.30.1

Naturgummi

02.30.11

Balata, guttaperka, guayule, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter

03211

02.30.12

Schellak, balsamer og andre naturlige gummiarter og naturharpikser

03219

02.30.2

Naturkork, rå eller groft bearbejdet

02.30.20

Naturkork, rå eller groft bearbejdet

86119

86121

86111

86112

86130

86140 (*)

03300

03220
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02.30.3

Plantedele, græs, mos og lav til pynteformål

02.30.30

Plantedele, græs, mos og lav til pynteformål

02.30.4

Vildtvoksende spiselige produkter

02.30.40

Vildtvoksende spiselige produkter

02.4

Tjenester til skovbrug

02.40

Tjenester til skovbrug

02.40.1

Tjenester til skovbrug

02.40.10

Tjenester til skovbrug

03

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

03.0

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

03.00

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

03.00.1

Fisk, levende

03.00.11

Levende akvariefisk

04111

03.00.12

Levende saltvandsfisk, ikke i opdræt

04119 (*)

03.00.13

Levende ferskvandsfisk, ikke i opdræt

04119 (*)

03.00.14

Levende saltvandsfisk, i opdræt

04119 (*)

03.00.15

Levende ferskvandsfisk, i opdræt

04119 (*)

03.00.2

Fisk, fersk eller kølet

03.00.21

Saltvandsfisk, fersk eller kølet, ikke i opdræt

04120 (*)

03.00.22

Ferskvandsfisk, fersk eller kølet, ikke i opdræt

04120 (*)

03.00.23

Saltvandsfisk, fersk eller kølet, i opdræt

04120 (*)

03.00.24

Ferskvandsfisk, fersk eller kølet, i opdræt

04120 (*)

03.00.3

Krebsdyr, ikke frosne

03.00.31

Krebsdyr, ikke frosne, ikke i opdræt

04210 (*)

03.00.32

Krebsdyr, ikke frosne, i opdræt

04210 (*)

03.00.4

Bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, levende, ferske eller kølede

03.00.41

Østers, levende, ferske eller kølede, ikke i opdræt

04220 (*)

03.00.42

Andre bløddyr og hvirvelløse vanddyr, levende, ferske eller kølede, ikke i opdræt

0429 (*)

03.00.43

Østers, levende, ferske eller kølede, i opdræt

04220 (*)

03.00.44

Andre bløddyr og hvirvelløse vanddyr, levende, ferske eller kølede, i opdræt

0429 (*)

03.00.5

Perler, ubearbejdede

03.00.51

Naturperler, ikke bearbejdede

38210 (*)

03.00.52

Kulturperler, ikke bearbejdede

38210 (*)

03.00.6

Andre vandplanter, vanddyr og produkter deraf

03.00.61

Koraller og lignende produkter, skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade
af blæksprutter

04910

03.00.62

Naturlige animalske vaskesvampe

04920

03.00.63

Tang og andre alger, ikke dyrket

04930 (*)

03.00.64

Tang og andre alger, dyrket

04930 (*)

03249

03230

86140 (*)
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03.00.69

Andre vandplanter, vanddyr og produkter deraf i.a.n.

0 (*)

03.00.7

Tjenester til fiskeri og akvakultur

03.00.71

Tjenester til fiskeri

86150 (*)

03.00.72

Tjenester til akvakultur

86150 (*)

B

RÅSTOFUDVINDING

05

Stenkul og brunkul

05.1

Stenkul

05.10

Stenkul

05.10.1

Stenkul

05.10.10

Stenkul

05.2

Brunkul

05.20

Brunkul

05.20.1

Brunkul

05.20.10

Brunkul

06

Råolie og naturgas

06.1

Råolie

06.10

Råolie

06.10.1

Jordolie og råolie udvundet af bituminøse mineraler

06.10.10

Jordolie og råolie udvundet af bituminøse mineraler

06.10.2

Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand

06.10.20

Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand

06.2

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

06.20

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

06.20.1

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

06.20.10

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

07

Metalmalm

07.1

Jernmalm

07.10

Jernmalm

07.10.1

Jernmalm

07.10.10

Jernmalm

07.2

Ikke-jernholdige metalmalme

07.21

Uran- og thoriummalm

07.21.1

Uran- og thoriummalm

07.21.10

Uran- og thoriummalm

07.29

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf

07.29.1

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf

07.29.11

Kobbermalm og koncentrater deraf

14210

07.29.12

Nikkelmalm og koncentrater deraf

14220

07.29.13

Aluminiummalm og koncentrater deraf

14230

07.29.14

Ædelmetalmalm og koncentrater deraf

14240

07.29.15

Bly-, zink- og tinmalm og koncentrater deraf

14290 (*)

07.29.19

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf i.a.n.

14290 (*)

08

Produkter af anden råstofudvinding

11010

11030 (*)

12010

12030

12020

14100

13000
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08.1

Sten, sand og ler

08.11

Pyntesten og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer

08.11.1

Pyntesten og bygningssten

08.11.11

Marmor og andre kalkholdige pyntesten og bygningssten

15120

08.11.12

Granit, sandsten og andre pyntesten og bygningssten

15130

08.11.2

Kalksten og gipssten

08.11.20

Kalksten og gipssten

08.11.3

Kridt og rå dolomit

08.11.30

Kridt og rå dolomit

08.11.4

Skifer

08.11.40

Skifer

08.12

Grus, sand, ler og kaolin

08.12.1

Grus og sand

08.12.11

Naturligt sand

15310

08.12.12

Granulater, skærver og pulver af sten; småsten, grus

15320 (*)

08.12.13

Blandinger af slagger og lignende industrielt affald, også med indhold af småsten, grus,
singels og flint til byggeformål

15320 (*)

08.12.2

Ler og kaolin

08.12.21

Kaolin og andre kaolinholdige lerarter

15400 (*)

08.12.22

Andre lerarter, andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler

15400 (*)

08.9

Produkter af råstofudvinding i.a.n.

08.91

Kemiske mineraler og gødningsmineraler

08.91.1

Kemiske mineraler og gødningsmineraler

08.91.11

Naturlige kalciumphosphater eller naturlige kalciumaluminiumphosphater

16110

08.91.12

Ikke-brændte jernsylfider; rå eller uraffineret svovl

16120

08.91.19

Andre kemiske mineraler og mineralsk gødning

16190 (*)

08.92

Tørv

08.92.1

Tørv

08.92.10

Tørv

08.93

Salt og ren natriumchlorid; havvand

08.93.1

Salt og ren natriumchlorid; havvand

08.93.10

Salt og ren natriumchlorid; havvand

08.99

Andre produkter fra råstofudvinding, i.a.n.

08.99.1

Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten

08.99.10

Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten

08.99.2

Ædelsten og halvædelsten; industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller
groft slebet; pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige
slibemidler; andre mineraler

08.99.21

Ædelsten og halvædelsten (undtagen industridiamanter), ubearbejdede eller kun savet
eller groft formet

15200

16330

15110

11040 (*)

16200 (*)

15330

16310
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08.99.22

Industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet; pimpsten;
smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler

16320

08.99.29

Andre mineraler

16390

09

Tjenester i forbindelse med råstofudvinding

09.1

Tjenester i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas

09.10

Tjenester i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas

09.10.1

Tjenester i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas

09.10.11

Boring i forbindelse med råolie- og naturgasudvinding

86211 (*)

09.10.12

Montering, demontering og reparation af boretårne og tilhørende tjenester i forbindelse
med råolie- og naturgasudvinding

86211 (*)

09.10.13

Likvifaktion og genforgasning af naturgas ved gasfeltet med henblik på transport

86211 (*)

09.9

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding

09.90

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding

09.90.1

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding

09.90.11

Tjenester i forbindelse med udvinding af stenkul

86219 (*)

09.90.19

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding i.a.n.

86219 (*)

C

FÆRDIGVARER

10

Fødevarer

10.1

Konserveret kød og konserverede kødprodukter

10.11

Forarbejdet og konserveret kød

10.11.1

Kød af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.11

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

21111
21112

10.11.12

Svinekød, fersk eller kølet

21113

10.11.13

Kød af får, fersk eller kølet

21115

10.11.14

Gedekød, fersk eller kølet

21116

10.11.15

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

21118

10.11.2

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.20

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.3

Frosset kød og spiselige slagtebiprodukter; andet kød og spiselige slagtebiprodukter

10.11.31

Kød af hornkvæg, frosset

21131
21132

10.11.32

Svinekød, frosset

21133

10.11.33

Kød af får, frosset

21135

10.11.34

Gedekød, frosset

21136

10.11.35

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

21138

21151 (*)
21152 (*)
21153 (*)
21155 (*)
21156 (*)
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10.11.39

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

21114
21117
21119
21134
21137
21139
21151 (*)
21152 (*)
21153 (*)
21155 (*)
21156 (*)
21159
21190

10.11.4

Trimmet uld og rå huder og skind, af hornkvæg eller dyr af hestefamilien, får og geder

10.11.41

Klippet, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

02942

10.11.42

Hele rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

02951

10.11.43

Andre rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

02952

10.11.44

Rå huder og skind af får og lam

02953

10.11.45

Rå huder og skind af geder eller kid

02954

10.11.5

Fedt af hornkvæg, får, geder og svin

10.11.50

Fedt af hornkvæg, får, geder og svin

10.11.6

Rå slagtebiprodukter, ikke-spiselige

10.11.60

Rå slagtebiprodukter, ikke-spiselige

10.11.9

Dele af forarbejdningen og konserveringen af kød udført i underentreprise

10.11.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af kød udført i underentreprise

10.12

Forarbejdet og konserveret fjerkrækød

10.12.1

Kød af fjerkræ, fersk eller kølet

10.12.10

Kød af fjerkræ, fersk eller kølet

10.12.2

Kød af fjerkræ, frosset

10.12.20

Kød af fjerkræ, frosset

10.12.3

Fedt af fjerkræ

10.12.30

Fedt af fjerkræ

10.12.4

Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ

21511 (*)
21512
21513
21514
21515
21519 (*)
21521

39110 (*)

88111 (*)

21121
21122
21123
21124
21125

21141
21142
21143
21144
21149

21511 (*)
21522
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10.12.40

Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ

21160

10.12.5

Fjer og skind af fugle med fjer

10.12.50

Fjer og skind af fugle med fjer

10.12.9

Dele af forarbejdningen og konserveringen af fjerkrækød udført i underentreprise

10.12.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af fjerkrækød udført i underentreprise

10.13

Kød- og fjerkrækødprodukter

10.13.1

Konserveringer og tilberedninger af kød, spiselige slagteprodukter eller blod

10.13.11

Udskåret svinekød, saltet, tørret eller røget (bacon og skinke)

21171

10.13.12

Kød af hornkvæg, saltet, tørret eller røget

21172

10.13.13

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen
kød af svin og hornkvæg); spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

21173

10.13.14

Pølser og lignende varer af kød eller slagtebiprodukter eller blod

21174

10.13.15

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede, undtagen
færdigretter af kød og slagtebiprodukter

21179

10.13.16

Mel, pulver og pellets af kød, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

21181
21182
21183
21184
21185
21186
21187
21188
21189

10.13.9

Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter;
dele af fremstillingen af kød- og fjerkrækødprodukter udført i underentreprise

10.13.91

Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter

88111 (*)

10.13.99

Dele af fremstillingen af kød- og fjerkrækødprodukter udført i underentreprise

88111 (*)

10.2

Forarbejdede og konserverede fisk, krebsdyr og bløddyr

10.20

Forarbejdede og konserverede fisk, krebsdyr og bløddyr

10.20.1

Fisk, frisk, kølet eller frosset

10.20.11

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk eller kølet

21221

10.20.12

Lever og rogn af fisk, fersk eller kølet

21225

10.20.13

Fisk, frosset

21210

10.20.14

Fiskefilet, frosset

21222

10.20.15

Fiskekød (også hakket), frosset

21223

10.20.16

Lever og rogn af fisk, frosset

21226

10.20.2

Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning

10.20.21

Fiskefilet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

21224

10.20.22

Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage; mel, pulver og pellets af
fisk, egnet til menneskeføde

21227
21233 (*)

39110 (*)

88111 (*)
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10.20.23

Fisk, tørret, også saltet eller i saltlage

21231

10.20.24

Fisk, herunder filet, røget

21232

10.20.25

Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret, undtagen færdige fiskeretter

21242 (*)

10.20.26

Kaviar og kaviarerstatning

21243

10.20.3

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, frosne, tilberedte eller konserverede

10.20.31

Krebsdyr, frosne

21250

10.20.32

Bløddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, røgede

21261

10.20.33

Andre hvirvelløse vanddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, røgede

21269

10.20.34

Krebsdyr, på anden måde tilberedte eller konserverede; bløddyr og andre hvirvelløse
vanddyr, på anden måde tilberedte eller konserverede

21270
21280

10.20.4

Mel, pulver og pellets og andre produkter i.a.n. af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

10.20.41

Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til
menneskeføde

21291

10.20.42

Andre ikke-spiselige produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

21299

10.20.9

Rygning og anden konservering og tilberedning i forbindelse med fremstilling af fiskeprodukter; dele af forarbejdningen og konserveringen af fisk, krebsdyr og bløddyr udført
i underentreprise

10.20.91

Rygning og anden konservering og tilberedning i forbindelse med fremstilling af fiskeprodukter

88111 (*)

10.20.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af fisk, krebsdyr og bløddyr udført i underentreprise

88111 (*)

10.3

Forarbejdede og konserverede frugter og grøntsager

10.31

Forarbejdede og konserverede kartofler

10.31.1

Forarbejdede og konserverede kartofler

10.31.11

Kartofler, frosne

21313

10.31.12

Kartofler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte

21393 (*)

10.31.13

Kartofler, tørrede, i form af mel, flager; granulater og pellets

21392

10.31.14

Kartofler, tilberedte eller konserverede

21323 (*)

10.31.9

Kogning og anden tilberedning i forbindelse med kartofler og kartoffelprodukter; dele
af forarbejdningen og konserveringen af kartofler udført i underentreprise

10.31.91

Kogning og anden tilberedning i forbindelse med kartofler og kartoffelprodukter

88111 (*)

10.31.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af kartofler udført i underentreprise

88111 (*)

10.32

Frugt- og grønsagssafter

10.32.1

Frugt- og grønsagssafter

10.32.11

Tomatsaft

21331

10.32.12

Appelsinsaft

21431

10.32.13

Grapefrugtsaft

21432

10.32.14

Ananassaft

21433

10.32.15

Druesaft

21434
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10.32.16

Æblesaft

21435

10.32.17

Blandinger af frugt- og grøntsagssaft

21339

10.32.19

Andre frugt- og grøntsagssafter

21439

10.32.9

Dele af fremstillingen af frugt- og grøntsagssaft udført i underentreprise

10.32.99

Dele af fremstillingen af frugt- og grøntsagssaft udført i underentreprise

10.39

Andre forarbejdede og konserverede frugter og grøntsager

10.39.1

Forarbejdede og konserverede grøntsager, undtagen kartofler

10.39.11

Grøntsager, frosne

21311
21312
21319

10.39.12

Foreløbigt konserverede grøntsager

21399 (*)

10.39.13

Tørrede grøntsager

21393 (*)

10.39.14

Snittede og indpakkede grøntsager og frugter

0 (*)

10.39.15

Bønner, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige
grøntsagsretter

21321

10.39.16

Ærter, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige
grøntsagsretter

21322

10.39.17

Andre grøntsager (undtagen kartofler), konserveret på anden måde end med eddike eller
eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

21329 (*)
21399

10.39.18

Grøntsager (undtagen kartofler), frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt
eller konserveret med eddike eller eddikesyre

21394

10.39.2

Tilberedte og konserverede frugter og nødder

10.39.21

Frugter og nødder, også kogte, frosne

21493

10.39.22

Syltetøj, frugtgélé samt frugt- eller nøddemos

21494

10.39.23

Nødder, jordnødder, ristede, saltede eller på anden måde tilberedte

21495

10.39.24

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, ikke til umiddelbar fortæring

21496

10.39.25

Andre frugter, tilberedte eller konserverede

21411
21412
21419
21491
21492

10.39.3

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, vegetabilske rest- og biprodukter

10.39.30

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, vegetabilske rest- og biprodukter

10.39.9

Kogning og anden tilberedning til konservering af frugt og grøntsager; dele af forarbejdningen og konserveringen af frugt og grøntsager udført i underentreprise

10.39.91

Kogning og anden tilberedning til konservering af frugt og grøntsager

88111 (*)

10.39.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af frugt og grøntsager udført i underentreprise

88111 (*)

10.4

Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer

10.41

Olier og fedtstoffer

10.41.1

Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, rå

10.41.11

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret
eller blandet eller på anden måde tilberedt

88111 (*)

39120 (*)

21529 (*)
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10.41.12

Fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, af fisk eller havpattedyr

21524
21525
21526

10.41.19

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke
kemisk modificerede

21519 (*)
21523
21529 (*)

10.41.2

Vegetabilske olier, rå

10.41.21

Sojabønneolie, rå

21531

10.41.22

Jordnøddeolie, rå

21532

10.41.23

Olivenolie, rå

21537

10.41.24

Solsikkeolie, rå

21533

10.41.25

Bomuldsfrøolie, rå

21538

10.41.26

Rapsolie, rybsolie og sennepsolie, rå

21534

10.41.27

Palmeolie, rå

21535

10.41.28

Kokosnøddeolie, rå

21536

10.41.29

Andre vegetabilske olier, rå

21539 (*)

10.41.3

Bomuldslinters

10.41.30

Bomuldslinters

10.41.4

Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer eller olier; mel af olieholdige frø og frugter

10.41.41

Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer og olier

21710

10.41.42

Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel

21720

10.41.5

Raffinerede olier, undtagen restprodukter

10.41.51

Sojabønneolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21541

10.41.52

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21542

10.41.53

Olivenolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21547

10.41.54

Solsikkeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21543

10.41.55

Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21548

10.41.56

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk
modificerede

21544

10.41.57

Palmeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21545

10.41.58

Kokosnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21546

10.41.59

Andre olier og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede; faste vegetabilske fedtstoffer og andre vegetabilske olier (undtagen majsolie) og fraktioner deraf
i.a.n., raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21549 (*)

10.41.6

Animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hydrerede, esterificerede, men ikke på anden måde bearbejdede

10.41.60

Animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hydrerede, esterificerede, men ikke på anden måde bearbejdede

10.41.7

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider); degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks

10.41.71

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider)

21731

10.41.72

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks

21732

10.41.9

Dele af fremstillingen af olier og fedtstoffer udført i underentreprise

10.41.99

Dele af fremstillingen af olier og fedtstoffer udført i underentreprise

21600

21590 (*)

88111 (*)
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10.42

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

10.42.1

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

10.42.10

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

10.42.9

Dele af fremstillingen af margarine og lignende spiselige fedtstoffer udført i
underentreprise

10.42.99

Dele af fremstillingen af margarine og lignende spiselige fedtstoffer udført i
underentreprise

10.5

Mejeriprodukter

10.51

Mælke- og osteprodukter

10.51.1

Behandlet mælk og fløde, flydende

10.51.11

Behandlet mælk, flydende

22110

10.51.12

Mælk og fløde med fedtindhold på over 6 vægtprocent, ikke koncentreret eller tilsat
sukker

22120

10.51.2

Mælk i faste former

10.51.21

Skummetmælkspulver

22212

10.51.22

Sødmælkspulver

22211

10.51.3

Smør og smørbare mælkefedtprodukter

10.51.30

Smør og smørbare mælkefedtprodukter

10.51.4

Ost og ostemasse

10.51.40

Ost og ostemasse

10.51.5

Andre mejeriprodukter

10.51.51

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, i andet end fast
form

22221
22222
22229

10.51.52

Jogurt og anden fermenteret eller syrnet mælk eller fløde

22230

10.51.53

Kasein

22260

10.51.54

Lactose og lactosesirup

23210 (*)

10.51.55

Valle

22130
22219 (*)

10.51.56

Mejeriprodukter i.a.n.

22290

10.51.9

Dele af fremstillingen af mælke- og osteprodukter udført i underentreprise

10.51.99

Dele af fremstillingen af mælke- og osteprodukter udført i underentreprise

10.52

Konsumis

10.52.1

Konsumis og anden spiselig is

10.52.10

Konsumis og anden spiselig is

10.52.9

Dele af fremstillingen af konsumis udført i underentreprise

10.52.99

Dele af fremstillingen af konsumis udført i underentreprise

10.6

Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter

21550

88111 (*)

22241
22242
22249

22251
22252
22253
22254
22259

88111 (*)

22270

88111 (*)
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10.61

Mølleriprodukter

10.61.1

Ris, delvis sleben eller sleben eller afskallet eller i form af brudris

10.61.11

Afskallet ris (hinderis)

23162

10.61.12

Ris, delvis sleben eller sleben eller i form af brudris

23161

10.61.2

Mel af korn og andet vegetabilsk mel; blandinger deraf

10.61.21

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

23110

10.61.22

Andet mel af korn

23120

10.61.23

Andet vegetabilsk mel

23170

10.61.24

Blandinger til fremstilling af bagværk

23180

10.61.3

Gryn, groft mel samt pellets og andre kornprodukter

10.61.31

Gryn og groft mel af hvede

23130 (*)

10.61.32

Gryn og groft mel samt pellets i.a.n.

23130 (*)

10.61.33

Morgenmadsprodukter og andre kornprodukter

23140

10.61.4

Klid og andre restprodukter fra bearbejdning af korn

10.61.40

Klid og andre restprodukter fra bearbejdning af korn

10.61.9

Dele af fremstillingen af mølleriprodukter udført i underentreprise

10.61.99

Dele af fremstillingen af mølleriprodukter udført i underentreprise

10.62

Stivelse og stivelsesprodukter

10.62.1

Stivelse og stivelsesprodukter; sirup og andre sukkeropløsninger, i.a.n.

10.62.11

Stivelse; inulin; hvedegluten; dextrin og anden modificeret stivelse

23220

10.62.12

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse i form af flager, gryn o.l.

23230

10.62.13

Glukose og glukosesirup; fructose og fructosesirup; invertsukker; sirup og andre
sukkeropløsninger, i.a.n.

23210 (*)

10.62.14

Majsolie

21539 (*)
21549 (*)

10.62.2

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter

10.62.20

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter

10.62.9

Dele af fremstillingen af stivelse- og stivelsesprodukter udført i underentreprise

10.62.99

Dele af fremstillingen af stivelse- og stivelsesprodukter udført i underentreprise

10.7

Bageriprodukter og dejvarer

10.71

Brød; friske kager, tærter mv.

10.71.1

Brød; friske kager, tærter mv.

10.71.11

Frisk brød

23491

10.71.12

Friske kager, tærter mv.

23431

10.71.9

Dele af fremstillingen af frisk eller frosset brød, kager, tærter mv. udført i underentreprise

10.71.99

Dele af fremstillingen af frisk eller frosset brød, kager, tærter mv. udført i underentreprise

39120 (*)

88111 (*)

39130

88111 (*)

88111 (*)
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10.72

Tvebakker, kryddere og kiks; konserverede kager, tærter mv.

10.72.1

Tvebakker, kryddere og kiks; konserverede kager, tærter mv.

10.72.11

Knækbrød, tvebakker, kryddere, ristet brød og lignende ristede varer

23410

10.72.12

Honningkager o.l.; biskuitter og småkager; vafler

23420

10.72.19

Andre tørre eller konserverede bagervarer

23439
23499

10.72.9

Dele af fremstillingen af tvebakker, kryddere og kiks; konserverede kager, tærter mv.
udført i underentreprise

10.72.99

Dele af fremstillingen af tvebakker, kryddere og kiks, konserverede kager, tærter mv.
udført i underentreprise

10.73

Makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

10.73.1

Makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

10.73.11

Makaroni, nudler og lignende dejvarer

23710

10.73.12

Couscous

23721 (*)

10.73.9

Dele af fremstillingen af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer udført i underentreprise

10.73.99

Dele af fremstillingen af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer udført i underentreprise

10.8

Andre fødevarer

10.81

Sukker

10.81.1

Råt eller raffineret rør- eller roesukker; melasse

10.81.11

Råt rør- eller roesukker, i fast form

23511
23512

10.81.12

Raffineret rør- eller roesukker og kemisk ren saccharose, i fast form, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

23520

10.81.13

Raffineret rør- eller roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer;
ahornsukker eller ahornsirup

23530

10.81.14

Melasse

23540

10.81.2

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

10.81.20

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

10.81.9

Dele af fremstillingen af sukker udført i underentreprise

10.81.99

Dele af fremstillingen af sukker udført i underentreprise

10.82

Kakao, chokolade og sukkervarer

10.82.1

Kakaomasse, også affedtet, kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie, kakaopulver

10.82.11

Kakaomasse, også affedtet

23610

10.82.12

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

23620

10.82.13

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

23630

10.82.14

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

23640

10.82.2

Chokolade og sukkervarer

10.82.21

Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat
sukker eller andre sødemidler), i løs vægt

23650

10.82.22

Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat
sukker eller andre sødemidler), i anden form end løs vægt

23660

10.82.23

Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao

23670

10.82.24

Frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker

21499

10.82.3

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

88111 (*)

88111 (*)

39140

88111 (*)
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10.82.30

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

39150

10.82.9

Dele af fremstillingen af kakao, chokolade og sukkervarer udført i underentreprise

10.82.99

Dele af fremstillingen af kakao, chokolade og sukkervarer udført i underentreprise

10.83

Forarbejdet te og kaffe

10.83.1

Forarbejdet te og kaffe

10.83.11

Kaffe, brændt eller koffeinfri

23911

10.83.12

Kaffeerstatning; ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe eller kaffeerstatning; skaller
og hinder af kaffe

23912

10.83.13

Grøn te (ikke fermenteret), sort te (fermenteret) og delvis fermenteret te, i pakninger af
nettovægt 3 kg og derunder

23913

10.83.14

Ekstrakter, essenser, koncentrater og tilberedninger af te eller maté

23914

10.83.15

Urtete

01930 (*)

10.83.9

Dele af fremstillingen af kaffe og te udført i underentreprise

10.83.99

Dele af fremstillingen af kaffe og te udført i underentreprise

10.84

Smagspræparater

10.84.1

Eddike; saucer; sammensatte smagspræparater; sennepsmel; tilberedt sennep

10.84.11

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre

23994

10.84.12

Saucer; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

23995

10.84.2

Krydderier, forarbejdede

10.84.21

Peber (Piper spp.), forarbejdet

23921

10.84.22

Chili og peber, tørret (Capsicum spp.), forarbejdet

23922

10.84.23

Kanel, forarbejdet; andre forarbejdede krydderier

23923
23924
23925
23926
23927
23928

10.84.3

Konsumsalt

10.84.30

Konsumsalt

10.84.9

Dele af fremstillingen af smagspræparater og krydderier udført i underentreprise

10.84.99

Dele af fremstillingen af smagspræparater og krydderier udført i underentreprise

10.85

Færdigretter

10.85.1

Færdigretter

10.85.11

Færdigretter baseret på kød, slagtebiprodukter eller blod

21176

10.85.12

Færdigretter baseret på fisk, krebsdyr og bløddyr

21241
21242 (*)

10.85.13

Færdigretter baseret på grøntsager

21391

10.85.14

Færdigretter baseret på pastaprodukter

23721 (*)
23722

10.85.19

Andre færdigretter (herunder også frosne pizzaer)

23997

10.85.9

Dele af fremstillingen af færdigretter udført i underentreprise

10.85.99

Dele af fremstillingen af færdigretter udført i underentreprise

88111 (*)

88111 (*)

16200 (*)

88111 (*)

88111 (*)
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10.86

Homogeniserede produkter og diætmad

10.86.1

Homogeniserede produkter og diætmad

10.86.10

Homogeniserede produkter og diætmad

10.86.9

Dele af fremstillingen af homogeniserede produkter og diætmad udført i underentreprise

10.86.99

Dele af fremstillingen af homogeniserede produkter og diætmad udført i underentreprise

10.89

Andre fødevarer i.a.n.

10.89.1

Suppe, æg, gærprodukter og andre fødevarer; ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse
vanddyr

10.89.11

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

23992

10.89.12

Æg uden skal samt æggeblommer, friske eller konserverede; æg med skal, konserverede
eller kogte; ægalbumin

22300
23993

10.89.13

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer; tilberedte bagepulvere

23996

10.89.14

Ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse vanddyr

21175

10.89.15

Plantestoffer og planteekstrakter; pectinstoffer; andre planteslimer og gelatineringsmidler

23999 (*)

10.89.19

Diverse fødevarer i.a.n.

23210 (*)
23999 (*)

10.89.9

Dele af fremstillingen af andre fødevarer i.a.n. udført i underentreprise

10.89.99

Dele af fremstillingen af andre fødevarer i.a.n. udført i underentreprise

10.9

Færdige foderblandinger

10.91

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr

10.91.1

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)

10.91.10

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)

10.91.2

Mel og pellets af lucerne

10.91.20

Mel og pellets af lucerne

10.91.9

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til landbrugsdyr udført i underentreprise

10.91.99

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til landbrugsdyr udført i underentreprise

10.92

Færdige foderblandinger til kæledyr

10.92.1

Færdige foderblandinger til kæledyr

10.92.10

Færdige foderblandinger til kæledyr

10.92.9

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til kæledyr udført i underentreprise

10.92.99

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til kæledyr udført i underentreprise

11

Drikkevarer

11.0

Drikkevarer

11.01

Destillerede alkoholiske drikkevarer

11.01.1

Destillerede alkoholiske drikkevarer

23991

88111 (*)

88111 (*)

23311
23313
23315
23319

23320

88111 (*)

23314

88111 (*)
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11.01.10

Destillerede alkoholiske drikkevarer

24131
24139

11.01.9

Dele af fremstillingen af destillerede alkoholiske drikkevarer udført i underentreprise

11.01.99

Dele af fremstillingen af destillerede alkoholiske drikkevarer udført i underentreprise

11.02

Vin af druer

11.02.1

Vin af friske druer, druemost

11.02.11

Mousserende vin af friske druer

24211

11.02.12

Vin af friske druer, undtagen mousserende vin; druemost

24212

11.02.2

Vinbærme; rå vinsten

11.02.20

Vinbærme; rå vinsten

11.02.9

Dele af fremstillingen af vin af druer udført i underentreprise

11.02.99

Dele af fremstillingen af vin af druer udført i underentreprise

11.03

Cider og anden frugtvin

11.03.1

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandede drikkevarer,
som indeholder alkohol

11.03.10

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandede drikkevarer,
som indeholder alkohol

11.03.9

Dele af fremstillingen af cider og anden frugtvin udført i underentreprise

11.03.99

Dele af fremstillingen af cider og anden frugtvin udført i underentreprise

11.04

Andre ikke-destillerede gærede drikkevarer

11.04.1

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer

11.04.10

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer

11.04.9

Dele af fremstillingen af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer udført i underentreprise

11.04.99

Dele af fremstillingen af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer udført i underentreprise

11.05

Øl

11.05.1

Øl (undtagen mask fra ølfremstilling)

11.05.10

Øl (undtagen mask fra ølfremstilling)

11.05.2

Mask og bærme fra øl- eller alkoholfremstilling

11.05.20

Mask og bærme fra øl- eller alkoholfremstilling

11.05.9

Dele af fremstillingen af øl udført i underentreprise

11.05.99

Dele af fremstillingen af øl udført i underentreprise

11.06

Malt

11.06.1

Malt

11.06.10

Malt

11.06.9

Dele af fremstillingen af malt udført i underentreprise

11.06.99

Dele af fremstillingen af malt udført i underentreprise

11.07

Læskedrikke; mineralvand og andet vand på flaske

11.07.1

Mineralvand og læskedrikke

11.07.11

Mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret

88111 (*)

39170

88111 (*)

24230

88111 (*)

24220

88111 (*)

24310

39160

88111 (*)

24320

88111 (*)

24410
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11.07.19

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer

24490

11.07.9

Dele af fremstillingen af mineralvand og læskedrikke udført i underentreprise

11.07.99

Dele af fremstillingen af mineralvand og læskedrikke udført i underentreprise

12

Tobaksprodukter

12.0

Tobaksprodukter

12.00

Tobaksprodukter

12.00.1

Tobaksprodukter (undtagen tobaksaffald)

12.00.11

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

25020

12.00.19

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret
tobak; ekstrakter og essenser af tobak

25090

12.00.2

Tobaksaffald

12.00.20

Tobaksaffald

12.00.9

Dele af fremstillingen af tobaksprodukter udført i underentreprise

12.00.99

Dele af fremstillingen af tobaksprodukter udført i underentreprise

13

Tekstilvarer

13.1

Tekstilgarn og -tråd

13.10

Tekstilgarn og -tråd

13.10.1

Uldfedt (herunder lanolin)

13.10.10

Uldfedt (herunder lanolin)

13.10.2

Naturlige tekstilfibre, beredt til spinding

13.10.21

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

26110

13.10.22

Uld, affedtet eller carboniseret, ikke kartet eller kæmmet

26130

13.10.23

Kæmlinge (noils) af uld eller af fine dyrehår

26140

13.10.24

Uld og fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet

26150

13.10.25

Bomuld, kartet eller kæmmet

26160

13.10.26

Jute og andre tekstilfibre (undtagen hør, hamp og ramie), beredt, men ikke spundet

26170

13.10.29

Andre vegetabilske tekstilfibre, beredt men ikke spundet

26190

13.10.3

Korte kemofibre beredt til spinding

13.10.31

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

26210

13.10.32

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

26220

13.10.4

Garn af natursilke eller affald af natursilke

13.10.40

Garn af natursilke eller affald af natursilke

13.10.5

Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

13.10.50

Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

13.10.6

Garn af bomuld; sytråd af bomuld

13.10.61

Garn af bomuld (undtagen sytråd)

26360
26370

13.10.62

Sytråd af bomuld

26350

88111 (*)

39180

88112

21519 (*)

26310

26320
26330
26340
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13.10.7

Garn af vegetabilske tekstilfibre undtagen bomuld (herunder hør, jute, kokos og hamp);
papirgarn

13.10.71

Hørgarn

26380 (*)

13.10.72

Garn af jute eller andre bastfibre; garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

26380 (*)

13.10.8

Tekstilgarn og -tråd af endeløse kemofibre eller korte kemofibre

13.10.81

Garn af endeløse kemofibre, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn med høj
styrke, af polyamider, polyestere eller viskose), ikke i detailsalgsoplægninger; garn af
endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

26420

13.10.82

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på ≥ 85 vægtprocent af
disse fibre

26430

13.10.83

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på < 85 vægtprocent af
disse fibre

26440

13.10.84

Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger

26450
26460

13.10.85

Sytråd og -garn af endeløse og korte regenererede og syntetiske fibre

26410

13.10.9

Opkradset tekstilmateriale; beredning af naturlige tekstilfibre; dele af fremstillingen af
tekstilgarn og -tråd udført i underentreprise

13.10.91

Opkradset tekstilmateriale af uld eller af fine eller grove dyrehår

39213

13.10.92

Opkradset tekstilmateriale og andet affald fra bomuld

39215

13.10.93

Beredning af naturlige tekstilfibre

88121 (*)

13.10.99

Dele af fremstillingen af tekstilgarn og -tråd udført i underentreprise

88121 (*)

13.2

Vævede tekstiler

13.20

Vævede tekstiler

13.20.1

Vævet stof (undtagen specialstoffer) af naturfibre, undtagen bomuld

13.20.11

Vævet stof af silke eller silkeaffald

26510

13.20.12

Vævet stof af kartet eller kæmmet uld eller kartede eller kæmmede fine dyrehår eller af
grove dyrehår eller hestehår

26520
26530
26540
26550

13.20.13

Vævet stof af hør

26560

13.20.14

Vævet stof af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie)

26570

13.20.19

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn

26590

13.20.2

Vævet stof af bomuld

13.20.20

Vævet stof af bomuld

13.20.3

Vævet stof (undtagen specialstoffer) af endeløse og korte kemofibre

13.20.31

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre og garn af endeløse regenererede fibre

26710
26720
26730

13.20.32

Vævet stof af korte syntetiske fibre

26740
26760 (*)
26770 (*)
26790 (*)

26610
26620
26630
26690
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13.20.33

Vævet stof af korte regenererede fibre

26750
26760 (*)
26770 (*)
26790 (*)

13.20.4

Fløjls- og håndklædefrottéstof og andre specialstoffer

13.20.41

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof og bånd)

26810
26820
26830

13.20.42

Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, (undtagen bånd) af bomuld

26840

13.20.43

Andet håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof (undtagen bånd)

26850

13.20.44

Drejervævet stof, undtagen bånd

26860

13.20.45

Tuftede tekstilstoffer, undtagen tæpper

26880

13.20.46

Vævet stof (herunder bånd) af glasfiber

26890

13.20.5

Pelsimitationer fremstillet ved vævning

13.20.50

Pelsimitationer fremstillet ved vævning

13.20.9

Dele af fremstillingen af tekstilstoffer udført i underentreprise

13.20.99

Dele af fremstillingen af tekstilstoffer udført i underentreprise

13.3

Færdigbehandling af tekstiler

13.30

Færdigbehandling af tekstiler

13.30.1

Færdigbehandling af tekstiler

13.30.11

Blegning og farvning af tekstilfibre og garner

88122 (*)

13.30.12

Blegning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

88122 (*)

13.30.13

Farvning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

88122 (*)

13.30.14

Trykning på stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

88122 (*)

13.30.19

Anden færdigbehandling af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

88122 (*)

13.9

Andre tekstiler

13.91

Trikotagestof

13.91.1

Trikotagestof

13.91.11

Fløjls- og plysstof samt frottéstof, af trikotage

28110

13.91.19

Andet trikotagestof, herunder imiteret pels af strikket stof

28190
28330

13.91.9

Dele af fremstillingen af trikotagestof udført i underentreprise

13.91.99

Dele af fremstillingen af trikotagestof udført i underentreprise

13.92

Færdige tekstilvarer undtagen beklædningsgenstande

13.92.1

Færdige tekstilvarer til husholdningsbrug

13.92.11

Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

27110

13.92.12

Sengelinned

27120 (*)

13.92.13

Dækketøj

27120 (*)

13.92.14

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l.

27120 (*)

13.92.15

Gardiner, rullegardiner; gardinkapper og sengekapper

27130

28330

88121 (*)

88121 (*)
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13.92.16

Andre boligtekstiler i.a.n.; sæt bestående af vævet stof og garn til fremstilling af tæpper,
tapisserier o.l.

27140

13.92.2

Andre færdige tekstilvarer

13.92.21

Sække og poser til emballage

27150

13.92.22

Presenninger og markiser; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; telte og campingudstyr
(herunder luftmadrasser)

27160

13.92.23

Faldskærme (herunder styrbare faldskærme) og rotochutes, samt dele dertil

27170

13.92.24

Vattæpper, dyner, puder, soveposer o.l., forsynet med fjedre eller med stopning, fyld eller
indlæg af ethvert materiale eller fremstillet af cellegummi (skumgummi o.l.) eller
celleplast

27180

13.92.29

Andre færdige tekstilvarer (herunder gulvklude, karklude, støveklude og lignende
rengøringsklude, redningsveste og redningsbælter)

27190

13.92.9

Dele af fremstillingen af færdige tekstilvarer udført i underentreprise, undtagen
beklædningsgenstande

13.92.99

Dele af fremstillingen af færdige tekstilvarer udført i underentreprise, undtagen
beklædningsgenstande

13.93

Gulvtæpper

13.93.1

Gulvtæpper

13.93.11

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede

27210

13.93.12

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, vævede, ikke tuftede eller
fremstillet ved »flocking«

27220

13.93.13

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede

27230

13.93.19

Andre gulvtæpper og gulvbelægning af tekstilmaterialer (også af filt)

27290

13.93.9

Dele af fremstillingen af gulvtæpper udført i underentreprise

13.93.99

Dele af fremstillingen af gulvtæpper udført i underentreprise

13.94

Reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer

13.94.1

Reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer (undtagen affald)

13.94.11

Sejlgarn, reb og tovværk, af jute eller andre bastfibre

27310

13.94.12

Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk, konfektionerede net, af tekstilmaterialer;
varer fremstillet af garn, strimler i.a.n.

27320

13.94.2

Klude, affald og opslidte varer, af sejlgarn, reb og tovværk af tekstilmaterialer

13.94.20

Klude, affald og opslidte varer, af sejlgarn, reb og tovværk af tekstilmaterialer

13.94.9

Dele af fremstillingen af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer udført i underentreprise

13.94.99

Dele af fremstillingen af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer udført i underentreprise

13.95

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

13.95.1

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

13.95.10

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

13.95.9

Dele af fremstillingen af fiberdug og varer af fiberdug udført i underentreprise, undtagen
beklædningsgenstande

13.95.99

Dele af fremstillingen af fiberdug og varer af fiberdug udført i underentreprise, undtagen
beklædningsgenstande

13.96

Andre tekniske og industrielle tekstiler

88121 (*)

88121 (*)

39218

88121 (*)

27922

88121 (*)
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13.96.1

Metalliseret garn, også overspundet; vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret
garn; tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil, og tekstilstof og varer deraf til
teknisk brug

13.96.11

Metalliseret garn, også overspundet

27993

13.96.12

Vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn i.a.n.

27994

13.96.13

Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn og strimler, imprægneret
eller belagt med gummi eller plast

27992

13.96.14

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt, i.a.n.

27997

13.96.15

Cordvæv fremstillet af garn med høj styrke af nylon eller andre polyamider, polyestere
eller viskose

27996

13.96.16

Tekstilvarer til teknisk brug (herunder væger, glødenet og glødestrømper, brandslanger,
driv- og transportremme, sigteflor og filterdug)

27998

13.96.17

Vævede bånd; vævede bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre;
possement o.l.

27911

13.96.9

Dele af fremstillingen af tekstiler til teknisk og industriel brug udført i underentreprise

13.96.99

Dele af fremstillingen af tekstiler til teknisk og industriel brug udført i underentreprise

13.99

Andre tekstiler, i.a.n.

13.99.1

Tyl, blonder og kniplinger og broderi; overspundet garn samt overspundne strimler;
chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

13.99.11

Tyl og andre netstoffer, undtagen vævede stoffer og trikotagevarer; blonder og kniplinger
i løbende længder, strimler eller motiver

27912

13.99.12

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

27913

13.99.13

Filt, overtrukket, belagt eller lamineret

27921

13.99.14

Vat af tekstilmaterialer ≤ 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

27991 (*)

13.99.15

Overspundet garn
(»chainettegarn«)

27995

13.99.16

Vatterede tekstilstoffer i løbende længder

27999

13.99.19

Andre tekstilvarer i.a.n.

38994 (*)

13.99.9

Dele af fremstillingen af andre tekstilvarer i.a.n. udført i underentreprise

13.99.99

Dele af fremstillingen af andre tekstilvarer i.a.n. udført i underentreprise

14

Beklædningsgenstande

14.1

Beklædningsgenstande undtagen beklædningsgenstande af pelsskind

14.11

Beklædningsgenstande af læder

14.11.1

Beklædningsgenstande af læder eller kunstlæder

14.11.10

Beklædningsgenstande af læder eller kunstlæder

14.11.9

Dele af fremstillingen af beklædningsgenstande af læder udført i underentreprise

14.11.99

Dele af fremstillingen af beklædningsgenstande af læder udført i underentreprise

14.12

Arbejdsbeklædning

14.12.1

Arbejdsbeklædning til mænd

14.12.11

Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

28231 (*)

14.12.12

Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af benklæder, overalls, knickers og
shorts

28231 (*)

samt

overspundne

strimler;

chenillegarn;

krimmergarn

88121 (*)

88121 (*)

28241

88124 (*)
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14.12.2

Arbejdsbeklædning til kvinder

14.12.21

Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

28233 (*)

14.12.22

Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af benklæder, overalls, knickers og
shorts

28233 (*)

14.12.3

Anden arbejdsbeklædning

14.12.30

Anden arbejdsbeklædning

14.12.9

Dele af fremstillingen af arbejdsbeklædning udført i underentreprise

14.12.99

Dele af fremstillingen af arbejdsbeklædning udført i underentreprise

14.13

Anden yderbeklædning

14.13.1

Yderbeklædning af trikotage

14.13.11

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende
varer, af trikotage, til mænd eller drenge

28221 (*)

14.13.12

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og
shorts, af trikotage, til mænd eller drenge

28221 (*)

14.13.13

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende
varer, af trikotage, til kvinder eller piger

28223 (*)

14.13.14

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder,
overalls, knickers og shorts, af trikotage, til kvinder eller piger

28223 (*)

14.13.2

Anden yderbeklædning, til mænd eller drenge

14.13.21

Frakker, regnfrakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og
lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

28231 (*)

14.13.22

Jakkesæt og habitter samt kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller
drenge

28231 (*)

14.13.23

Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

28231 (*)

14.13.24

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller
drenge

28231 (*)

14.13.3

Anden yderbeklædning til kvinder eller piger

14.13.31

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende
varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

28233 (*)

14.13.32

Dragter og kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

28233 (*)

14.13.33

Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

28233 (*)

14.13.34

Kjoler, nederdele, buksenederdele, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

28233 (*)

14.13.35

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller
piger

28233 (*)

14.13.4

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

14.13.40

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

14.13.9

Dele af fremstillingen af yderbeklædning udført i underentreprise

14.13.99

Dele af fremstillingen af yderbeklædning udført i underentreprise

28236 (*)

88123 (*)

39217

88123 (*)
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14.14

Underbeklædning

14.14.1

Underbeklædning af trikotage

14.14.11

Skjorter af trikotage, til mænd eller drenge

28222 (*)

14.14.12

Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer,
af trikotage, til mænd eller drenge

28222 (*)

14.14.13

Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger

28224 (*)

14.14.14

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer,
badekåber og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

28224 (*)

14.14.2

Underbeklædning, ikke af trikotage

14.14.21

Skjorter, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

28232 (*)

14.14.22

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker, af
tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

28232 (*)

14.14.23

Bluser, skjorter og skjortebluser, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

28234 (*)

14.14.24

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas,
negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til
kvinder eller piger

28234 (*)

14.14.25

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende
varer og dele dertil, også af trikotage

28237

14.14.3

T-shirts og undertrøjer af trikotage

14.14.30

T-shirts og undertrøjer af trikotage

14.14.9

Dele af fremstillingen af underbeklædning udført i underentreprise

14.14.99

Dele af fremstillingen af underbeklædning udført i underentreprise

14.19

Andre beklædningsgenstande samt tilbehør

14.19.1

Beklædningsgenstande til spædbørn, træningsdragter og andre beklædningsgenstande
og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

14.19.11

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn

28227

14.19.12

Træningsdragter, skidragter, badebeklædning og andre beklædningsgenstande, af
trikotage

28228

14.19.13

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

28229 (*)

14.19.19

Andet konfektioneret tilbehør eller dele til beklædningsgenstande eller til tilbehør til
beklædningsgenstande, af trikotage

28229 (*)

14.19.2

Beklædningsgenstande til spædbørn, andre beklædningsgenstande og andet tilbehør til
beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.21

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, af tekstilstof,
ikke af trikotage

28235

14.19.22

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning; andre beklædningsgenstande, af
tekstilstof, ikke af trikotage

28236 (*)

14.19.23

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, slør, slips, halsbind, handsker og andet
konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af
tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage, i.a.n.

28238

14.19.3

Tilbehør til beklædningsgenstande af læder; beklædningsgenstande af filt eller ikke-vævet
stof; beklædningsgenstande fremstillet af overtrukket tekstilstof

28225

88123 (*)
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14.19.31

Tilbehør til beklædningsgenstande af læder eller af kunstlæder, undtagen sportshandsker

28242

14.19.32

Beklædningsgenstande fremstillet af filt eller ikke-vævet stof, imprægnerede eller
overtrukne tekstilstoffer

28250

14.19.4

Hatte og hovedbeklædning

14.19.41

Hattestumper af filt; plane og cylindriske hatteemner, af filt; hattestumper, flettede eller
fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art

28261

14.19.42

Hatte og anden hovedbeklædning, af filt, eller flettede eller fremstillet af bånd eller
strimler, uanset materialets art, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger
eller andet tekstilstof i løbende længder; hårnet

28262

14.19.43

Anden hovedbeklædning, undtagen hovedbeklædning af gummi eller plast,
sikkerhedshovedbeklædning og hovedbeklædning af asbest; svederemme, for, overtræk,
forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

28269

14.19.9

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande samt tilbehør udført i
underentreprise

14.19.99

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande samt tilbehør udført i
underentreprise

14.2

Varer af pelsskind

14.20

Varer af pelsskind

14.20.1

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande samt andre varer, af
pelsskind, undtagen hovedbeklædning

14.20.10

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande samt andre varer, af
pelsskind, undtagen hovedbeklædning

14.20.9

Dele af fremstillingen af varer af pelsskind udført i underentreprise

14.20.99

Dele af fremstillingen af varer af pelsskind udført i underentreprise

14.3

Beklædningsgenstande af trikotage

14.31

Strømpevarer af trikotage

14.31.1

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, af trikotage

14.31.10

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, af trikotage

14.31.9

Dele af fremstillingen af strømpevarer af trikotage udført i underentreprise

14.31.99

Dele af fremstillingen af strømpevarer af trikotage udført i underentreprise

14.39

Andre beklædningsgenstande af trikotage

14.39.1

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

14.39.10

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

14.39.9

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande af trikotage udført i
underentreprise

14.39.99

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande af trikotage udført i
underentreprise

15

Læder og lædervarer

15.1

Garvet og beredt læder; tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.; beredt og farvet pelsskind

15.11

Garvet og beredt læder; beredt og farvet pelsskind

15.11.1

Garvede eller beredte pelsskind

15.11.10

Garvede eller beredte pelsskind

88123 (*)

28320

88123 (*)

28210

88123 (*)

28226

88123 (*)

28310
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15.11.2

Semsgarvet læder (vaskeskind); laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

15.11.21

Semsgarvet læder (vaskeskind)

29110 (*)

15.11.22

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

29110 (*)

15.11.3

Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien, uden hår

15.11.31

Læder af hornkvæg, uden hår, af hele huder

29120 (*)

15.11.32

Læder af hornkvæg, uden hår, ikke af hele huder

29120 (*)

15.11.33

Læder af dyr af hestefamilien, uden hår

29120 (*)

15.11.4

Læder af får, geder eller svin, uden hår

15.11.41

Læder af fåre- eller lammeskind, uden uld

29130 (*)

15.11.42

Læder af gede- eller gedekidskind, uden hår

29130 (*)

15.11.43

Læder af svin

29130 (*)

15.11.5

Læder, af andre dyr; kunstlæder på basis af læder

15.11.51

Læder af andre dyr, uden hår

29130 (*)

15.11.52

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre

29130 (*)

15.11.9

Dele af fremstillingen af garvet og beredt læder udført i underentreprise; beredt og farvet
pelsskind

15.11.99

Dele af fremstillingen af garvet og beredt læder udført i underentreprise; beredt og farvet
pelsskind

15.12

Tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.

15.12.1

Sadelmagervarer; tasker, kufferter o.l.; andre lædervarer

15.12.11

Sadelmagerarbejder til dyr, af ethvert materiale

29210

15.12.12

Tasker, kufferter o.l., af læder, kunstlæder, af plader af plast, af tekstilmaterialer, af
vulcanfiber eller af pap; rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller
beklædningsgenstande

29220

15.12.13

Urremme (ikke af metal) og dele deraf

29230

15.12.19

Andre varer af læder eller kunstlæder (også varer til teknisk brug) i.a.n.

29290

15.12.9

Dele af fremstillingen af sadelmagervarer, tasker, kufferter o.l. udført i underentreprise

15.12.99

Dele af fremstillingen af sadelmagervarer, tasker, kufferter o.l. udført i underentreprise

15.2

Fodtøj

15.20

Fodtøj

15.20.1

Fodtøj, undtagen sports- og beskyttelsesfodtøj og ortopædiske sko

15.20.11

Vandtæt fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast, undtagen fodtøj med
indbygget beskyttelseståkappe af metal

29310

15.20.12

Fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast, undtagen vandtæt fodtøj eller
sportsfodtøj

29320

15.20.13

Fodtøj med overdel af læder, undtagen sportsfodtøj, fodtøj med indbygget
beskyttelseståkappe af metal og forskelligt specialfodtøj

29330

15.20.14

Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer, undtagen sportsfodtøj

29340

15.20.2

Sportsfodtøj

15.20.21

Tennissko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

29420

15.20.29

Andet sportsfodtøj, undtagen skistøvler og skøjtestøvler

29490

88124 (*)

88124 (*)
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15.20.3

Beskyttelsesfodtøj og andet fodtøj i.a.n.

15.20.31

Fodtøj med indbygget beskyttelsesstålkappe af metal

29510

15.20.32

Fodtøj fremstillet af træ, forskelligt specialfodtøj og andet fodtøj i.a.n.

29520

15.20.4

Dele til fodtøj af læder; indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher;
skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

15.20.40

Dele til fodtøj af læder; indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher;
skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

15.20.9

Dele af fremstillingen af fodtøj udført i underentreprise

15.20.99

Dele af fremstillingen af fodtøj udført i underentreprise

16

Træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; varer af strå og flettematerialer

16.1

Træ, savet og høvlet

16.10

Træ, savet og høvlet

16.10.1

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm;
jernbane- og sporvejssveller, af træ, ikke imprægnerede

16.10.10

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm;
jernbane- og sporvejssveller, af træ, ikke imprægnerede

16.10.2

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader; træuld; træmel; træ
i form af flis eller spåner

16.10.21

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader (herunder
ikke-sammensatte parketstaver og ramme- og møbellister)

31210

16.10.22

Træuld; træmel

31220

16.10.23

Træ i form af flis eller spåner

31230

16.10.3

Ubearbejdet træ; jernbane- og sporvejssveller, af træ, imprægnerede eller behandlet på
anden måde

16.10.31

Ubearbejdet træ, malet, bejdset, behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

31310
31330 (*)

16.10.32

Jernbane- og sporvejssveller af træ, imprægnerede

31320

16.10.39

Andre former for træ, afgrenet eller groft tildannet, herunder også kløvede pæle eller
hegnspæle

31330 (*)

16.10.9

Tørring, imprægnering eller kemisk behandling af tømmer; dele af forarbejdningen af
træ, savet og høvlet, udført i underentreprise

16.10.91

Tørring, imprægnering eller kemisk behandling af tømmer

88130 (*)

16.10.99

Dele af forarbejdningen af træ, savet og høvlet, udført i underentreprise

88130 (*)

16.2

Varer af kork, strå og flettematerialer

16.21

Finerplader og træbaserede plader

16.21.1

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter; spånplader og lignende
plader af træ eller andre træagtige materialer

16.21.11

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af bambus

31410
31450

16.21.12

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

31420

16.21.13

Spånplader og lignende plader af træ eller andre træagtige materialer

31430

16.21.14

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer

31440

16.21.2

Finerplader; plader til krydsfiner; træ med forøget densitet

16.21.21

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller
skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder

31510

16.21.22

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

31520

29600 (*)

88124 (*)

31100
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16.21.9

Færdigbearbejdning af plader; dele af fremstillingen af finerplader og træbaserede plader,
udført i underentreprise

16.21.91

Færdigbearbejdning af plader

88130 (*)

16.21.99

Dele af fremstillingen af finerplader og træbaserede plader udført i underentreprise

88130 (*)

16.22

Sammensatte parketstaver

16.22.1

Sammensatte parketstaver

16.22.10

Sammensatte parketstaver

16.22.9

Dele af fremstillingen af sammensatte parketstaver udført i underentreprise

16.22.99

Dele af fremstillingen af sammensatte parketstaver udført i underentreprise

16.23

Andre snedker- og tømrerarbejder

16.23.1

Snedker- og tømrerarbejder (undtagen præfabrikerede træbygninger), af træ

16.23.11

Vinduer, glasdøre og rammer dertil, døre og rammer dertil samt dørtærskler, af træ

31600 (*)

16.23.12

Forskallinger til betonstøbning, tagspån (shingles og shakes), af træ

31600 (*)

16.23.19

Snedker- og tømrerarbejder af træ i.a.n.

31600 (*)

16.23.2

Præfabrikerede træbygninger

16.23.20

Præfabrikerede træbygninger

16.23.9

Dele af fremstillingen af snedker- og tømrerarbejder udført i underentreprise

16.23.99

Dele af fremstillingen af snedker- og tømrerarbejder udført i underentreprise

16.24

Træemballage

16.24.1

Træemballage

16.24.11

Lastpaller o.l. af træ

31700 (*)

16.24.12

Tønder og andre bødkerarbejder, af træ

31700 (*)

16.24.13

Anden træemballage og dele dertil

31700 (*)

16.24.9

Dele af fremstillingen af træemballage udført i underentreprise

16.24.99

Dele af fremstillingen af træemballage udført i underentreprise

16.29

Andre træprodukter; varer af kork, strå og flettematerialer

16.29.1

Andre træprodukter

16.29.11

Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og
redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster, emner til
pibehoveder, blokke og læster til fodtøj, af træ

31911

16.29.12

Bordservice og køkkenudstyr af træ

31912

16.29.13

Indlagt træ og træmosaik, æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik og lignende varer
af træ, statuetter og andre dekorationsgenstande, af træ

31913

16.29.14

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande, samt andre varer, af
træ

29600 (*)
31914
38922 (*)

16.29.2

Varer af kork og strå eller andre flettematerialer; kurvemagerarbejder

31600 (*)

88130 (*)

38701

88130 (*)

88130 (*)
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16.29.21

Naturkork, hvis yderste barklag er fjernet, eller som er groft tilskåret i firkantede stykker
eller i blokke, tavler, plader, folier eller bånd; knust, granuleret eller pulveriseret kork;
korkaffald

31921

16.29.22

Varer af naturkork

31922 (*)

16.29.23

Blokke, tavler, plader, folier og bånd, fliser af enhver form, massive cylindre, af preskork

31922 (*)

16.29.24

Preskork; varer af preskork i.a.n.

31922 (*)

16.29.25

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

31923

16.29.9

Forarbejdning og behandling af træ og kork, undtagen møbler, og strå og andre
flettematerialer; dele af fremstillingen af andre varer af træ, kork og varer af strå og andre
flettematerialer udført i underentreprise

16.29.91

Forarbejdning og behandling af træ og kork, undtagen møbler, og strå og andre
flettematerialer

88130 (*)

16.29.99

Dele af fremstillingen af andre varer af træ, kork og varer af strå og andre flettematerialer
udført i underentreprise

88130 (*)

17

Papir og papirvarer

17.1

Papirmasse, papir og pap

17.11

Papirmasse

17.11.1

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer

17.11.11

Kemisk træmasse, dissolvingmasse

32111

17.11.12

Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse

32112 (*)

17.11.13

Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse

32112 (*)

17.11.14

Mekanisk træmasse; halvkemisk træmasse; papirmasse af andre celluloseholdige
materialer end træ

32113

17.11.9

Dele af fremstillingen af papirmasse udført i underentreprise

17.11.99

Dele af fremstillingen af papirmasse udført i underentreprise

17.12

Papir og pap

17.12.1

Avispapir, håndgjort papir og pap, ikke belagt, til grafisk brug

17.12.11

Avispapir, i ruller og ark

32121

17.12.12

Håndgjort papir og pap

32122

17.12.13

Råpapir og -pap af den art, der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller
elektrofølsomt papir og pap; karbonråpapir; tapetråpapir

32129 (*)

17.12.14

Andet papir og pap til grafisk brug

32129 (*)

17.12.2

Papir af den art, der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter,
cellulosevat og cellulosefiberdug

17.12.20

Papir af den art, der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter,
cellulosevat og cellulosefiberdug

17.12.3

Containerboard

17.12.31

Kraftliner, ubleget, ikke belagt

32132 (*)

17.12.32

White top kraftliner; kraftliner, belagt

32132 (*)

17.12.33

Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

32134 (*)

17.12.34

Genbrugsfluting og anden fluting

32134 (*)

17.12.35

Testliner (af genbrugsmasse)

32135

17.12.4

Papir, ikke belagt

17.12.41

Kraftpapir, ikke belagt; sækkepapir, kreppet eller plisseret

88140 (*)

32131

32133 (*)
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17.12.42

Sulfitpapir til indpakning og andet papir, ikke belagt, undtagen af den art der anvendes
til skrivning, trykning eller anden grafisk brug

32136 (*)

17.12.43

Filtrerpapir og filtrerpap; kludepapir

32136 (*)

17.12.44

Cigaretpapir, ikke tilskåret, i hæfter eller i form af hylstre

32136 (*)

17.12.5

Pap, ikke belagt, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden
grafisk brug

17.12.51

Pap, ikke belagt, med grå bagside

32133 (*)

17.12.59

Andet pap, ikke belagt

32133 (*)

17.12.6

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt
andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

17.12.60

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt
andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

17.12.7

Forarbejdet papir og pap

17.12.71

Papir og pap bestående af flere lag, uden imprægnering eller belægning på overfladen

32141

17.12.72

Papir og pap, kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

32142

17.12.73

Papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug,
belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

32143 (*)

17.12.74

Kraftpapir (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk
brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

32143 (*)

17.12.75

Kraftpap (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk
brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

32143 (*)

17.12.76

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir, i ruller
eller ark

32149 (*)

17.12.77

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret, belagt, farvet
eller trykt, i ruller eller ark

32149 (*)

17.12.78

Pap med grå bagside (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden
grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

32143 (*)

17.12.79

Andet pap (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk
brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

32143 (*)

17.12.9

Dele af fremstillingen af papir og pap udført i underentreprise

17.12.99

Dele af fremstillingen af papir og pap udført i underentreprise

17.2

Papir- og papvarer

17.21

Bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap

17.21.1

Bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap

17.21.11

Bølgepap, i ruller eller ark

32151

17.21.12

Sække og poser af papir

32152

17.21.13

Æsker og kartoner af bølgepap

32153 (*)

17.21.14

Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap

32153 (*)

17.21.15

Kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer, der anvendes i kontorer, butikker o.l., af
papir

32153 (*)

32137

88140 (*)
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17.21.9

Dele af fremstillingen af bølgepapir og bølgepap samt
opbevaringsgenstande af papir og pap udført i underentreprise

emballage-

og

17.21.99

Dele af fremstillingen af bølgepapir og bølgepap samt
opbevaringsgenstande af papir og pap udført i underentreprise

emballage-

og

88140 (*)

17.22

Husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap

17.22.1

Husholdnings- og toiletpapir og papirartikler

17.22.11

Toiletpapir, lommetørklæder, renseservietter og håndklæder, duge og servietter, af
papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug

32193 (*)

17.22.12

Hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer,
beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller
cellulosefiberdug

27991 (*)
32193 (*)

17.22.13

Bakker, fade, tallerkener, bægre og lignende varer, af papir eller pap

32199 (*)

17.22.9

Dele af fremstillingen af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af
papir og pap udført i underentreprise

17.22.99

Dele af fremstillingen af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af
papir og pap udført i underentreprise

17.23

Brevpapir, konvolutter mv.

17.23.1

Brevpapir, konvolutter mv.

17.23.11

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir; stencils
og offsetplader af papir; papir med klæbestof

32191

17.23.12

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af
papir eller pap; æsker, mapper o.l.. af papir og pap, indeholdende brevpapir, konvolutter mv.

32192

17.23.13

Protokoller, regnskabsbøger, samlebind, dokumentomslag, blanketter og lignende varer
af papir eller pap

32700

17.23.14

Andet papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk
brug, med påtryk, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

32199 (*)

17.23.9

Dele af fremstillingen af brevpapir, konvolutter mv. udført i underentreprise

17.23.99

Dele af fremstillingen af brevpapir, konvolutter mv. udført i underentreprise

17.24

Tapet

17.24.1

Tapet

17.24.11

Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir

32194

17.24.12

Vægbeklædnng af tekstilmaterialer

32195

17.24.9

Dele af fremstillingen af tapet udført i underentreprise

17.24.99

Dele af fremstillingen af tapet udført i underentreprise

17.29

Andre papir- og papvarer

17.29.1

Andre papir- og papvarer

17.29.11

Etiketter og mærkesedler af papir eller pap

32197

17.29.12

Filtrerblokke og filtrerplader af papirmasse

32198

17.29.19

Cigaretpapir; bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse; filtrerpapir og filtrerpap;
andre varer af papir og pap i.a.n.

32199 (*)

17.29.9

Dele af fremstillingen af andre papir- og papvarer udført i underentreprise

17.29.99

Dele af fremstillingen af andre papir- og papvarer udført i underentreprise

18

Trykning og reproduktion

88140 (*)

88140 (*)

88140 (*)

88140 (*)
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18.1

Trykning og tjenester i forbindelse hermed

18.11

Trykning af dagblade

18.11.1

Trykning af dagblade

18.11.10

Trykning af dagblade

18.12

Trykning undtagen af dagblade

18.12.1

Trykning undtagen af dagblade

18.12.11

Trykning af frimærker, stempelmærker, adkomstbeviser, chipkort, checks og andre
værdipapirer o.l.

89121 (*)

18.12.12

Trykning af reklamekataloger, prospekter, plakater og andet trykt reklamemateriale

89121 (*)

18.12.13

Trykning af aviser, ugeblade og magasiner, som udkommer mindre end fire gange
ugentligt

89121 (*)

18.12.14

Trykning af bøger, landkort, søkort og lignende kort af enhver art, billeder, tegninger og
fotografier, postkort

89121 (*)

18.12.15

Trykning af etiketter og mærkesedler

89121 (*)

18.12.16

Trykning direkte på plast, glas, metal, træ og keramik

89121 (*)

18.12.19

Trykning i.a.n.

89121 (*)

18.13

Prepress- og premedia-arbejde

18.13.1

Prepress-arbejde

18.13.10

Prepress-arbejde

18.13.2

Trykplader og cylindre og andre prægede medier til brug ved trykning

18.13.20

Trykplader og cylindre og andre prægede medier til brug ved trykning

18.13.3

Hjælpetjenester i forbindelse med trykning

18.13.30

Hjælpetjenester i forbindelse med trykning

18.14

Bogbinding og lignende tjenester

18.14.1

Bogbinding og lignende tjenester

18.14.10

Bogbinding og lignende tjenester

18.2

Reproduktion af indspillede medier

18.20

Reproduktion af indspillede medier

18.20.1

Reproduktion af lydoptagelser

18.20.10

Reproduktion af lydoptagelser

18.20.2

Reproduktion af videooptagelser

18.20.20

Reproduktion af videooptagelser

18.20.3

Reproduktion af software

18.20.30

Reproduktion af software

19

Koks og raffinerede jordolieprodukter

19.1

Koksovnsprodukter

19.10

Koksovnsprodukter

19.10.1

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv; retortkul

19.10.10

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv; retortkul

89121 (*)

89121 (*)

32800

89121 (*)

89121 (*)

89122 (*)

89122 (*)

89122 (*)

33100
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19.10.2

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære; andre former for mineraltjære

19.10.20

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære; andre former for mineraltjære

19.10.3

Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt begkoks

19.10.30

Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt begkoks

19.10.9

Dele af fremstillingen af koksovnsprodukter udført i underentreprise

19.10.99

Dele af fremstillingen af koksovnsprodukter udført i underentreprise

19.2

Raffinerede jordolieprodukter

19.20

Raffinerede jordolieprodukter

19.20.1

Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel

19.20.11

Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

11020

19.20.12

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af brunkul

11030 (*)

19.20.13

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af tørv

11040 (*)

19.20.2

Brændselsolie og benzin; smøreolier

19.20.21

Motorbenzin, herunder flyverbenzin

33310

19.20.22

Jetbenzin

33320

19.20.23

Lette olier udvundet af jordolie, lette præparater i.a.n.

33330

19.20.24

Petroleum

33341

19.20.25

Jetpetroleum

33342

19.20.26

Gasolier

33360

19.20.27

Middelsvære olier udvundet af jordolie; middelsvære præparater i.a.n.

33350

19.20.28

Brændselsolier i.a.n.

33370

19.20.29

Smøreolier udvundet af jordolie; svære præparater i.a.n.

33380

19.20.3

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider, undtagen naturgas

19.20.31

Propan og butan, i flydende tilstand

33410

19.20.32

Ethylen, propylen, butylen, butadien og andre oliegasser eller gasformige
carbonhydrider, undtagen naturgas

33420

19.20.4

Andre jordolieprodukter

19.20.41

Vaselin; paraffin; jordolievoks og anden voks

33500 (*)

19.20.42

Jordoliekoks; kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie

33500 (*)

19.20.9

Dele af fremstillingen af raffinerede mineralolieprodukter udført i underentreprise

19.20.99

Dele af fremstillingen af raffinerede mineralolieprodukter udført i underentreprise

20

Kemiske produkter

20.1

Basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter, plast og syntetisk gummi i
ubearbejdet form

20.11

Industrigasser

20.11.1

Industrigasser

20.11.11

Hydrogen, argon, inaktive gasser, nitrogen og oxygen

34210 (*)

20.11.12

Carbondioxid og andre uorganiske oxider af ikke-metaller

34210 (*)

20.11.13

Flydende atmosfærisk luft og komprimeret atmosfærisk luft

34250 (*)

33200

34540 (*)

88151 (*)

88151 (*)
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20.11.9

Dele af fremstillingen af industrigasser udført i underentreprise

20.11.99

Dele af fremstillingen af industrigasser udført i underentreprise

20.12

Farvestoffer og pigmenter

20.12.1

Oxider, peroxider og hydroxider

20.12.11

Zinkoxid og zinkperoxid; titanoxider

34220 (*)

20.12.12

Oxider og hydroxider af krom, mangan, bly og kobber

34220 (*)

20.12.19

Andre oxider, peroxider og hydroxider af metal

34220 (*)

20.12.2

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyre (tanniner) samt præparater på basis deraf;
farvestoffer i.a.n.

20.12.21

Syntetiske organiske farvestoffer og præparater på basis deraf; syntetiske organiske
produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller
som luminophorer; substratpigmenter og præparater på basis deraf

34310

20.12.22

Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyre samt salte, ethere, estere og andre derivater
deraf; vegetabilske eller animalske farvestoffer

34320

20.12.23

Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præparater til garvning;
enzymholdige præparater til garveribrug

34330

20.12.24

Farvestoffer i.a.n.; uorganiske produkter af den art, der anvendes som luminophorer

34340

20.12.9

Dele af fremstillingen af farvestoffer og pigmenter udført i underentreprise

20.12.99

Dele af fremstillingen af farvestoffer og pigmenter udført i underentreprise

20.13

Andre uorganiske basiskemikalier

20.13.1

Beriget uran og plutonium; depleteret uran og thorium; andre radioaktive grundstoffer

20.13.11

Beriget uran og plutonium samt forbindelser deraf

33620
88152 (*)

20.13.12

Depleteret uran og thorium samt forbindelser deraf

33630
88152 (*)

20.13.13

Andre radioaktive grundstoffer og isotoper samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner, keramiske stoffer og blandinger med indhold af sådanne grundstoffer, isotoper
eller forbindelser

33690

20.13.14

Ikke-bestrålede brændselselementer til atomreaktorer

33710

20.13.2

Uorganiske kemiske grundstoffer i.a.n.; uorganiske syrer og forbindelser

20.13.21

Metalloider

34231 (*)

20.13.22

Halogen- og svovlforbindelser af ikke-metaller

34231 (*)

20.13.23

Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller, scandium
og yttrium; kviksølv

34231 (*)

20.13.24

Hydrogenchlorid; rygende svovlsyre; diphosphorpentaoxid; andre uorganiske syrer; siliciumdioxid og svovldioxid

34231 (*)
34232

20.13.25

Oxider, hydroxider og peroxider; hydrazin og hydroxylamin samt uorganiske salte deraf

34231 (*)

88160 (*)

88160 (*)
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20.13.3

Metalhalogenater; hypochloriter, chlorater og perchlorater

20.13.31

Metalhalogenater

34240 (*)

20.13.32

Hypochloriter, chlorater og perchlorater

34240 (*)

20.13.4

Sulfider, sulfater; nitrater, phosphater og karbonater

20.13.41

Sulfider, sulfitter og sulfater

34240 (*)

20.13.42

Phosphinater, phosphonater, phosfater, polyphosfater og nitrater (undtagen af kalium)

34240 (*)

20.13.43

Carbonater

34240 (*)

20.13.5

Salte af andre metaller

20.13.51

Salte af oxometalsyre eller peroxometalsyre; kolloide ædle metaller

34250 (*)

20.13.52

Uorganiske forbindelser i.a.n., herunder destilleret vand; amalgamer, undtagen af ædle
metaller

34250 (*)

20.13.6

Andre uorganiske basiskemikalier

20.13.61

Isotoper i.a.n. og forbindelser deraf (herunder tungt vand)

34260

20.13.62

Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte; fulminater, cyanater og thiocyanater; silicater;
borater; perborater; andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyre

34270

20.13.63

Hydrogenperoxid

34280 (*)

20.13.64

Phosphider, carbider, hydrider, nitrider, azider, silicider og borider

34280 (*)

20.13.65

Forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium

34290

20.13.66

Svovl, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl

34520

20.13.67

Brændte jernsylfider

34530

20.13.68

Piezoelektrisk kvarts; andre syntetiske eller rekonstruerede ædel- eller halvædelstene,
ubearbejdet

34560

20.13.9

Dele af fremstillingen af andre uorganiske basiskemikalier udført i underentreprise

20.13.99

Dele af fremstillingen af andre uorganiske basiskemikalier udført i underentreprise

20.14

Andre organiske basiskemikalier

20.14.1

Carbonhydrider og derivater deraf

20.14.11

Acycliske carbonhydrider

34110 (*)

20.14.12

Cycliske carbonhydrider

34110 (*)

20.14.13

Chlorderivater af acycliske carbonhydrider

34110 (*)

20.14.14

Sulpho-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede

34110 (*)

20.14.19

Andre derivater af carbonhydrider

34110 (*)

88160 (*)
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20.14.2

Alkoholer, phenoler, phenolalkoholer samt halogen-, sulpho-, nitro- og nitrosoderivater
deraf; industrielle fedtalkoholer

20.14.21

Industrielle fedtalkoholer

34139 (*)

20.14.22

Monovalente alkoholer

34139 (*)

20.14.23

Divalente alkoholer, polyvalente alkoholer, cycliske alkoholer og derivater deraf

34139 (*)
34570 (*)

20.14.24

Phenoler; phenolalkoholer og phenolderivater

34139 (*)

20.14.3

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; carboxylsyrer og derivater deraf

20.14.31

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering

34120

20.14.32

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og derivater deraf

34140 (*)

20.14.33

Umættede monocarboxylsyrer, cycloalkansyrer, cycloalkensyrer eller cycloterpenacycliske polycarboxylsyrer og derivater deraf

34140 (*)

20.14.34

Aromatiske polycarboxylsyrer og carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper; og
derivater deraf, undtagen salicylsyre og salte deraf

34140 (*)

20.14.4

Organiske forbindelser med nitrogenholdige grupper

20.14.41

Aminer

34150 (*)

20.14.42

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper, undtagen lysin og glutaminsyre

34150 (*)

20.14.43

Ureiner; imider af carboxylsyrer, nitriler, derivater deraf

34150 (*)

20.14.44

Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper

34150 (*)

20.14.5

Organiske svovlforbindelser og andre organiske-uorganiske forbindelser; heterocycliske
forbindelser i.a.n.

20.14.51

Organiske svovlforbindelser og andre organiske-uorganiske forbindelser

34160 (*)

20.14.52

Heterocycliske forbindelser i.a.n.; nukleinsyrer og salte deraf

34160 (*)

20.14.53

Estere af phosphorsyrer og deres salte og estere af andre uorganiske syrer (undtagen
estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

34180

20.14.6

Ethere, organiske peroxider, epoxider, acetaler og hemiacetaler; andre organiske forbindelser

20.14.61

Aldehyder

34170 (*)

20.14.62

Ketoner og quinoner

34170 (*)

20.14.63

Ethere, organiske peroxider, epoxider, acetaler og hemiacetaler og derivater deraf

34170 (*)

20.14.64

Enzymer og andre organiske forbindelser i.a.n.

34170 (*)

20.14.7

Diverse organiske basiskemikalier

20.14.71

Derivater af vegetabilske produkter eller harpiksprodukter

34400

20.14.72

Trækul

34510

20.14.73

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære og lignende
produkter

34540 (*)
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20.14.74

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. og derover

24110

20.14.75

Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

34131

20.14.8

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse, undtagen tallolie

20.14.80

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse, undtagen tallolie

20.14.9

Dele af fremstillingen af andre organiske basiskemikalier udført i underentreprise

20.14.99

Dele af fremstillingen af andre organiske basiskemikalier udført i underentreprise

20.15

Gødningsstoffer og nitrogenprodukter

20.15.1

Salpetersyre; nitrersyre; ammoniak

20.15.10

Salpetersyre; nitrersyre; ammoniak

20.15.2

Ammoniumchlorid

20.15.20

Ammoniumchlorid

20.15.3

Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

20.15.31

Urea (urinstof)

34611

20.15.32

Ammoniumsulfat, nitriter

34612

20.15.33

Ammoniumnitrat, nitriter

34613

20.15.34

Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat

34614

20.15.35

Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer
uden gødningsværdi

34615

20.15.39

Andre nitrogenholdige gødningsstoffer og blandinger

34619

20.15.4

Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

20.15.41

Superphosphater

34621

20.15.49

Andre phosphorholdige gødningsstoffer

34629

20.15.5

Kaliumholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

20.15.51

Kaliumchlorid

34631

20.15.52

Kaliumsulfat

34632

20.15.59

Andre kaliumholdige gødningsstoffer

34639

20.15.6

Natriumnitrat

20.15.60

Natriumnitrat

20.15.7

Gødningsstoffer i.a.n.

20.15.71

Gødningsstoffer, som indeholder tre næringsstoffer: nitrogen, phosphor og kalium

34641

20.15.72

Diammoniumhydrogenorthophosphat (diammoniumphosphat)

34642

20.15.73

Monoammoniumphosphat

34643

20.15.74

Gødningsstoffer, som indeholder to næringsstoffer: nitrogen og phosphor

34644

20.15.75

Gødningsstoffer, som indeholder to næringsstoffer: phosphor og kalium

34645

20.15.76

Kaliumnitrater

34646

20.15.79

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer, der indeholder mindst to næringsstoffer
(nitrogen, phosphat, kalium) i.a.n.

34649
34659

39230

88160 (*)

34233
34651
34652

34653

34150 (*)
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20.15.8

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer i.a.n.

20.15.80

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer i.a.n.

20.15.9

Dele af fremstillingen af gødningsstoffer og nitrogenprodukter udført i underentreprise

20.15.99

Dele af fremstillingen af gødningsstoffer og nitrogenprodukter udført i underentreprise

20.16

Basisplast

20.16.1

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

20.16.10

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

20.16.2

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

20.16.20

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

20.16.3

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form

20.16.30

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form

20.16.4

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form;
polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form

20.16.40

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form;
polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form

20.16.5

Anden basisplast; ionbyttere

20.16.51

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.52

Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere og andre vinylpolymerer, i ubearbejdet
form

34790 (*)

20.16.53

Polymerer af acryl, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.54

Polyamider, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.55

Carbamidplast, thiocarbamidplast og melaminplast, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.56

Anden aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.57

Siliconer, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.59

Anden plast, i ubearbejdet form i.a.n.

34790 (*)

20.16.9

Dele af fremstillingen af basisplast udført i underentreprise

20.16.99

Dele af fremstillingen af basisplast udført i underentreprise

20.17

Syntetisk rågummi

20.17.1

Syntetisk rågummi

20.17.10

Syntetgummi i ubearbejdet form

20.17.9

Dele af fremstillingen af syntetgummi i ubearbejdet form udført i underentreprise

20.17.99

Dele af fremstillingen af syntetgummi i ubearbejdet form udført i underentreprise

20.2

Pesticider og andre agrokemiske produkter

20.20

Pesticider og andre agrokemiske produkter

20.20.1

Pesticider og andre agrokemiske produkter

20.20.11

Insektbekæmpelsesmidler

34661

20.20.12

Ukrudtsbekæmpelsesmidler

34663 (*)

34654

88160 (*)

34710

34720

34730

34740

88170 (*)

34800

88170 (*)
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20.20.13

Antispiringsmidler og plantevækstregulatorer

34663 (*)

20.20.14

Desinfektionsmidler

34664

20.20.15

Afsvampningsmidler

34662

20.20.19

Andre pesticider og andre agrokemiske produkter

34666
34669

20.20.9

Dele af fremstillingen af pesticider og andre agrokemiske produkter udført i underentreprise

20.20.99

Dele af fremstillingen af pesticider og andre agrokemiske produkter udført i underentreprise

20.3

Maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, tætningsmaterialer

20.30

Maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, tætningsmaterialer

20.30.1

Maling og lakker på basis af polymerer

20.30.11

Maling og lakker på basis af acryl- eller vinylpolymerer i et vandigt medium

35110 (*)

20.30.12

Maling og lakker på basis af polyestere, acryl- eller vinylpolymerer, i et ikke-vandigt
medium; opløsninger

35110 (*)

20.30.2

Anden maling og andre lakker og lignende produkter; kunstnerfarver og trykfarver

20.30.21

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og
emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober, flydende glansmetalpræparater og lignende præparater; glasfritte

35110 (*)

20.30.22

Anden maling og andre lakker; tilberedte siccativer

35110 (*)

20.30.23

Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation,
hobbyfarver og lignende farver

35120

20.30.24

Trykfarver

35130

20.30.9

Dele af fremstillingen af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver
og tætningsmaterialer udført i underentreprise

20.30.99

Dele af fremstillingen af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver
og tætningsmaterialer udført i underentreprise

20.4

Sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler

20.41

Sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler

20.41.1

Glycerol

20.41.10

Glycerol

20.41.2

Organiske overfladeaktive stoffer, undtagen sæbe

20.41.20

Organiske overfladeaktive stoffer, undtagen sæbe

20.41.3

Sæbe og rengøringsmidler

20.41.31

Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe; papir, vat,
filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler

35321 (*)

20.41.32

Rengørings- og vaskemidler

35322

20.41.4

Duftpræparater og voks

88160 (*)

88160 (*)

34570 (*)

35310
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20.41.41

Præparater til parfumering eller desodorisering af rum

35331

20.41.42

Syntetisk voks og tilberedt voks

35332

20.41.43

Pudse- og poleremidler til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer eller metalvarer

35333

20.41.44

Skurepasta og skurepulver samt andre skurepræparater

35334

20.41.9

Dele af fremstillingen af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler udført i
underentreprise

20.41.99

Dele af fremstillingen af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler udført i
underentreprise

20.42

Parfume og toiletmidler

20.42.1

Parfume og toiletmidler

20.42.11

Parfume og toiletvand

35323 (*)

20.42.12

Læbe- og øjensminke

35323 (*)

20.42.13

Manicure- og pedicurepræparater

35323 (*)

20.42.14

Pudder som kosmetik eller toiletmiddel

35323 (*)

20.42.15

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje
(herunder præparater til solbruning) i.a.n.

35323 (*)

20.42.16

Hårvaskemidler, hårlak, præparater til permanentbehandling

35323 (*)

20.42.17

Hårvand og andre præparater til håret i.a.n.

35323 (*)

20.42.18

Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af
tandproteser, tandtråd

35323 (*)

20.42.19

Præparater til brug ved barbering; desodoriserings- og antitranspirationsmidler, til
personlig brug; præparater til badebrug; andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler
i.a.n.

35321 (*)
35323 (*)

20.42.9

Dele af fremstillingen af parfume og toiletmidler udført i underentreprise

20.42.99

Dele af fremstillingen af parfume og toiletmidler udført i underentreprise

20.5

Andre kemiske produkter

20.51

Sprængstoffer

20.51.1

Tilberedte sprængstoffer; tændsnore, fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer; fyrværkeri

20.51.11

Krudt og tilberedte sprængstoffer

35450 (*)

20.51.12

Tændsnore; også detonerende; sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer

35450 (*)

20.51.13

Fyrværkeri

35460 (*)

20.51.14

Signalraketter, livredningsraketter, tågesignaler og pyrotekniske artikler (undtagen fyrværkeri)

35460 (*)

20.51.2

Tændstikker

20.51.20

Tændstikker

20.51.9

Dele af fremstillingen af sprængstoffer udført i underentreprise

20.51.99

Dele af fremstillingen af sprængstoffer udført i underentreprise

20.52

Klæbestoffer

20.52.1

Klæbestoffer

20.52.10

Klæbestoffer

88160 (*)

88160 (*)

38998

88160 (*)

35420 (*)
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20.52.9

Dele af fremstillingen af klæbestoffer udført i underentreprise

20.52.99

Dele af fremstillingen af klæbestoffer udført i underentreprise

20.53

Æteriske olier

20.53.1

Æteriske olier

20.53.10

Æteriske olier

20.53.9

Dele af fremstillingen af æteriske olier udført i underentreprise

20.53.99

Dele af fremstillingen af æteriske olier udført i underentreprise

20.59

Andre kemiske produkter i.a.n.

20.59.1

Fotografiske plader og film, film til umiddelbar billedfremstilling (instant film); kemiske
præparater og ublandede produkter til fotografisk brug

20.59.11

Fotografiske plader og film og film til umiddelbar filmfremstilling (instant film),
lysfølsomme, ikke-eksponerede; fotografisk papir

48341

20.59.12

Lysfølsomme emulsioner til fotografisk brug; kemiske præparater til fotografisk brug
i.a.n.

48342

20.59.2

Kemisk modificerede animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier; ikke-spiselige
blandinger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier

20.59.20

Kemisk modificerede animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier; ikke-spiselige
blandinger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier

20.59.3

Blæk, tusch og lignende farver

20.59.30

Blæk, tusch og lignende farver

20.59.4

Tilberedte smøremidler; additiver; antifrostpræparater

20.59.41

Tilberedte smøremidler

35430 (*)

20.59.42

Præparater til modvirkning af bankning; additiver, mineralolier og lignende produkter

35430 (*)

20.59.43

Bremsevæsker; antifrostpræparater og tilberedte væsker til afrimning

35430 (*)

20.59.5

Diverse kemiske produkter

20.59.51

Peptoner, andre proteinstoffer og derivater deraf i.a.n.; hudpulver

35420 (*)

20.59.52

Modellermasse; dentalvoks og andre præparater til dental brug, på basis af gips;
præparater og ladninger til ildslukningsapparater; tilberedte substrater til dyrkning af
mikroorganismer; sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller til
laboratoriebrug i.a.n.

35440 (*)

20.59.53

Kemiske grundstoffer, i form af skiver og kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i
elektronikken

35470

20.59.54

Aktiveret kul

35490 (*)

20.59.55

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt
andre produkter og præparater

35490 (*)

20.59.56

Bejdser;
flusmidler;
tilberedte
vulkaniseringsacceleratorer;
sammensatte
blødgøringsmidler til gummi eller plast; katalytiske præparater i.a.n.; blandede
alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener i.a.n.

35490 (*)

20.59.57

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; kemiske produkter

35490 (*)

20.59.59

Diverse andre kemiske produkter i.a.n.

35490 (*)

20.59.6

Gelatine og gelatinederivater, herunder mælkealbumin

88160 (*)

35410

88160 (*)

34550

35140
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20.59.60

Gelatine og gelatinederivater, herunder mælkealbumin

35420 (*)

20.59.9

Dele af fremstillingen af andre kemiske produkter i.a.n. udført i underentreprise

20.59.99

Dele af fremstillingen af andre kemiske produkter i.a.n. udført i underentreprise

20.6

Kemofibre

20.60

Kemofibre

20.60.1

Syntetiske fibre

20.60.11

Korte syntetiske fibre og bånd, ikke kartede eller kæmmede

35510

20.60.12

Garn med høj styrke af endeløse fibre af polyamid og polyester

35520 (*)

20.60.13

Andet garn af endeløse syntetiske fibre, enkelttrådet

35520 (*)

20.60.14

Syntetiske monofilamenter; strimler o.l., af syntetiske tekstilmaterialer

35530

20.60.2

Regenererede fibre

20.60.21

Korte regenererede fibre og bånd, ikke kartede eller kæmmede

35540

20.60.22

Garn med høj styrke af endeløse fibre, af viskose

35550 (*)

20.60.23

Andet garn af endeløse regenererede fibre, enkelttrådet

35550 (*)

20.60.24

Regenererede monofilamenter; strimler o.l. af regenererede tekstilmaterialer

35560

20.60.9

Dele af fremstillingen af kemofibre udført i underentreprise

20.60.99

Dele af fremstillingen af kemofibre udført i underentreprise

21

Farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

21.1

Farmaceutiske råvarer

21.10

Farmaceutiske råvarer

21.10.1

Salicylsyre, O-acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

21.10.10

Salicylsyre, O-acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

21.10.2

Lysin, glutaminsyre og salte deraf; kvaternære ammoniumsalte og kvaternære
ammoniumhydroxider; phosphoaminolipider; amider og derivater deraf samt salte af
disse produkter

21.10.20

Lysin, glutaminsyre og salte deraf; kvaternære ammoniumsalte og kvaternære
ammoniumhydroxider; phosphoaminolipider; amider og derivater deraf samt salte af
disse produkter

21.10.3

Lactoner i.a.n.; heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som
heteroatomer, hvis struktur omfatter en ikke-kondenseret pyrazolring, en pyrimidinring,
en piperazinring, en ikke-kondenseret triazinring eller en phenothiazinringstruktur, men
ikke andre kondenserede ringe; hydantoin og derivater deraf; sulfonamider

21.10.31

Lactoner i.a.n.; heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som
heteroatomer, hvis struktur omfatter en ikke-kondenseret pyrazolring, en pyrimidinring,
en piperazinring, en ikke-kondenseret triazinring eller en phenothiazinringstruktur, men
ikke andre kondenserede ringe; hydantoin og derivater deraf

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamider

35230 (*)

21.10.4

Sukkerarter, kemisk rene i.a.n.; sukkerethere og sukkerestere samt salte deraf i.a.n.

21.10.40

Sukkerarter, kemisk rene i.a.n.; sukkerethere og sukkerestere samt salte deraf i.a.n.

21.10.5

Provitaminer, vitaminer og hormoner; glycosider og plantealkoloider og derivater deraf;
antibiotika

21.10.51

Provitaminer, vitaminer og derivater deraf

35250 (*)

21.10.52

Hormoner, derivater deraf; andre steroider, der hovedsagelig anvendes som hormoner

35250 (*)

21.10.53

Glycosider, plantealkaloider, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

35250 (*)

21.10.54

Antibiotika

35250 (*)

88160 (*)

88160 (*)

35210

35220

35240
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21.10.6

Kirtler og andre organer; ekstrakter deraf og andre menneskelige eller animalske stoffer
i.a.n.

21.10.60

Kirtler og andre organer; ekstrakter deraf og andre menneskelige eller animalske stoffer
i.a.n.

21.10.9

Dele af fremstillingen af farmaceutiske råvarer udført i underentreprise

21.10.99

Dele af fremstillingen af farmaceutiske råvarer udført i underentreprise

21.2

Farmaceutiske præparater

21.20

Farmaceutiske præparater

21.20.1

Lægemidler

21.20.11

Lægemidler, med indhold af penicillin eller andre antibiotika

35260 (*)

21.20.12

Lægemidler, med indhold af hormoner, men ikke antibiotika

35260 (*)

21.20.13

Lægemidler, med indhold af alkaloider eller derivater deraf, men uden indhold af
hormoner eller antibiotika

35260 (*)

21.20.2

Andre farmaceutiske præparater

21.20.21

Antisera og vacciner

35270 (*)

21.20.22

Kemiske svangerskabsforebyggende midler, fremstillet på basis af hormoner eller
sæddræbende midler

35270 (*)
35290 (*)

21.20.23

Diagnostiske reagensmidler og andre farmaceutiske præparater

35270 (*)
35290 (*)

21.20.24

Hæfteplastre, catgut og lignende materialer; æsker med førstehjælpsudstyr

35270 (*)
35290 (*)

21.20.9

Dele af fremstillingen af farmaceutiske præparater udført i underentreprise

21.20.99

Dele af fremstillingen af farmaceutiske præparater udført i underentreprise

22

Gummi- og plastprodukter

22.1

Gummiprodukter

22.11

Gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk

22.11.1

Nye gummidæk og gummislanger

22.11.11

Nye dæk af gummi til personbiler

36111

22.11.12

Nye dæk af gummi til motorcykler eller cykler

36112

22.11.13

Nye dæk af gummi til busser eller lastbiler samt til luftfartøjer

36113 (*)

22.11.14

Dæk til landbrugskøretøjer; andre nye dæk, af gummi

36113 (*)

22.11.15

Slanger, massive og hule ringe, udskiftelige slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi

36114

22.11.16

Slidbanegummi (camel-back)

36115

22.11.2

Regummierede dæk af gummi

22.11.20

Regummierede dæk af gummi

22.11.9

Dele af fremstillingen af gummidæk og gummislanger udført i underentreprise; vulkanisering af dæk

22.11.99

Dele af fremstillingen af gummidæk og gummislanger udført i underentreprise; vulkanisering af dæk

22.19

Andre gummiprodukter

35270 (*)

88160 (*)

88152
88160 (*)

36120

88170 (*)
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22.19.1

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

22.19.10

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

22.19.2

Ikke-vulkaniseret gummi og produkter af ikke-vulkaniseret gummi; tråde, snore, plader,
bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi

22.19.20

Ikke-vulkaniseret gummi og produkter af ikke-vulkaniseret gummi; tråde, snore, plader,
bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi

22.19.3

Rør og slanger af blødgummi

22.19.30

Rør og slanger af blødgummi

22.19.4

Driv- og transportremme af blødgummi

22.19.40

Driv- og transportremme af blødgummi

22.19.5

Tekstilstof, gummieret, undtagen cordvæv (stræklærred)

22.19.50

Tekstilstof, gummieret, undtagen cordvæv (stræklærred)

22.19.6

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af blødgummi

22.19.60

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af blødgummi

22.19.7

Varer af blødgummi i.a.n.; hårdgummi; varer af hårdgummi

22.19.71

Hygiejniske eller farmaceutiske artikler (herunder sutter), af blødgummi

36270 (*)

22.19.72

Gulvbelægningsmaterialer og måtter, af blødgummi, som ikke er af celluloid

36270 (*)

22.19.73

Andre varer af blødgummi i.a.n.; hårdgummi i enhver form og varer deraf;
gulvbelægningsmaterialer og måtter, af celleblødgummi (skumgummi o.l.)

29600 (*)
36270 (*)

22.19.9

Dele af fremstillingen af andre gummiprodukter udført i underentreprise

22.19.99

Dele af fremstillingen af andre gummiprodukter udført i underentreprise

22.2

Plastprodukter

22.21

Plader, ark, rør og slanger samt profiler, af plast

22.21.1

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, af plast

22.21.10

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, af plast

22.21.2

Rør og slanger samt fittings dertil, af plast

22.21.21

Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast; stive rør og slanger, af plast

36320 (*)

22.21.29

Andre rør, slanger og fittings, af plast

36320 (*)

22.21.3

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde
i forbindelse med andre materialer

22.21.30

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde
i forbindelse med andre materialer

22.21.4

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast

22.21.41

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler af celleplast

36390 (*)

22.21.42

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af anden plast end celleplast

36390 (*)

22.21.9

Dele af fremstillingen af plader, ark, rør og slanger samt profiler, af plast, udført i underentreprise

22.21.99

Dele af fremstillingen af plader, ark, rør og slanger samt profiler, af plast, udført i underentreprise

22.22

Plastemballage

36210

36220

36230

36240

36250

36260

88170 (*)

36310

36330

88170 (*)
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22.22.1

Plastemballage

22.22.11

Sække og poser (herunder kræmmerhuse) af polymerer af ethylen

36410 (*)

22.22.12

Sække og poser (herunder kræmmerhuse) af plast (undtagen ethylen)

36410 (*)

22.22.13

Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballeringsgenstande, af plast

36490 (*)

22.22.14

Balloner, flasker, kolber og lignende varer af plast

36490 (*)

22.22.19

Andre emballeringsgenstande af plast

36490 (*)

22.22.9

Dele af fremstillingen af plastemballage udført i underentreprise

22.22.99

Dele af fremstillingen af plastemballage udført i underentreprise

22.23

Bygningsartikler af plast

22.23.1

Bygningsartikler af plast; linoleum og hårde gulvbelægningsmaterialer ikke af plast

22.23.11

Gulvbelægningsmaterialer, væg- eller loftsbeklædning af plast, i ruller eller som fliser

36910

22.23.12

Badekar, håndvaske, klosetter samt sæder og låg dertil, skyllecisterner og lignende
sanitetsartikler, af plast

36930

22.23.13

Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 l, af plast

36950 (*)

22.23.14

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler; skodder, jalousier og lignende varer
samt dele dertil, af plast

36950 (*)

22.23.15

Linoleum og hårde gulvbelægninger, ikke af plast, dvs. elastiske gulvbelægninger som
f.eks. vinyl, linoleum mv.

38930

22.23.19

Bygningsartikler af plast i.a.n.

36950 (*)

22.23.2

Præfabrikerede bygninger af plast

22.23.20

Præfabrikerede bygninger af plast

22.23.9

Dele af fremstillingen af bygningsartikler af plast udført i underentreprise

22.23.99

Dele af fremstillingen af bygningsartikler af plast udført i underentreprise

22.29

Andre plastprodukter

22.29.1

Beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil, af plast

22.29.10

Beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil, af plast

22.29.2

Andre plastprodukter i.a.n.

22.29.21

Plader, ark, film, folier, tape, strimler og andre flade former af plast, selvklæbende, i ruller,
bredde ikke over 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Andre plader, ark, film, folier, tape, strimler og andre flade former af plast, selvklæbende

36920 (*)

22.29.23

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af plast

36940

22.29.24

Dele i.a.n. af lamper og andre belysningsartikler, navneplader med lys og lignende varer,
af plast

36960

22.29.25

Kontor- og skoleartikler af plast

36990 (*)

22.29.26

Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder o.l.; statuetter og andre
dekorationsgenstande, af plast

36990 (*)

88170 (*)

38703

88170 (*)

28243
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22.29.29

Andre varer af plast

29600 (*)
36990 (*)
38922 (*)
38994 (*)

22.29.9

Fremstilling af andre plastprodukter; dele af fremstillingen af andre plastprodukter
udført i underentreprise

22.29.91

Fremstilling af andre plastprodukter

88170 (*)

22.29.99

Dele af fremstillingen af andre plastprodukter udført i underentreprise

88170 (*)

23

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

23.1

Glas og glasprodukter

23.11

Planglas

23.11.1

Planglas

23.11.11

Planglas, støbt, valset, trukket eller blæst, men ikke yderligere bearbejdet

37112

23.11.12

Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret, men ikke yderligere bearbejdet

37113

23.11.9

Dele af fremstillingen af planglas udført i underentreprise

23.11.99

Dele af fremstillingen af planglas udført i underentreprise

23.12

Formet og bearbejdet planglas

23.12.1

Formet og bearbejdet planglas

23.12.11

Planglas, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde
bearbejdet, men ikke indrammet

37114

23.12.12

Sikkerhedsglas

37115

23.12.13

Glasspejle; isoleringsruder bestående af flere lag glas

37116

23.12.9

Dele af fremstillingen af formet og bearbejdet planglas udført i underentreprise

23.12.99

Dele af fremstillingen af formet og bearbejdet planglas udført i underentreprise

23.13

Flasker, drikkeglas mv.

23.13.1

Flasker, drikkeglas mv.

23.13.11

Flasker, krukker, tabletglas og andre beholdere, undtagen ampuller; propper, låg og
andre lukkeanordninger, af glas

37191

23.13.12

Drikkeglas, undtagen af glaskeramisk materiale

37193 (*)

23.13.13

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug
og lignende varer

37193 (*)

23.13.14

Glaskolber til termoflasker og lignende isotermiske beholdere

37199 (*)

23.13.9

Færdigbehandling af flasker, drikkeglas mv.; dele af fremstillingen af flasker, drikkeglas
mv. udført i underentreprise

23.13.91

Færdigbehandling af drikkeglas og anden bordservice eller køkkenartikler af glas

88180 (*)

23.13.92

Færdigbehandling af glasbeholdere

88180 (*)

23.13.99

Dele af fremstillingen af flasker, drikkeglas mv. udført i underentreprise

88180 (*)

23.14

Glasfibre

23.14.1

Glasfibre

23.14.11

Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde, af glasfiber

88180 (*)

88180 (*)

37121
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23.14.12

Glasulddug (vlies), plader, måtter og lignende varer af glasfiber, undtagen vævede stoffer

37129

23.14.9

Dele af fremstillingen af glasfibre udført i underentreprise

23.14.99

Dele af fremstillingen af glasfibre udført i underentreprise

23.19

Andet forarbejdet glas, herunder teknisk glas

23.19.1

Andet glas, halvfabrikata

23.19.11

Glasmasse, glas i form af kugler (undtagen mikrokugler), stænger eller rør, ubearbejdede

37111 (*)

23.19.12

Brosten, blokke, mursten, fliser og andre varer af presset eller støbt glas; blyindfattede
ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i blokke, plader eller lignende former

37117

23.19.2

Teknisk glas og andet glas

23.19.21

Åbne glaskolber og glasrør samt dele dertil, af glas, til glødelamper, katodestrålerør eller
lignende

37192

23.19.22

Urglas og brilleglas, ikke optisk bearbejdet; hule glaskugler og segmenter deraf, til
fremstilling af de nævnte varer

37194

23.19.23

Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og farmaceutiske artikler af glas; ampuller af glas

37195

23.19.24

Dele af lamper, belysningsartikler, lysskilte, navneplader med lys og lignende, af glas

37196

23.19.25

El-isolatorer af glas

37197

23.19.26

Glasvarer i.a.n.

37199 (*)

23.19.9

Færdigbehandling af andet glas, herunder teknisk glas; dele af fremstillingen af andet
forarbejdet glas, herunder teknisk glas, udført i underentreprise

23.19.91

Færdigbehandling af andet glas, herunder teknisk glas

88180 (*)

23.19.99

Dele af fremstillingen af andet forarbejdet glas, herunder teknisk glas, udført i
underentreprise

88180 (*)

23.2

Ildfaste produkter

23.20

Ildfaste produkter

23.20.1

Ildfaste produkter

23.20.11

Sten, blokke, fliser og andre keramiske varer af fossilt kiselmel eller af lignende
kiselholdige jordarter

37310

23.20.12

Ildfaste sten, blokke, fliser og lignende ildfast keramisk konstruktionsmateriale, bortset
fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter

37320

23.20.13

Ildfast cement, ildfast mørtel, ildfast beton og lignende ildfaste produkter i.a.n.

37330

23.20.14

Ubrændte ildfaste produkter; andre ildfaste keramiske produkter

37340

23.20.9

Dele af fremstillingen af ildfaste produkter udført i underentreprise

23.20.99

Dele af fremstillingen af ildfaste produkter udført i underentreprise

23.3

Byggematerialer af ler

23.31

Keramiske teglsten og gulvfliser

23.31.1

Keramiske teglsten og gulvfliser

23.31.10

Keramiske teglsten og gulvfliser

23.31.9

Dele af fremstillingen af keramiske teglsten og gulvfliser udført i underentreprise

23.31.99

Dele af fremstillingen af keramiske teglsten og gulvfliser udført i underentreprise

88180 (*)

88180 (*)

37370

88180 (*)
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23.32

Mursten, teglsten og byggematerialer, af brændt ler

23.32.1

Mursten, teglsten og byggematerialer, af brændt ler

23.32.11

Ikke-ildfaste keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer

37350 (*)

23.32.12

Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og
andre keramiske produkter til bygningsbrug

37350 (*)

23.32.13

Keramiske rør, tagrender og rørfittings

37360

23.32.9

Dele af fremstillingen af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler udført i
underentreprise

23.32.99

Dele af fremstillingen af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler udført i
underentreprise

23.4

Andre porcelænsvarer og keramiske produkter

23.41

Keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande

23.41.1

Keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande

23.41.11

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af
porcelæn

37221 (*)

23.41.12

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, undtagen
af porcelæn

37221 (*)

23.41.13

Statuetter og andre pyntegenstande, af keramisk materiale

37222

23.41.9

Dele af fremstillingen af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande udført i
underentreprise

23.41.99

Dele af fremstillingen af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande udført i
underentreprise

23.42

Keramiske sanitetsartikler

23.42.1

Keramiske sanitetsartikler

23.42.10

Keramiske sanitetsartikler

23.42.9

Dele af fremstillingen af keramiske sanitetsartikler udført i underentreprise

23.42.99

Dele af fremstillingen af keramiske sanitetsartikler udført i underentreprise

23.43

Keramiske isolatorer og isoleringsdele

23.43.1

Elektriske isolatorer af keramisk materiale; isolationsdele til elektriske maskiner,
apparater og materiel, af keramisk materiale

23.43.10

Elektriske isolatorer af keramisk materiale; isolationsdele til elektriske maskiner,
apparater og materiel, af keramisk materiale

23.43.9

Dele af fremstillingen af keramiske isolatorer og isoleringsdele udført i underentreprise

23.43.99

Dele af fremstillingen af keramiske isolatorer og isoleringsdele udført i underentreprise

23.44

Andre keramiske produkter til teknisk brug

23.44.1

Andre keramiske produkter til teknisk brug

23.44.11

Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug, af porcelæn

37291 (*)

23.44.12

Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug, ikke af
porcelæn

37291 (*)
46932

23.44.9

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter til teknisk brug udført i underentreprise

23.44.99

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter til teknisk brug udført i underentreprise

23.49

Andre keramiske produkter

23.49.1

Andre keramiske produkter

88180 (*)

88180 (*)

37210

88180 (*)

37292

88180 (*)

88180 (*)
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23.49.11

Keramiske varer til brug inden for landbruget eller til transport af varer eller som
emballage

37291 (*)

23.49.12

Andre keramiske produkter, der ikke anvendes som byggematerialer i.a.n.

37299

23.49.9

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter udført i underentreprise

23.49.99

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter udført i underentreprise

23.5

Cement, kalk og gips

23.51

Cement

23.51.1

Cement

23.51.11

Cementklinker

37430

23.51.12

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement

37440

23.51.9

Dele af fremstillingen af cement udført i underentreprise

23.51.99

Dele af fremstillingen af cement udført i underentreprise

23.52

Kalk og gips

23.52.1

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk

23.52.10

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk

23.52.2

Gips

23.52.20

Gips

23.52.3

Brændt eller agglomereret dolomit

23.52.30

Brændt eller agglomereret dolomit

23.52.9

Dele af fremstillingen af kalk og gips udført i underentreprise

23.52.99

Dele af fremstillingen af kalk og gips udført i underentreprise

23.6

Produkter af beton, cement og gips

23.61

Byggematerialer af beton

23.61.1

Byggematerialer af beton

23.61.11

Tagsten, fliser, mursten og lignende varer, af cement, beton eller kunststen

37540

23.61.12

Præfabrikerede elementer til bygge- eller konstruktionsarbejder, af cement, beton eller
kunststen

37550

23.61.2

Præfabrikerede bygninger af beton

23.61.20

Præfabrikerede bygninger af beton

23.61.9

Dele af fremstillingen af byggematerialer af beton udført i underentreprise

23.61.99

Dele af fremstillingen af byggematerialer af beton udført i underentreprise

23.62

Byggematerialer af gips

23.62.1

Byggematerialer af gips

23.62.10

Byggematerialer af gips

23.62.9

Dele af fremstillingen af byggematerialer af gips udført i underentreprise

23.62.99

Dele af fremstillingen af byggematerialer af gips udført i underentreprise

23.63

Færdigblandet beton

23.63.1

Færdigblandet beton

88180 (*)

88180 (*)

37420

37410

37450

88180 (*)

38704

88180 (*)

37530 (*)

88180 (*)
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23.63.10

Færdigblandet beton

37510 (*)

23.63.9

Dele af fremstillingen af færdigblandet beton udført i underentreprise

23.63.99

Dele af fremstillingen af færdigblandet beton udført i underentreprise

23.64

Mørtel

23.64.1

Mørtel

23.64.10

Mørtel

23.64.9

Dele af fremstillingen af mørtel udført i underentreprise

23.64.99

Dele af fremstillingen af mørtel udført i underentreprise

23.65

Fibercement

23.65.1

Varer af fibercement

23.65.11

Plader, blokke og lignende varer af vegetabilske fibre, af halm eller affald af træ,
agglomereret med mineralske bindemidler

37520

23.65.12

Varer af asbestcement, cellulosecement o.l.

37570

23.65.9

Dele af fremstillingen af varer af fibercement udført i underentreprise

23.65.99

Dele af fremstillingen af varer af fibercement udført i underentreprise

23.69

Andre varer af beton, gips og cement

23.69.1

Andre varer af beton, gips og cement

23.69.11

Andre varer af gips eller blandinger på basis af gips i.a.n.

37530 (*)

23.69.19

Andre varer af beton, cement eller kunststen i.a.n.

37560

23.69.9

Dele af fremstillingen af andre varer af beton, gips og cement udført i underentreprise

23.69.99

Dele af fremstillingen af andre varer af beton, gips og cement udført i underentreprise

23.7

Tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten

23.70

Tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten

23.70.1

Tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten

23.70.11

Marmor, travertin og alabast, bearbejdet, og varer deraf (undtagen brosten, kantsten,
fortovssten, fliser, terninger og lignende varer); granulater, splinter og pulver, kunstigt
farvet, af marmor, travertin og alabast

37610

23.70.12

Andre bearbejdede pyntesten og bygningssten samt varer deraf; andre granulater og
andet pulver, kunstigt farvet, af naturlige stenarter; varer af agglomereret skifer

37690

23.70.9

Dele af fremstillingen af tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten udført i
underentreprise

23.70.99

Dele af fremstillingen af tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten udført i
underentreprise

23.9

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

23.91

Slibemidler

23.91.1

Slibemidler

23.91.11

Møllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til formaling, defibrering, slibning mv.
samt dele deraf, af naturlige stenarter, agglomererede naturlige eller kunstige slibemidler
eller af keramisk materiale

88180 (*)

37510 (*)

88180 (*)

88180 (*)

88180 (*)

88180 (*)

37910 (*)
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23.91.12

Slibemidler, som pulver eller korn, på underlag af tekstilstof, papir eller pap

37910 (*)

23.91.9

Dele af fremstillingen af slibemidler udført i underentreprise

23.91.99

Dele af fremstillingen af slibemidler udført i underentreprise

23.99

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

23.99.1

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

23.99.11

Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest og magnesiumcarbonat; varer af
sådanne blandinger, eller af asbest; friktionsmateriale til bremser, koblinger o.l., ikke
monterede

37920

23.99.12

Varer af asfalt eller af lignende materialer

37930

23.99.13

Bituminøse blandinger på basis af natursten og kunststen og bitumen, naturlig asfalt eller
lignende stoffer som bindemiddel

37940

23.99.14

Kunstig grafit; kolloloid eller semikolloloid grafit; præparater på basis af grafit eller andet
kul i form af halvfabrikata

37950

23.99.15

Kunstig korund

37960

23.99.19

Ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

37990

23.99.9

Dele af fremstillingen af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. udført i
underentreprise

23.99.99

Dele af fremstillingen af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. udført i
underentreprise

24

Metal

24.1

Råjern og råstål samt ferrolegeringer

24.10

Råjern og råstål samt ferrolegeringer

24.10.1

Råprodukter af jern og stål

24.10.11

Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former

41111

24.10.12

Ferrolegeringer

41112
41113
41114
41115

24.10.13

Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse
jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed på
mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former

41116

24.10.14

Granulater og pulver af råjern, spejljern eller andet jern og stål

39350
41117

24.10.2

Råstål

24.10.21

Ulegeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former og halvfabrikata af ulegeret stål

41121

24.10.22

Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former og halvfabrikata af rustfrit stål

41122 (*)

24.10.23

Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former og halvfabrikata af andet legeret stål

41122 (*)

24.10.3

Fladvalsede produkter, af stål, kun varmtvalsede

24.10.31

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

41211

24.10.32

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm

41212

24.10.33

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm

41214 (*)

88180 (*)

88180 (*)
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24.10.35

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

41213 (*)
41223 (*)

24.10.36

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm (undtagen af silicium-elektrisk stål)

41214 (*)

24.10.4

Fladvalsede produkter af stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.41

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

41221

24.10.42

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Fladvalsede produkter af stål, pletterede, belagte eller overtrukne, og fladvalsede produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål

24.10.51

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, af bredde ≥ 600 mm; pletterede, belagte eller overtrukne

41231 (*)

24.10.52

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde ≥ 600 mm; pletterede, belagte eller
overtrukne

41232

24.10.53

Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde ≥ 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde < 600 mm

41234

24.10.6

Varmforarbejdede stænger af stål

24.10.61

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af ulegeret stål

41241

24.10.62

Andre stænger af stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede,
herunder varer, der er snoet efter valsningen

41242

24.10.63

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål

41243 (*)

24.10.64

Andre stænger af rustfrit stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

41244 (*)
41273 (*)

24.10.65

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål

41243 (*)

24.10.66

Andre stænger af andet legeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller
strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

41244 (*)
41271 (*)
41272 (*)
41273 (*)

24.10.67

Hule borestænger

41275

24.10.7

Varmtforarbejdede profiler af stål, spunsvægjern af stål og skinnemateriel af stål til jernbaner og sporveje

24.10.71

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af ulegeret stål

41251

24.10.72

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af rustfrit stål

41274 (*)

24.10.73

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af andet legeret stål

41274 (*)

24.10.74

Spunsvægjern, af stål, og svejsede åbne profiler, af stål

41252

24.10.75

Skinnemateriel af stål, til jernbaner og sporveje

41253

24.10.9

Dele af fremstillingen af råjern og råstål samt ferrolegeringer udført i underentreprise

24.10.99

Dele af fremstillingen af råjern og råstål samt ferrolegeringer udført i underentreprise

24.2

Rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål

88213 (*)
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24.20

Rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål

24.20.1

Rør og hule profiler, sømløse, af stål

24.20.11

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af stål

41281

24.20.12

Foringsrør, produktionsrør og borerør af den art, der anvendes ved udvinding af olie og
gas, sømløse, af stål

41282

24.20.13

Andre rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af stål

41283

24.20.14

Rør, med ikke-cirkulært tværsnit, og hule profiler, af stål

41284

24.20.2

Rør, svejsede, med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

24.20.21

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, med udvendig diameter
> 406,4 mm, af stål

41285 (*)

24.20.22

Foringsrør og produktionsrør, af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas,
svejsede, med en udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

41286 (*)

24.20.23

Andre rør, med cirkulært tværsnit, svejsede, med udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

41287 (*)

24.20.24

Andre rør, med cirkulært tværsnit, f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede
eller kun med sammensluttede kanter, med en udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

41289 (*)

24.20.3

Rør, med udvendig diameter ≤ 406,4 mm, svejsede, af stål

24.20.31

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, med udvendig diameter
≤ 406,4 mm, af stål

41285 (*)

24.20.32

Foringsrør og produktionsrør, af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas,
svejsede, med en udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

41286 (*)

24.20.33

Andre rør, med cirkulært tværsnit, svejsede, med udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

41287 (*)

24.20.34

Rør, med ikke-cirkulært tværsnit, svejsede, med en udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af
stål

41288

24.20.35

Andre rør, f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med
sammensluttede kanter, med en udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

41289 (*)

24.20.4

Rørfittings af stål, ikke støbte

24.20.40

Rørfittings af stål, ikke støbte

24.20.9

Dele af fremstillingen af rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål, udført i
underentreprise

24.20.99

Dele af fremstillingen af rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål, udført i
underentreprise

24.3

Andre produkter af den primære forarbejdning af stål

24.31

Koldtrukne stænger

24.31.1

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål

24.31.10

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål

24.31.2

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål, undtagen rustfrit stål

24.31.20

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål, undtagen rustfrit stål

24.31.3

Koldtrukne stænger og massive profiler af rustfrit stål

24.31.30

Koldtrukne stænger og massive profiler af rustfrit stål

41293

88213 (*)

41261

41264 (*)
41271 (*)
41272 (*)
41274 (*)

41244 (*)
41264 (*)
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24.31.9

Dele af fremstillingen af koldtrukne stænger udført i underentreprise

24.31.99

Dele af fremstillingen af koldtrukne stænger udført i underentreprise

24.32

Koldtvalsede bånd

24.32.1

Flade koldtvalsede stålprodukter, ikke overtrukne, af bredde < 600 mm

24.32.10

Flade koldtvalsede stålprodukter, ikke overtrukne, af bredde < 600 mm

24.32.2

Flade koldtvalsede stålprodukter, pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde
< 600 mm

24.32.20

Flade koldtvalsede stålprodukter, pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde
< 600 mm

24.32.9

Dele af fremstillingen af koldtvalsede bånd udført i underentreprise

24.32.99

Dele af fremstillingen af koldtvalsede bånd udført i underentreprise

24.33

Koldtbehandlede eller foldede produkter

24.33.1

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede

24.33.11

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede, af ulegeret stål

41262 (*)

24.33.12

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede, af rustfrit stål

41274 (*)

24.33.2

Profilplader, af ulegeret stål

24.33.20

Profilplader, af ulegeret stål

24.33.3

Sandwichpaneler af overtrukne stålplader

24.33.30

Sandwichpaneler af overtrukne stålplader

24.33.9

Dele af fremstillingen af koldtbehandlede eller foldede produkter udført i underentreprise

24.33.99

Dele af fremstillingen af koldtbehandlede eller foldede produkter udført i underentreprise

24.34

Koldtrukket tråd

24.34.1

Koldtrukket tråd

24.34.11

Koldtrukket tråd, af ulegeret stål

41263

24.34.12

Koldtrukket tråd, af rustfrit stål

41265 (*)

24.34.13

Koldtrukket tråd, af andet legeret stål

41265 (*)

24.34.9

Dele af fremstillingen af koldtrukket tråd udført i underentreprise

24.34.99

Dele af fremstillingen af koldtrukket tråd udført i underentreprise

24.4

Ædelmetaller og andre ikke-jernholdige metaller

24.41

Ædelmetaller

24.41.1

Sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.10

Sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.2

Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.20

Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.3

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.30

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.4

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

88213 (*)

41222
41224

41231 (*)

88213 (*)

41262 (*)

42190 (*)

88213 (*)

88213 (*)

41310

41320

41330
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24.41.40

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

41340

24.41.5

Sølvdublé på uædle metaller og platindublé på uædle metaller, sølv eller guld,
ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

24.41.50

Sølvdublé på uædle metaller og platindublé på uædle metaller, sølv eller guld,
ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

24.41.9

Dele af fremstillingen af ædelmetaller udført i underentreprise

24.41.99

Dele af fremstillingen af ædelmetaller udført i underentreprise

24.42

Aluminium

24.42.1

Ubearbejdet aluminium; aluminiumoxid

24.42.11

Ubearbejdet aluminium

41431

24.42.12

Aluminiumoxid (undtagen kunstig korund)

41432

24.42.2

Halvfabrikata af aluminium og aluminiumlegeringer

24.42.21

Pulver og flager af aluminium

41531

24.42.22

Stænger og profiler af aluminium

41532

24.42.23

Tråd af aluminium

41533

24.42.24

Plader og bånd af aluminium, af tykkelse > 0,2 mm

41534

24.42.25

Folie af aluminium, af tykkelse ≤ 0,2 mm

41535

24.42.26

Rør og rørfittings af aluminium

41536

24.42.9

Dele af fremstillingen af aluminium udført i underentreprise

24.42.99

Dele af fremstillingen af aluminium udført i underentreprise

24.43

Bly, zink og tin

24.43.1

Bly, zink og tin, ubearbejdet

24.43.11

Bly, ubearbejdet

41441

24.43.12

Zink, ubearbejdet

41442

24.43.13

Tin, ubearbejdet

41443

24.43.2

Halvfabrikata af bly, zink og tin og legeringer deraf

24.43.21

Plader, bånd og folie af bly; pulver og flager af bly

41542

24.43.22

Støv, pulver og flager af zink

41544

24.43.23

Stænger, profiler og tråd af zink; plader, bånd og folie af zink

41545

24.43.24

Stænger, profiler og tråd af tin

41547

24.43.9

Dele af fremstillingen af bly, zink og tin udført i underentreprise

24.43.99

Dele af fremstillingen af bly, zink og tin udført i underentreprise

24.44

Kobber

24.44.1

Kobber, ubearbejdet; kobbersten; cementkobber

24.44.11

Kobbersten; cementkobber

41411

24.44.12

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

41412

24.44.13

Raffineret kobber og kobberlegeringer, ubearbejdet; kobberforlegeringer

41413

24.44.2

Halvfabrikata af kobber og kobberlegeringer

41350

88213 (*)

88213 (*)

88213 (*)
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24.44.21

Pulver og flager af kobber

41511

24.44.22

Stænger og profiler af kobber

41512

24.44.23

Tråd af kobber

41513

24.44.24

Plader og bånd af kobber, af tykkelse over 0,15 mm

41514

24.44.25

Folie af kobber, af tykkelse ≤ 0,15 mm

41515

24.44.26

Rør og rørfittings af kobber

41516

24.44.9

Dele af fremstillingen af kobber udført i underentreprise

24.44.99

Dele af fremstillingen af kobber udført i underentreprise

24.45

Andre ikke-jernholdige metaller

24.45.1

Nikkel, ubearbejdet; mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel

24.45.11

Ubearbejdet nikkel

41422

24.45.12

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel

41421

24.45.2

Halvfabrikata af nikkel og nikkellegeringer

24.45.21

Pulver og flager af nikkel

41521

24.45.22

Stænger, profiler og tråd af nikkel

41522

24.45.23

Plader, bånd og folie af nikkel

41523

24.45.24

Rør og rørfittings af nikkel

41524

24.45.3

Andre ikke-jernholdige metaller og varer deraf; sintrede keramiske metaller (cermets);
aske og restprodukter, indeholdende metaller eller metalforbindelser

24.45.30

Andre ikke-jernholdige metaller og varer deraf; sintrede keramiske metaller (cermets);
aske og restprodukter, indeholdende metaller eller metalforbindelser

24.45.9

Dele af fremstillingen af andre ikke-jernholdige metaller udført i underentreprise

24.45.99

Dele af fremstillingen af andre ikke-jernholdige metaller udført i underentreprise

24.46

Oparbejdet nukleart brændsel

24.46.1

Naturligt uran samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran
eller naturlige uranforbindelser

24.46.10

Naturligt uran samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran
eller naturlige uranforbindelser

24.46.9

Dele af fremstillingen af oparbejdet nukleart brændsel udført i underentreprise

24.46.99

Dele af fremstillingen af oparbejdet nukleart brændsel udført i underentreprise

24.5

Støbning af metalprodukter

24.51

Støbning af jernprodukter

24.51.1

Støbning af støbejern

24.51.11

Støbning af aduceret støbejern

89310 (*)

24.51.12

Støbning af kuglegrafitstøbejern

89310 (*)

24.51.13

Støbning af gråt støbejern

89310 (*)

24.51.2

Rør og hule profiler af støbejern

24.51.20

Rør og hule profiler af støbejern

88213 (*)

41601
41602
41603
41604

88213 (*)

33610

88152 (*)

41291 (*)
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24.51.3

Rørfittings, af støbejern

24.51.30

Rørfittings, af støbejern

24.51.9

Dele af fremstillingen af støbejern udført i underentreprise

24.51.99

Dele af fremstillingen af støbejern udført i underentreprise

24.52

Støbning af stålprodukter

24.52.1

Støbning af stålprodukter

24.52.10

Støbning af stålprodukter

24.52.2

Rør af centrifugalt støbt stål

24.52.20

Rør af centrifugalt støbt stål

24.52.3

Rørfittings af støbestål

24.52.30

Rørfittings af støbestål

24.53

Støbning af letmetalprodukter

24.53.1

Støbning af letmetalprodukter

24.53.10

Støbning af letmetalprodukter

24.54

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

24.54.1

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

24.54.10

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

25

Produkter af metal, bortset fra maskiner og udstyr

25.1

Metalkonstruktioner

25.11

Metalkonstruktioner og dele heraf

25.11.1

Præfabrikerede bygninger af metal

25.11.10

Præfabrikerede bygninger af metal

25.11.2

Metalkonstruktioner og dele dertil

25.11.21

Broer og brosektioner af jern og stål

42110 (*)

25.11.22

Tårne og gittermaster af jern og stål

42110 (*)

25.11.23

Andre konstruktioner og dele af konstruktioner, plader, stænger, profiler o.l., af jern, stål
og aluminium

42190 (*)

25.11.9

Dele af fremstillingen af metalkonstruktioner og dele dertil udført i underentreprise

25.11.99

Dele af fremstillingen af metalkonstruktioner og dele dertil udført i underentreprise

25.12

Døre og vinduer af metal

25.12.1

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler, af metal

25.12.10

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler, af metal

25.12.9

Dele af fremstillingen af døre og vinduer af metal udført i underentreprise

25.12.99

Dele af fremstillingen af døre og vinduer af metal udført i underentreprise

25.2

Tanke og beholdere af metal

25.21

Radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg

25.21.1

Radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg

25.21.11

Radiatorer til centralvarmeanlæg, ikke elektrisk opvarmede, af jern og stål

41292 (*)

89310 (*)

89310 (*)

41291 (*)

41292 (*)

89310 (*)

89310 (*)

38702

88219 (*)

42120

88219 (*)

44823
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25.21.12

Centralvarmekedler, til produktion af varmt vand eller lavtryksdamp

44825

25.21.13

Dele til centralvarmekedler

44833

25.21.9

Dele af fremstillingen af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg udført i
underentreprise

25.21.99

Dele af fremstillingen af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg udført i
underentreprise

25.29

Andre tanke og beholdere af metal

25.29.1

Andre tanke og beholdere af metal

25.29.11

Tanke, kar og lignende beholdere (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende
gasser), af jern, stål eller aluminium, med et rumindhold > 300 l, uden mekanisk udstyr
eller udstyr til opvarmning

42210

25.29.12

Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af metal

42220

25.29.9

Dele af fremstillingen af tanke og beholdere af metal udført i underentreprise

25.29.99

Dele af fremstillingen af tanke og beholdere af metal udført i underentreprise

25.3

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler)

25.30

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler)

25.30.1

Dampkedler og dele dertil

25.30.11

Dampkedler; kedler med overhedning

42320

25.30.12

Hjælpeapparater til kedler; kondensatorer til dampmaskiner

42330

25.30.13

Dele til dampkedler

42342

25.30.2

Atomreaktorer og dele dertil

25.30.21

Atomreaktorer, undtagen isotopseparatorer

42310

25.30.22

Dele til atomreaktorer, undtagen isotopseparatorer

42341

25.30.9

Dele af fremstillingen af dampgeneratorer, undtagen centralvarmekedler, udført i
underentreprise

25.30.99

Dele af fremstillingen af dampgeneratorer, undtagen centralvarmekedler, udført i
underentreprise

25.4

Våben og ammunition

25.40

Våben og ammunition

25.40.1

Våben og ammunition samt dele dertil

25.40.11

Våben til militær brug, undtagen revolvere, pistoler o.l.

44720

25.40.12

Revolvere, pistoler, andre skydevåben og lignende våben, ikke til militær brug

44730

25.40.13

Bomber, missiler og lignende krigsammunition; anden ammunition (herunder patroner)
og projektiler samt dele dertil

44740

25.40.14

Dele til våben til militær brug og andre våben

44760

25.40.9

Dele af fremstillingen af våben og ammunition udført i underentreprise

25.40.99

Dele af fremstillingen af våben og ammunition udført i underentreprise

25.5

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

25.50

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

88219 (*)

88219 (*)

88219 (*)

88214

L 145/132

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Kode

Produkt/tjeneste

4.6.2008
CPC ver. 2

25.50.1

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal

25.50.11

Smedning af metal

89320 (*)

25.50.12

Sænksmedning af metal

89320 (*)

25.50.13

Anden forarbejdning af metal

89320 (*)

25.50.2

Pulvermetallurgi

25.50.20

Pulvermetallurgi

25.6

Behandling og coating af metal; maskinforarbejdning

25.61

Behandling og coating af metal

25.61.1

Coating af metal

25.61.11

Coating af metal med metalliske materialer

88211 (*)

25.61.12

Coating af metal med ikke-metalliske materialer

88211 (*)

25.61.2

Anden behandling af metal

25.61.21

Varmebehandling af metal (undtagen coating med metalliske materialer)

88211 (*)

25.61.22

Anden overfladebehandling af metal

88211 (*)

25.62

Maskinforarbejdning

25.62.1

Drejning af metaldele

25.62.10

Drejning af metaldele

25.62.2

Anden maskinforarbejdning

25.62.20

Anden maskinforarbejdning

25.7

Bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter

25.71

Bestik, skære- og klipperedskaber

25.71.1

Bestik, skære- og klipperedskaber

25.71.11

Knive (undtagen til maskiner) og sakse samt blade dertil

42913

25.71.12

Barberknive og barbermaskiner samt blade og klinger dertil (herunder emner til
barberblade i båndform)

42914

25.71.13

Andre skære- og klipperedskaber; redskaber til manicure eller pedicure, også i sæt

42915

25.71.14

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og
lignende artikler til køkken- og bordbrug

42916

25.71.15

Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben og dele dertil

44750

25.71.9

Dele af fremstillingen af bestik, skære- og klipperedskaber udført i underentreprise

25.71.99

Dele af fremstillingen af bestik, skære- og klipperedskaber udført i underentreprise

25.72

Låse og hængsler

25.72.1

Låse og hængsler

25.72.11

Hængelåse og låse til motorkøretøjer og til møbler, af uædle metaller

42992 (*)

25.72.12

Andre låse af uædle metaller

42992 (*)

25.72.13

Spænder og taskebøjler med indbygget lås; dele

42992 (*)

25.72.14

Hængsler, beslag, tilbehør og lignende varer, til motorkøretøjer, døre, vinduer, møbler
o.l., af uædle metaller

42992 (*)

89320 (*)

88212

88213 (*)

88219 (*)
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25.72.9

Dele af fremstillingen af låse og hængsler udført i underentreprise

25.72.99

Dele af fremstillingen af låse og hængsler udført i underentreprise

25.73

Værktøj

25.73.1

Håndværktøj af den art, der anvendes i landbrug, havebrug og skovbrug

25.73.10

Håndværktøj af den art, der anvendes i landbrug, havebrug og skovbrug

25.73.2

Håndsave; savblade af enhver art

25.73.20

Håndsave; savblade af enhver art

25.73.3

Andet håndværktøj

25.73.30

Andet håndværktøj

25.73.4

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, herunder elektrisk håndværktøj, og til
værktøjsmaskiner

25.73.40

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, herunder elektrisk håndværktøj, og til
værktøjsmaskiner

25.73.5

Støbeforme; formkasser
støbeformsmodeller

til

metalstøbning;

bundplader

til

støbeforme;

25.73.50

Støbeforme; formkasser
støbeformsmodeller

til

metalstøbning;

bundplader

til

støbeforme;

25.73.6

Andet værktøj

25.73.60

Andet værktøj

25.73.9

Dele af fremstillingen af værktøj udført i underentreprise

25.73.99

Dele af fremstillingen af værktøj udført i underentreprise

25.9

Andre jern- og metalvarer

25.91

Ståltønder og lignende beholdere

25.91.1

Ståltønder og lignende beholdere

25.91.11

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere, til ethvert materiale (undtagen
beholdere til gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ≥ 50 l men ≤ 300 l, uden
mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning

42931 (*)

25.91.12

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser (undtagen dåser til lukning ved lodning eller falsning)
og lignende beholdere, til ethvert materiale (undtagen beholdere til gasser), af jern og stål,
med et rumindhold på < 50 l, uden mekanisk udstyr og udstyr til opvarmning

42931 (*)

25.91.9

Dele af fremstillingen af ståltønder og lignende beholdere udført i underentreprise

25.91.99

Dele af fremstillingen af ståltønder og lignende beholdere udført i underentreprise

25.92

Letmetalemballage

25.92.1

Letmetalemballage

25.92.11

Dåser, af jern og stål, til lukning ved lodning eller falsning, med et rumindhold på < 50
l

42931 (*)

25.92.12

Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere, til ethvert materiale (undtagen
beholdere til gasser), af aluminium, med et rumindhold på ≤ 300 l

42931 (*)

25.92.13

Crown corks, propper, hætter og låg af uædle metaller

42932

25.92.9

Dele af fremstillingen af letmetalemballage udført i underentreprise

25.92.99

Dele af fremstillingen af letmetalemballage udført i underentreprise

88219 (*)

42921 (*)

42921 (*)

42921 (*)

42922 (*)

44916

42922 (*)

88219 (*)

89200

88219 (*)
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25.93

Trådvarer, kæder og fjedre

25.93.1

Trådvarer, kæder og fjedre

25.93.11

Snoet tråd, kabler, flettede bånd, stropper og lignende varer, af jern og stål, undtagen
isoleret tråd til elektrisk brug

42941

25.93.12

Pigtråd af jern og stål; snoet tråd, kabler, flettede bånd og lignende varer, af kobber og
aluminium, undtagen isoleret tråd til elektrisk brug

42942
42946

25.93.13

Trådvæv, trådnet, tråddug og trådgitter, af jern- og kobbertråd; strækmetal af jern, stål
og kobber

42943

25.93.14

Spiger, søm, stifter, hæfteklammer og lignende varer

42944 (*)

25.93.15

Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, overtrukket eller fyldt med flusmidler

42950

25.93.16

Fjedre og blade til fjedre af jern og stål; kobberfjedre

42945

25.93.17

Kæder (undtagen ledboltkæder) og dele dertil

42991

25.93.18

Synåle, strikkepinde, trækkenåle, prene, hæklenåle, broderenåle og lignende varer til
anvendelse i hånden, af jern og stål; sikkerhedsnåle, knappenåle og lignende nåle af jern
og stål i.a.n.

42997 (*)

25.93.9

Dele af fremstillingen af trådvarer, kæder og fjedre udført i underentreprise

25.93.99

Dele af fremstillingen af trådvarer, kæder og fjedre udført i underentreprise

25.94

Lukkeanordninger og bolte, skruer og møtrikker

25.94.1

Lukkeanordninger og bolte, skruer og møtrikker

25.94.11

Lukkeanordninger med gevind; af jern og stål i.a.n.

42944 (*)

25.94.12

Lukkeanordninger uden gevind; af jern og stål; i.a.n.

42944 (*)

25.94.13

Lukkeanordninger med eller uden gevind, af kobber

42944 (*)

25.94.9

Dele af fremstillingen af lukkeanordninger og bolte, skruer og møtrikker udført i underentreprise

25.94.99

Dele af fremstillingen af lukkeanordninger og bolte, skruer og møtrikker udført i underentreprise

25.99

Andre jern- og metalvarer i.a.n.

25.99.1

Metalprodukter til brug i køkkener og badeværelser

25.99.11

Vaske, vaskekummer, badekar og andre sanitetsartikler og dele dertil, af jern, stål, kobber og aluminium

42911

25.99.12

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af jern, stål, kobber og aluminium

42912

25.99.2

Andre varer af uædle metaller

25.99.21

Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe, boksdøre og bokse til brand- og
tyverisikre rum, sikrede pengekasser, dokumentkasser o.l., af uædle metaller

42993

25.99.22

Brevbakker, manuskriptholdere, pennebakker, stempelholdere og lignende kontorudstyr, af uædle metaller, undtagen kontormøbler

42994

25.99.23

Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere, clips og lignende kontorartikler, hæfteklammer i stænger, af uædle metaller

42995

25.99.24

Statuetter og andre dekorationsgenstande, rammer til fotografier, billeder o.l., spejle, af
uædle metaller

42996

88219 (*)

88219 (*)
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25.99.25

Lukketøjer, taskebøjler, ringe, spænder, hægter og maller, snøreringe og lignende varer,
af uædle metaller, af den art, der anvendes til beklædningsgenstande, fodtøj,
presenninger, håndtasker, rejseartikler o.l.; rørnitter og splitnitter, af uædle metaller;
perler og pailletter, af uædle metaller

42997 (*)

25.99.26

Skruer til skibe og både samt blade dertil

42998

25.99.29

Andre varer af uædle metaller i.a.n.

42999
46931

25.99.9

Dele af fremstillingen af andre jern- og metalvarer i.a.n. udført i underentreprise

25.99.99

Dele af fremstillingen af andre jern- og metalvarer i.a.n. udført i underentreprise

26

Computere, elektronisk og optisk udstyr

26.1

Elektroniske komponenter og elektronikkort

26.11

Elektroniske komponenter

26.11.1

Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør), herunder katodestrålerør

26.11.11

Katodestrålerør til fjernsynsmodtagere; fjernsynskamerarør; andre katodestrålerør

47140 (*)

26.11.12

Magnetroner, klystroner, mikrobølgerør og andre lignende varer

47140 (*)

26.11.2

Dioder og transistorer

26.11.21

Dioder; transistorer; thyristorer, diacs og triacs

47150 (*)

26.11.22

Halvlederkomponenter; lysemitterende dioder; monterede piezoelektriske krystaller;
dele dertil

47150 (*)

26.11.3

Elektroniske integrerede kredsløb

26.11.30

Elektroniske integrerede kredsløb

26.11.4

Dele til elektroniske rør og andre elektroniske komponenter, i.a.n.

26.11.40

Dele til elektroniske rør og andre elektroniske komponenter, i.a.n.

26.11.9

Tjenester i forbindelse med fremstilling af elektroniske integrerede kredsløb; dele af
fremstillingen af elektroniske komponenter udført i underentreprise

26.11.91

Tjenester i forbindelse med fremstilling af elektroniske integrerede kredsløb

88233 (*)

26.11.99

Dele af fremstillingen af elektroniske komponenter udført i underentreprise

88233 (*)

26.12

Monterede elektronikkort

26.12.1

Monterede trykte kredsløb

26.12.10

Monterede trykte kredsløb

26.12.2

Lydkort, videokort, netkort og lignende kort til automatiske databehandlingsmaskiner

26.12.20

Lydkort, videokort, netkort og lignende kort til automatiske databehandlingsmaskiner

26.12.3

Chipkort

26.12.30

Chipkort

26.12.9

Tjenester i forbindelse med trykning af kredsløb; dele af fremstillingen af monterede
elektronikkort udført i underentreprise

26.12.91

Tjenester i forbindelse med trykning af kredsløb

88233 (*)

26.12.99

Dele af fremstillingen af monterede elektronikkort udført i underentreprise

88233 (*)

26.2

Computere og ydre enheder

88219 (*)

47160

47173

47130

45281
45282

47920
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26.20

Computere og ydre enheder

26.20.1

Edb-maskiner samt dele og tilbehør dertil

26.20.11

Bærbare digitale automatiske databehandlingsmaskiner, af vægt ≤ 10 kg, som f.eks.
laptops og notebooks; personlige digitale assistenter og lignende computere

45221
45222

26.20.12

Kasseterminaler, pengeautomater og lignende maskiner, som kan kobles til en databehandlingsmaskine eller et netværk

45142

26.20.13

Digitale automatiske databehandlingsmaskiner, bestående af mindst en centralenhed og
en indlæse- og udlæseenhed i et fælles kabinet (som kan være kombinerede)

45230

26.20.14

Digitale automatiske databehandlingsmaskiner, der foreligger som systemer

45240

26.20.15

Andre digitale automatiske databehandlingsmaskiner, uanset om de i et fælles kabinet
indeholder en eller to af følgende enheder: lagerenheder, indlæseenheder, udlæseenheder

45250

26.20.16

Indlæse- eller udlæseenheder, også sammenbygget med en lagerenhed i et fælles kabinet

45261
45262
45263
45264
45265
45269

26.20.17

Monitorer og projektionsapparater, af den art, der hovedsagelig anvendes i forbindelse
med et automatisk databehandlingsanlæg

47315

26.20.18

Enheder, som har to eller flere af følgende funktioner: udskrivning, scanning, kopiering
og fax

45266

26.20.2

Lagerenheder og andre lagringsanordninger

26.20.21

Lagerenheder

45271
45272

26.20.22

Ikke-flygtige halvlederhukommelser

47550

26.20.3

Andre enheder til automatiske databehandlingsmaskiner

26.20.30

Andre enheder til automatiske databehandlingsmaskiner

26.20.4

Dele og tilbehør til databehandlingsmaskiner

26.20.40

Dele og tilbehør til databehandlingsmaskiner

26.20.9

Fremstilling af computere og ydre enheder; dele af fremstillingen af computere og ydre
enheder udført i underentreprise

26.20.91

Fremstilling af computere og ydre enheder

88231 (*)

26.20.99

Dele af fremstillingen af computere og ydre enheder udført i underentreprise

88231 (*)

26.3

Kommunikationsudstyr

26.30

Kommunikationsudstyr

26.30.1

Radio- og fjernsynssenderudstyr; fjernsynskameraer

26.30.11

Sendere, sammenbygget med modtagere

47211

26.30.12

Sendere, ikke sammenbygget med modtagere

47212

26.30.13

Fjernsynskameraer

47213

26.30.2

Elektriske apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi; videofoner

45289

45290
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26.30.21

Telefonapparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør

47221

26.30.22

Telefonapparater til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net

47222

26.30.23

Andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder
apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller
fjernnet)

47223 (*)

26.30.3

Dele til elektriske apparater til telefoni og telegrafi

26.30.30

Dele til elektriske apparater til telefoni og telegrafi

26.30.4

Antenner og antennereflektorer af enhver art og dele dertil; dele til sendere til radiofoni
og fjernsyn og fjernsynskameraer

26.30.40

Antenner og antennereflektorer af enhver art og dele dertil; dele til sendere til radiofoni
og fjernsyn og fjernsynskameraer

26.30.5

Tyverialarmer, brandalarmer o.l.

26.30.50

Tyverialarmer, brandalarmer o.l.

26.30.6

Dele til tyverialarmer, brandalarmer o.l.

26.30.60

Dele til tyverialarmer, brandalarmer o.l.

26.30.9

Dele af fremstillingen af kommunikationsudstyr udført i underentreprise

26.30.99

Dele af fremstillingen af kommunikationsudstyr udført i underentreprise

26.4

Forbrugerelektronik

26.40

Forbrugerelektronik

26.40.1

Radiomodtagere

26.40.11

Radiomodtagere (undtagen til biler), som kan fungere uden ekstern energikilde

47311

26.40.12

Radiomodtagere, som ikke kan fungere uden ekstern energikilde

47312

26.40.2

Fjernsynsmodtagere, også med indbygget radiofonimodtager, lydoptager eller
lydgengiver eller videooptager eller videogengiver

26.40.20

Fjernsynsmodtagere, også med indbygget radiofonimodtager, lydoptager eller
lydgengiver eller videooptager eller videogengiver

26.40.3

Lydoptagere og -gengivere og videooptagere og -gengivere

26.40.31

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere og andre lydgengivere

47321 (*)

26.40.32

Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere

47321 (*)

26.40.33

Videokameraer og andre videooptagere og -gengivere

47214
47323

26.40.34

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere, og ikke af den
art, der hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg

47314

26.40.4

Mikrofoner, højttalere, modtagere til radiotelefoni og radiotelegrafi

26.40.41

Mikrofoner og stativer dertil

47331 (*)

26.40.42

Højttalere; hovedtelefoner, øretelefoner, også kombinerede med mikrofon

47331 (*)

26.40.43

Elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere

47331 (*)

26.40.44

Modtagere til radiotelefoni og radiotelegrafi i.a.n.

47223 (*)

47401

47403 (*)

46921

46960 (*)

88234 (*)

47313
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26.40.5

Dele til lyd- og videoudstyr

26.40.51

Dele og tilbehør til lyd- og videoudstyr

47402

26.40.52

Dele til radiomodtagere og -sendere

47403 (*)

26.40.6

Videospilkonsoller (som anvendes sammen med en fjernsynsmodtager, eller som har en
indbygget skærm) og andre tilfældigheds- eller færdighedsspil med et elektronisk display

26.40.60

Videospilkonsoller (som anvendes sammen med en fjernsynsmodtager, eller som har en
indbygget skærm) og andre tilfældigheds- eller færdighedsspil med et elektronisk display

26.40.9

Dele af fremstillingen af forbrugerelektronik udført i underentreprise

26.40.99

Dele af fremstillingen af forbrugerelektronik udført i underentreprise

26.5

Måle-, afprøvnings-, navigations- og kontroludstyr; ure

26.51

Måle-, afprøvnings-, navigations- og kontroludstyr

26.51.1

Instrumenter og apparater til navigation, meteorologi og geofysik samt lignende
instrumenter og apparater

26.51.11

Kompasser; andre navigationsinstrumenter og -apparater

48211

26.51.12

Afstandsmålere, teodolitter og tachometre; andre instrumenter og apparater til geodæsi,
topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi og
meteorologi

48212 (*)
48219

26.51.2

Radarapparater og radionavigeringsapparater

26.51.20

Radarapparater og radionavigeringsapparater

26.51.3

Præcisionsvægte; instrumenter til tegning, beregning, længdemåling o.l.

26.51.31

Vægte, følsomme for 5 cg og derunder

48231

26.51.32

Tegneborde og -maskiner samt andre instrumenter til tegning, afstikning eller beregning

48232

26.51.33

Instrumenter til længdemåling, til brug i hånden (herunder mikrometre og skydelærer)
i.a.n.

48233 (*)

26.51.4

Instrumenter til måling af elektriske størrelser eller ioniserende stråler

26.51.41

Instrumenter og apparater til måling eller påvisning af ioniserende stråler

48241

26.51.42

Katodestråleoscilloskoper og -oscillografer

48242

26.51.43

Instrumenter til måling af elektriske størrelser uden registreringsanordning

48243

26.51.44

Instrumenter og apparater til telekommunikationsteknik

48244

26.51.45

Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af elektriske størrelser i.a.n.

48249

26.51.5

Instrumenter til kontrollering af andre fysiske karakteristika

26.51.51

Densimetre, aræometre, flydevægte, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og
psycrometre

48251

26.51.52

Instrumenter til måling eller kontrollering af strømhastighed, standhøjde, tryk eller
andre variable størrelser i væsker eller gasser

48252

26.51.53

Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser i.a.n.

48253

26.51.6

Andre instrumenter og apparater til måling, kontrol og afprøvning

26.51.61

Mikroskoper (undtagen optiske mikroskoper) samt diffraktografer

38580

88234 (*)

48220

48261
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26.51.62

Maskiner og apparater til afprøvning af materialers mekaniske egenskaber

48262

26.51.63

Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet

48263

26.51.64

Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre; hastighedsmålere og tachometre;
stroboskoper

48264

26.51.65

Instrumenter og apparater til automatisk kontrollering eller regulering, hydrauliske eller
pneumatiske

48266

26.51.66

Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering i.a.n.

48269 (*)

26.51.7

Termostater, manostater og andre instrumenter og apparater til automatisk regulering

26.51.70

Termostater, manostater og andre instrumenter og apparater til automatisk regulering

26.51.8

Dele og tilbehør til apparater til måling, afprøvning og navigation

26.51.81

Dele til radarapparater og radionavigeringsapparater

47403 (*)

26.51.82

Dele og tilbehør til varer henhørende under 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4
og 26.51.5; mikrotomer; dele i.a.n.

48281

26.51.83

Dele og tilbehør til mikroskoper (undtagen optiske) og til diffraktografer

48282

26.51.84

Dele og tilbehør til varer henhørende under 26.51.63 og 26.51.64

48283

26.51.85

Dele og tilbehør til instrumenter og apparater henhørende under 26.51.65, 26.51.66
og 26.51.70

48284

26.51.86

Dele og tilbehør til instrumenter og apparater henhørende under 26.51.11 og 26.51.62

48285

26.51.9

Dele af fremstillingen af apparater til måling, afprøvning og navigation udført i
underentreprise

26.51.99

Dele af fremstillingen af apparater til måling, afprøvning og navigation udført i
underentreprise

26.52

Ure

26.52.1

Ure, undtagen urværker og dele dertil

26.52.11

Armbåndsure, lommeure, med kasse af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

48410 (*)

26.52.12

Andre armbåndsure, lommeure og lignende ure, herunder stopure

48410 (*)

26.52.13

Ure til instrumenttavler og lignende ure til motorkøretøjer

48420 (*)

26.52.14

Ure med lommeurværk; vækkeure og vægure; andre ure

48420 (*)

26.52.2

Urværker og dele dertil

26.52.21

Lommeurværker, komplette og samlede

48440 (*)

26.52.22

Andre urværker, komplette og samlede

48440 (*)

26.52.23

Komplette lommeurværker, ikke-samlede eller kun delvis samlede; ukomplette
lommeurværker, samlede

48440 (*)

26.52.24

Råurværker

48440 (*)

26.52.25

Komplette, ukomplette og rå urværker, ikke samlede, undtagen lommeurværker

48440 (*)

26.52.26

Urkasser og dele dertil

48490 (*)

26.52.27

Andre urdele

48490 (*)

26.52.28

Arbejdstidskontrolure, tids- og datostemplere, parkometre; tidsafbrydere med urværk

48430

26.52.9

Dele af fremstillingen af ure udført i underentreprise

26.52.99

Dele af fremstillingen af ure udført i underentreprise

26.6

Bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur

48269 (*)

88235 (*)

88235 (*)
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26.60

Bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur

26.60.1

Bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur

26.60.11

Røntgenapparater og apparater, der anvender alpha-, beta- eller gammastråler

48110

26.60.12

Elektrodiagnostiske apparater til medicinsk brug

48121

26.60.13

Apparater til ultraviolet eller infrarød bestråling, til medicinsk, kirurgisk, dental eller
veterinær brug

48122

26.60.14

Pacemakere, høreapparater

48170 (*)

26.60.9

Fremstilling af medicinske instrumenter; dele af fremstillingen af bestrålingsudstyr og
elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur udført i underentreprise

26.60.91

Fremstilling af medicinske instrumenter

88235 (*)

26.60.99

Dele af fremstillingen af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk
apparatur udført i underentreprise

88235 (*)

26.7

Optiske instrumenter og fotografisk udstyr

26.70

Optiske instrumenter og fotografisk udstyr

26.70.1

Fotografisk udstyr og dele dertil

26.70.11

Objektiver til kameraer, projektionsapparater eller fotografiske forstørrelses- og
formindskelsesapparater

48321

26.70.12

Reproduktionskameraer til fremstilling af trykplader og trykcylindre; apparater til
overførsel af oplysninger fra dokumenter til mikrofilm, mikrofiche o.l.

48322 (*)

26.70.13

Digitalkameraer

47215

26.70.14

Fotografiapparater til øjeblikkelig fremkaldelse og kopiering (instantkameraer) og andre
fotografiapparater

48322 (*)

26.70.15

Kinematografiske kameraer

48322 (*)

26.70.16

Kinematografiske projektionsapparater; projektionsapparater; andre lysbilledapparater

48323

26.70.17

Lynlys; fotografiske forstørrelsesapparater; apparater til fotografiske laboratorier;
betragtningskasser, projektionsskærme

48324 (*)

26.70.18

Apparater til aflæsning af mikrofilm, mikrofiche eller andre mikroformer

48330

26.70.19

Dele og tilbehør til fotografisk udstyr

48353

26.70.2

Andre optiske instrumenter og dele dertil

26.70.21

Folier og plader af polariserende materialer; linser, prismer, spejle og andre optiske
artikler (undtagen af glas, som ikke er optisk bearbejdet), også indfattede,
undtagen til kameraer, projektionsapparater eller fotografiske forstørrelses- og
formindskelsesapparater

48311 (*)

26.70.22

Kikkerter og andre optiske teleskoper; andre astronomiske instrumenter; optiske
mikroskoper

48314

26.70.23

Anordninger med flydende krystaller; lasere, undtagen laserdioder; andre optiske
apparater og instrumenter i.a.n.

48315

26.70.24

Dele og tilbehør til kikkerter og andre optiske teleskoper, til andre astronomiske
instrumenter og til optiske mikroskoper

48351

26.70.25

Dele og tilbehør til anordninger med flydende krystaller, lasere (undtagen laserdioder),
og til andre optiske apparater og instrumenter i.a.n.

48354

26.70.9

Dele af fremstillingen af optiske instrumenter og fotografisk udstyr udført i
underentreprise

26.70.99

Dele af fremstillingen af optiske instrumenter og fotografisk udstyr udført i
underentreprise

26.8

Magnetiske og optiske medier

26.80

Magnetiske og optiske medier

26.80.1

Magnetiske og optiske medier

88235 (*)
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26.80.11

Magnetiske medier, uden indspilning, undtagen kort med magnetstribe

47530

26.80.12

Optiske medier, uden indspilning

47540

26.80.13

Andre optagelsesmedier, herunder matricer og mastere til fremstilling af plader

47590

26.80.14

Kort med magnetstribe

47910

26.80.9

Dele af fremstillingen af magnetiske og optiske medier udført i underentreprise

26.80.99

Dele af fremstillingen af magnetiske og optiske medier udført i underentreprise

27

Elektrisk udstyr

27.1

Elektriske motorer, generatorer, transformatorer og elektriske fordelings- og
kontroltavler

27.11

Elektriske motorer, generatorer og transformatorer

27.11.1

Motorer med effekt ≤ 37,5 W; andre jævnstrømsmotorer; jævnstrømsgeneratorer

27.11.10

Motorer med effekt ≤ 37,5 W; andre jævnstrømsmotorer; jævnstrømsgeneratorer

27.11.2

Universalmotorer med
vekselstrømsgeneratorer

27.11.21

Universalmotorer med effekt > 37,5 W

46112 (*)

27.11.22

Enfasede vekselstrømsmotorer

46112 (*)

27.11.23

Flerfasede vekselstrømsmotorer med effekt ≤ 750 W

46112 (*)

27.11.24

Flerfasede vekselstrømsmotorer med effekt > 750 W, men ≤ 75 kW

46112 (*)

27.11.25

Flerfasede vekselstrømsmotorer med effekt > 75 kW

46112 (*)

27.11.26

Vekselstrømsgeneratorer

46112 (*)

27.11.3

Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere

27.11.31

Generatorsæt med forbrændingsmotor med stempel og kompressionstænding

46113 (*)

27.11.32

Generatorsæt med gnisttændingsmotor; andre generatorsæt; roterende elektriske
omformere

46113 (*)

27.11.4

Elektriske transformatorer

27.11.41

Transformatorer med væskeisolation

46121 (*)

27.11.42

Andre transformatorer med effekt ≤ 16 kVA

46121 (*)

27.11.43

Andre transformatorer med effekt > 16 kVA

46121 (*)

27.11.5

Reaktorer til udladningslamper og -rør; statiske omformere; andre induktionsspoler

27.11.50

Reaktorer til udladningslamper og -rør; statiske omformere; andre induktionsspoler

27.11.6

Dele til elektriske motorer, generatorer og transformatorer

27.11.61

Dele, som anvendes til elektriske motorer og generatorer

46131

27.11.62

Dele til transformatorer, induktionsspoler og statiske omformere

46132

27.11.9

Dele af fremstillingen af elektriske motorer, generatorer og transformatorer udført i
underentreprise

27.11.99

Dele af fremstillingen af elektriske motorer, generatorer og transformatorer udført i
underentreprise

effekt

>

37,5

W;

andre

0 (*)

46111

vekselstrømsmotorer;

46122

88239 (*)
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27.12

Elektriske fordelings- og kontrolapparater

27.12.1

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, til
driftsspænding > 1 000 V

27.12.10

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, til
driftsspænding > 1 000 V

27.12.2

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, til
driftsspænding ≤ 1 000 V

27.12.21

Sikringer, til driftsspænding ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.12.22

Automatiske afbrydere, til driftsspænding ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.12.23

Apparater til beskyttelse af elektriske kredsløb, i.a.n., til driftsspænding ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.12.24

Relæer, til driftsspænding ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.12.3

Tavler

27.12.31

Tavler o.l. med elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb,
til driftsspænding ≤ 1 000 V

46213

27.12.32

Tavler o.l. med elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb,
til driftsspænding > 1 000 V

46214

27.12.4

Dele til elektriske fordelings- og kontrolapparater

27.12.40

Dele til elektriske fordelings- og kontrolapparater

27.12.9

Dele af fremstillingen af elektriske fordelings- og kontrolapparater udført i
underentreprise

27.12.99

Dele af fremstillingen af elektriske fordelings- og kontrolapparater udført i
underentreprise

27.2

Batterier og akkumulatorer

27.20

Batterier og akkumulatorer

27.20.1

Primærelementer og primærbatterier og dele dertil

27.20.11

Primærelementer og primærbatterier

46410

27.20.12

Dele til primærelementer og primærbatterier

46430 (*)

27.20.2

Elektriske akkumulatorer og dele dertil

27.20.21

Blyakkumulatorer til start af stempelmotorer

46420 (*)

27.20.22

Blyakkumulatorer (undtagen til start af stempelmotorer)

46420 (*)

27.20.23

Nikkel-cadmium-, nikkel-hydrid-, lithium-ion-, lithium-polymer-, nikkel-jern- og andre
elektriske akkumulatorer

46420 (*)

27.20.24

Dele til elektriske akkumulatorer (herunder separatorer)

46430 (*)

27.20.9

Dele af fremstillingen af batterier og akkumulatorer udført i underentreprise

27.20.99

Dele af fremstillingen af batterier og akkumulatorer udført i underentreprise

27.3

Ledninger og kabler og tilbehør dertil

27.31

Optiske fiberkabler

27.31.1

Optiske fiberkabler

27.31.11

Optiske fiberkabler fremstillet af individuelt overtrukne fibre

46360

27.31.12

Optiske fibre og bundter af optiske fibre; optiske fiberkabler (undtagen kabler fremstillet
af individuelt overtrukne fibre)

48311 (*)

27.31.9

Dele af fremstillingen af optiske fiberkabler udført i underentreprise

27.31.99

Dele af fremstillingen af optiske fiberkabler udført i underentreprise

46211 (*)

46220

88239 (*)

88239 (*)

88239 (*)
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27.32

Andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler

27.32.1

Andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler

27.32.11

Isoleret beviklingstråd

36950 (*)
46310

27.32.12

Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere

46320

27.32.13

Andre elektriske ledere, til driftsspænding ≤ 1 000 V

46340

27.32.14

Andre elektriske ledere, til driftsspænding > 1 000 V

46350

27.32.9

Dele af fremstillingen af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler udført i
underentreprise

27.32.99

Dele af fremstillingen af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler udført i
underentreprise

27.33

Tilbehør til ledninger og kabler

27.33.1

Tilbehør til ledninger og kabler

27.33.11

Afbrydere, til driftsspænding ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.33.12

Lampefatninger, til driftsspænding ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.33.13

Stikpropper, -dåser og andre apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske
kredsløb i.a.n.

46212 (*)

27.33.14

El-isoleringsdele af plast

36980

27.33.9

Dele af fremstillingen af tilbehør til ledninger og kabler udført i underentreprise

27.33.99

Dele af fremstillingen af tilbehør til ledninger og kabler udført i underentreprise

27.4

Elektrisk belysningsudstyr

27.40

Elektrisk belysningsudstyr

27.40.1

Elektriske glødelamper og udladningslamper; buelamper

27.40.11

Sealed beam-lamper

46510 (*)

27.40.12

Halogenglødelamper med wolframtråd (undtagen ultraviolette og infrarøde)

46510 (*)

27.40.13

Glødelamper med effekt ≤ 200 W og til driftsspænding > 100 V i.a.n.

46510 (*)

27.40.14

Glødelamper i.a.n.

46510 (*)

27.40.15

Udladningslamper; ultraviolette og infrarøde lamper; buelamper

46510 (*)

27.40.2

Lamper og belysningsartikler

27.40.21

Lommelygter, håndlygter og lignende transportable elektriske lygter, der drives af batterier, akkumulatorer, dynamoer

46531 (*)

27.40.22

Bordlamper, skrivebordslamper, sengelamper og standerlamper, elektriske

46531 (*)

27.40.23

Ikke-elektriske lamper og belysningsartikler

46531 (*)

27.40.24

Lysskilte, navneplader med lys og lignende varer

46531 (*)

27.40.25

Lysekroner og andre elektriske belysningsartikler til ophængning i loftet eller på væggen

46531 (*)

27.40.3

Andre lamper og belysningsartikler

27.40.31

Lynlyslamper, lynlysterninger o.l., til fotografisk brug

48324 (*)

27.40.32

Elektriske guirlander til juletræer

46532

27.40.33

Projektører

46539 (*)

27.40.39

Andre lamper og belysningsartikler i.a.n.

46539 (*)
46910

27.40.4

Dele til lamper og belysningsudstyr

27.40.41

Dele til glødelamper og udladningslamper

88239 (*)

88239 (*)

46541
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27.40.42

Dele til lamper og belysningsartikler

27.40.9

Dele af fremstillingen af elektrisk belysningsudstyr udført i underentreprise

27.40.99

Dele af fremstillingen af elektrisk belysningsudstyr udført i underentreprise

27.5

Husholdningsapparater

27.51

Elektriske husholdningsapparater

27.51.1

Køleskabe og frysebokse; vaskemaskiner; elektriske varmetæpper; ventilatorer

27.51.11

Køleskabe og frysebokse til husholdningsbrug

44811

27.51.12

Opvaskemaskiner til husholdningsbrug

44812 (*)

27.51.13

Vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug

44812 (*)

27.51.14

Elektriske varmetæpper

44813

27.51.15

Ventilatorer og emhætter til husholdningsbrug

44815 (*)

27.51.2

Andre elektriske husholdningsapparater i.a.n.

27.51.21

Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektromotor

27.51.22

Barbermaskiner,
elektromotor

indbygget

44816 (*)

27.51.23

Elektrotermiske hårbehandlingsapparater og håndtørreapparater; elektriske strygejern

44816 (*)

27.51.24

Andre elektrotermiske apparater

44816 (*)

27.51.25

Elektriske
vandvarmere
(gennemstrømningsvandvarmere,
vandvarmere) og dyppekogere

27.51.26

Elektriske apparater til rum- og gulvopvarmning

44817 (*)

27.51.27

Mikrobølgeovne

44817 (*)

27.51.28

Andre ovne; kogeapparater (med en eller flere plader eller spiraler); grillapparater

44817 (*)

27.51.29

Elektriske varmelegemer

44818

27.51.3

Dele til elektriske husholdningsapparater

27.51.30

Dele til elektriske husholdningsapparater

27.51.9

Dele af fremstillingen af elektriske husholdningsapparater udført i underentreprise

27.51.99

Dele af fremstillingen af elektriske husholdningsapparater udført i underentreprise

27.52

Ikke-elektriske husholdningsapparater

27.52.1

Ikke-elektriske husholdningsapparater til madlavning og opvarmning

27.52.11

Ikke-elektriske apparater til madlavning og tallerkenvarmere, af jern, stål og kobber

44821

27.52.12

Andre husholdningsapparater til gas eller både til gas og andet brændsel, til flydende
brændsel eller til fast brændsel

44822

27.52.13

Ikke-elektriske varmluftgeneratorer og varmluftfordelere i.a.n., af jern og stål

44824

27.52.14

Ikke-elektriske gennemstrømningsvandvarmere og akkumulerende vandvarmere

44826

27.52.2

Dele til komfurer, kaminer,
husholdningsapparater

tallerkenvarmere

og

lignende

ikke-elektriske

27.52.20

Dele til komfurer, kaminer,
husholdningsapparater

tallerkenvarmere

og

lignende

ikke-elektriske

hårfjerningsapparater

46542

og

hårklippemaskiner

88239 (*)

44816 (*)

med

akkumulerende

44817 (*)

44831

88239 (*)

44832
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27.52.9

Dele af fremstillingen af ikke-elektriske husholdningsapparater udført i underentreprise

27.52.99

Dele af fremstillingen af ikke-elektriske husholdningsapparater udført i underentreprise

27.9

Andet elektrisk udstyr

27.90

Andet elektrisk udstyr

27.90.1

Andet elektrisk udstyr og dele dertil

27.90.11

Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion

46939 (*)

27.90.12

Elektriske isolatorer; isolationsdele til elektriske maskiner og materiel; elektriske
installationsrør

46940

27.90.13

Kulelektroder og andre varer af grafit eller andet kul til elektrisk brug

46950

27.90.2

Signaltavler med flydende krystaller eller lysdioder; elektrisk lydudstyr eller visuelt
signaludstyr

27.90.20

Signaltavler med flydende krystaller eller lysdioder; elektrisk lydudstyr eller visuelt
signaludstyr

27.90.3

Elektrisk værktøj til lodning og svejsning, maskiner og apparater til hærdning og
varmsprøjtning

27.90.31

Elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning; elektriske maskiner og
apparater til varmsprøjtning af metal eller sintrede metalcarbider

44241

27.90.32

Dele til elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning; elektriske maskiner og
apparater til varmsprøjtning af metal eller sintrede metalcarbider

44255

27.90.33

Dele til andet elektrisk udstyr; elektriske dele til maskiner og apparater i.a.n.

46960 (*)

27.90.4

Andet elektrisk udstyr i.a.n. (herunder elektromagneter; elektromagnetiske koblinger og
bremser; elektromagnetiske bæremagneter; elektriske partikelacceleratorer; elektriske
signalgeneratorer og apparater til galvanisering, elektrolyse og elektroforese)

27.90.40

Andet elektrisk udstyr i.a.n. (herunder elektromagneter; elektromagnetiske koblinger og
bremser; elektromagnetiske bæremagneter; elektriske partikelacceleratorer; elektriske
signalgeneratorer og apparater til galvanisering, elektrolyse og elektroforese)

27.90.5

Elektriske kondensatorer

27.90.51

Faste kondensatorer til elektriske 50/60 Hz-kredsløb, med en reaktiv effekt på ≥ 0,5
kVAr

47110 (*)

27.90.52

Andre faste kondensatorer

47110 (*)

27.90.53

Variable eller justerbare (forindstillede) kondensatorer

47110 (*)

27.90.6

Elektriske modstande (undtagen varmemodstande)

27.90.60

Elektriske modstande (undtagen varmemodstande)

27.90.7

Elektrisk signal-, sikkerheds- eller trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje,
landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne eller lufthavne

27.90.70

Elektrisk signal-, sikkerheds- eller trafikreguleringsudstyr til jernbaner, sporveje,
landeveje, floder og kanaler, parkeringsområder, havne eller lufthavne

27.90.8

Dele til elektriske kondensatorer, elektriske modstande, rheostater og potentiometre

27.90.81

Dele til elektriske kondensatorer

47171

27.90.82

Dele til elektriske modstande, rheostater og potentiometre

47172

27.90.9

Dele af fremstillingen af andet elektrisk udstyr udført i underentreprise

27.90.99

Dele af fremstillingen af andet elektrisk udstyr udført i underentreprise

88239 (*)

46929 (*)

46939 (*)

47120

46929 (*)

88239 (*)
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28

Maskiner og udstyr i.a.n.

28.1

Maskiner til generelle formål

28.11

Motorer og turbiner, undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter

28.11.1

Motorer, undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter

28.11.11

Påhængsmotorer til fremdrift af skibe og både

43110 (*)

28.11.12

Motorer med gnisttænding til fremdrift af skibe og både; andre motorer

43110 (*)

28.11.13

Andre forbrændingsmotorer med kompressionstænding

43110 (*)

28.11.2

Turbiner

28.11.21

Dampturbiner

43141

28.11.22

Hydrauliske turbiner og vandhjul

43142

28.11.23

Gasturbiner, undtagen turboreaktorer og propelturbiner

43143

28.11.24

Vindturbiner

46113 (*)

28.11.3

Dele til turbiner

28.11.31

Dele til dampturbiner

43153

28.11.32

Dele til hydrauliske turbiner og vandhjul, herunder regulatorer

43154

28.11.33

Dele til gasturbiner (undtagen turboreaktorer og propelturbiner)

43156

28.11.4

Dele til motorer

28.11.41

Dele til forbrændingsmotorer med gnisttænding, undtagen dele til flyvemaskinemotorer

43151 (*)

28.11.42

Dele til andre motorer i.a.n.

43151 (*)

28.11.9

Dele af fremstillingen af motorer og turbiner, undtagen motorer til flyvemaskiner,
motorkøretøjer og knallerter, udført i underentreprise

28.11.99

Dele af fremstillingen af motorer og turbiner, undtagen motorer til flyvemaskiner,
motorkøretøjer og knallerter, udført i underentreprise

28.12

Hydraulisk udstyr

28.12.1

Hydraulisk udstyr, undtagen dele dertil

28.12.11

Hydrauliske og pneumatiske motorer med lineær og roterende bevægelse (cylindre)

43211 (*)

28.12.12

Hydrauliske og pneumatiske motorer med roterende bevægelse

43219 (*)

28.12.13

Hydrauliske pumper

43220 (*)

28.12.14

Hydrauliske og pneumatiske ventiler

43240 (*)

28.12.15

Hydrauliske aggregater

43220 (*)

28.12.16

Hydrauliske systemer

43211 (*)
43219 (*)

28.12.2

Dele til hydraulisk udstyr

28.12.20

Dele til hydraulisk udstyr

28.12.9

Dele af fremstillingen af hydraulisk udstyr udført i underentreprise

28.12.99

Dele af fremstillingen af hydraulisk udstyr udført i underentreprise

28.13

Andre pumper og kompressorer

28.13.1

Væskepumper; væskeelevatorer

28.13.11

Brændstof-, olie- og kølevæskepumper samt betonpumper

88239 (*)

43251

88239 (*)

43220 (*)
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28.13.12

Andre fortrængningspumper med stempel eller membran til væsker

43220 (*)

28.13.13

Andre roterende fortrængningspumper til væsker

43220 (*)

28.13.14

Andre centrifugalpumper til væsker; andre pumper

43220 (*)

28.13.2

Luftpumper og vakuumpumper; luft- og andre gaskompressorer

28.13.21

Vakuumpumper

43230 (*)

28.13.22

Hånd- eller fodbetjente luftpumper

43230 (*)

28.13.23

Kompressorer til kølemaskiner

43230 (*)

28.13.24

Luftkompressorer monteret på et chassis med hjul, til bugsering

43230 (*)

28.13.25

Turbokompressorer

43230 (*)

28.13.26

Fortrængningskompressorer med stempel

43230 (*)

28.13.27

Roterende fortrængningskompressorer med en eller flere aksler

43230 (*)

28.13.28

Andre kompressorer

43230 (*)

28.13.3

Dele til pumper og kompressorer

28.13.31

Dele til pumper; dele til væskeelevatorer

43252

28.13.32

Dele til luft- og vakuumpumper, luft- og gaskompressorer, ventilatorer og emhætter

43253

28.13.9

Dele af fremstillingen af andre pumper og kompressorer udført i underentreprise

28.13.99

Dele af fremstillingen af andre pumper og kompressorer udført i underentreprise

28.14

Andre haner og ventiler

28.14.1

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar og lignende
beholdere

28.14.11

Trykregulerings-, kontrol-, kontra- og sikkerhedsventiler

43240 (*)

28.14.12

Sanitetshaner og -ventiler og lignende tilbehør; ventiler til centralvarmeradiatorer

43240 (*)

28.14.13

Procesreguleringsventiler, skydeventiler, sædeventiler og andre ventiler

43240 (*)

28.14.2

Dele til haner og ventiler og lignende varer

28.14.20

Dele til haner og ventiler og lignende varer

28.14.9

Dele af fremstillingen af andre haner og ventiler udført i underentreprise

28.14.99

Dele af fremstillingen af andre haner og ventiler udført i underentreprise

28.15

Lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer

28.15.1

Kugle- og rullelejer

28.15.10

Kugle- og rullelejer

28.15.2

Andre lejer, tandhjulsudvekslinger, friktionsgear og drivelementer

28.15.21

Ledboltkæder af jern og stål

43320 (*)

28.15.22

Transmissionsaksler (herunder kam- og krumtapaksler) og krumtappe

43320 (*)

28.15.23

Lejehuse og aksellejer

43320 (*)

28.15.24

Tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugleskruer og kuglespindler; gearkasser og
andre regulerbare gear

43320 (*)

28.15.25

Svinghjul og remskiver (herunder taljeblokke)

43320 (*)

88239 (*)

43254

88239 (*)

43310
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28.15.26

Akselkoblinger og andre koblinger (herunder universalkoblinger)

43320 (*)

28.15.3

Dele til lejer, tandhjulsudvekslinger, friktionsgear og drivelementer

28.15.31

Kugler, nåle og ruller; dele til kugle- og rullelejer

43331

28.15.32

Dele til ledboltkæder af jern og stål

43332 (*)

28.15.39

Dele til lejer og drivelementer i.a.n.

43332 (*)

28.15.9

Dele af fremstillingen af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer udført
i underentreprise

28.15.99

Dele af fremstillingen af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer udført
i underentreprise

28.2

Andre maskiner til generelle formål

28.21

Ovne og fyringsaggregater

28.21.1

Ovne og fyringsaggregater og dele dertil

28.21.11

Fyringsaggregater; mekaniske stokere og riste; mekaniske askeudtømningsapparater o.l.

43410

28.21.12

Industri- og laboratorieovne, ikke-elektriske, herunder forbrændingsovne (undtagen
bageriovne)

43420 (*)

28.21.13

Elektriske industri- og laboratorieovne; andre apparater til varmebehandling af
materialer ved induktion eller ad dielektisk vej

43420 (*)

28.21.14

Dele til fyringsaggregater og ovne

43430

28.21.9

Dele af fremstillingen af ovne og fyringsaggregater udført i underentreprise

28.21.99

Dele af fremstillingen af ovne og fyringsaggregater udført i underentreprise

28.22

Løfte- og håndteringsudstyr

28.22.1

Løfte- og håndteringsudstyr og dele dertil

28.22.11

Taljer og hejseværker i.a.n.

43510 (*)

28.22.12

Spil til mineskakter; spil specielt konstrueret til brug i underjordiske miner; andre spil;
ankerspil

43510 (*)

28.22.13

Donkrafte; apparater af den art, der anvendes til løftning af køretøjer

43510 (*)

28.22.14

Svingkraner og andre kraner; mobile portalkraner, portalløftetrucks og krantrucks

43520

28.22.15

Gaffeltrucks og andre trucks; traktorer af den type, der benyttes på jernbaneperroner

43530

28.22.16

Person- og vareelevatorer, herunder hejseværker med spande (skips), rulletrapper og
rullende fortove

43540

28.22.17

Pneumatiske og andre elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af varer

43550

28.22.18

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning

43560

28.22.19

Dele til løfte- og håndteringsudstyr

43570

28.22.2

Spande, grabber, gribere og skovle til kraner, gravemaskiner o.l.

28.22.20

Spande, grabber, gribere og skovle til kraner, gravemaskiner o.l.

28.22.9

Dele af fremstillingen af løfte- og håndteringsudstyr udført i underentreprise

28.22.99

Dele af fremstillingen af løfte- og håndteringsudstyr udført i underentreprise

28.23

Kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)

88239 (*)

88239 (*)

43580

88239 (*)
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28.23.1

Skrivemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner og regnemaskiner

28.23.11

Skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner

45110

28.23.12

Elektroniske regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og
visning af data, med indbyggede regnefunktioner

45130

28.23.13

Bogholderimaskiner, kasseapparater, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og lignende
maskiner med indbygget regnemekanisme

45141

28.23.2

Kontormaskiner og dele dertil

28.23.21

Fotokopieringsapparater med
varmekopieringsapparater

28.23.22

Offsettrykkemaskiner med papirtilførsel af ark, til kontorbrug

45150

28.23.23

Andre kontormaskiner

45160 (*)

28.23.24

Dele og tilbehør til skrivemaskiner og regnemaskiner

45170

28.23.25

Dele og tilbehør til andre kontormaskiner

45180

28.23.26

Dele og tilbehør til fotokopieringsapparater

44922 (*)

28.23.9

Fremstilling af kontormaskiner og bogholderimaskiner; dele af fremstillingen af
kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) udført i
underentreprise

28.23.91

Fremstilling af kontormaskiner og bogholderimaskiner (undtagen computere og ydre
enheder)

88232 (*)

28.23.99

Dele af fremstillingen af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre
enheder) udført i underentreprise

88232 (*)

28.24

Motordrevet håndværktøj

28.24.1

Elektromekanisk håndværktøj; andet håndholdt motordrevet værktøj

28.24.11

Elektromekanisk håndværktøj med indbygget elektromotor

44232

28.24.12

Andet håndholdt motordrevet værktøj

44231

28.24.2

Dele til motordrevet håndværktøj

28.24.21

Dele til elektromekanisk håndværktøj med indbygget elektromotor

44253 (*)

28.24.22

Dele til andet håndholdt motordrevet værktøj

44253 (*)

28.24.9

Dele af fremstillingen af motordrevet håndværktøj udført i underentreprise

28.24.99

Dele af fremstillingen af motordrevet håndværktøj udført i underentreprise

28.25

Køle- og ventilationsanlæg til industriel brug

28.25.1

Varmevekslere; luftkonditioneringsmaskiner, maskiner og apparater til køling og
frysning til industriel brug

28.25.11

Varmevekslere og maskiner til fremstilling af flydende luft eller andre gasser

43911 (*)

28.25.12

Luftkonditioneringsmaskiner

43912

28.25.13

Maskiner og apparater til køling og frysning samt varmepumper, undtagen til
husholdningsbrug

43913

28.25.14

Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser i.a.n.

43914 (*)

28.25.2

Ventilatorer, undtagen bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer

optisk

system

eller

af

kontakttypen,

samt

44917 (*)

88239 (*)
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28.25.20

Ventilatorer, undtagen bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer

43931 (*)

28.25.3

Dele til udstyr til køling og frysning samt varmepumper

28.25.30

Dele til udstyr til køling og frysning samt varmepumper

28.25.9

Dele af fremstillingen af køle- og ventilationsudstyr til industriel brug udført i
underentreprise

28.25.99

Dele af fremstillingen af køle- og ventilationsudstyr til industriel brug udført i
underentreprise

28.29

Andre maskiner til generelle formål i.a.n.

28.29.1

Gasgeneratorer, apparater til destillation og filtrering

28.29.11

Luftgas- og vandgasgeneratorer; acetylengasgeneratorer o.l.; apparater til destillation
eller rektifikation

43911 (*)

28.29.12

Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker

43914 (*)

28.29.13

Olie-, benzin- og luftfiltre til forbrændingsmotorer

43915

28.29.2

Maskiner og apparater til rensning, påfyldning eller emballering af flasker og andre
beholdere; ildslukningsapparater, sprøjtepistoler, dampstråle- og sandstråleblæsere;
pakninger

28.29.21

Maskiner og apparater til rensning, påfyldning eller emballering af flasker og andre
beholdere

43921

28.29.22

Ildslukningsapparater, sprøjtepistoler, dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende
mekaniske apparater, undtagen maskiner og apparater til anvendelse i landbruget

43923

28.29.23

Pakninger af metalplader; mekaniske pakninger

43924

28.29.3

Industrivægte, husholdningsvægte og andre vægte og andet måleudstyr

28.29.31

Vægte til industriel brug; kontinuerligt virkende vægte til vejning af varer på
transportbånd; vægte til afvejning af konstante vægtmængder og vægte til afvejning af
en forud bestemt vægtmængde

43922 (*)
48212 (*)

28.29.32

Person- og husholdningsvægte

43922 (*)

28.29.39

Andre vægte og andet måleudstyr

43922 (*)
48233 (*)

28.29.4

Centrifuger, kalandere og salgsautomater

28.29.41

Centrifuger i.a.n.

43931 (*)

28.29.42

Kalandere og andre valsemaskiner (undtagen maskiner til metal og glas)

43933

28.29.43

Salgsautomater

43934

28.29.5

Opvaskemaskiner til industriel brug

28.29.50

Opvaskemaskiner til industriel brug

28.29.6

Maskiner i.a.n. til behandling af materialer ved processer, der indbefatter temperaturændringer

28.29.60

Maskiner i.a.n. til behandling af materialer ved processer, der indbefatter temperaturændringer

28.29.7

Ikke-elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning og dele dertil; gasdrevne
flammehærdere

28.29.70

Ikke-elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning og dele dertil; gasdrevne
flammehærdere

28.29.8

Dele til andre maskiner til generelle formål i.a.n.

28.29.81

Dele til luftgas- og vandgasgeneratorer

43941 (*)

88239 (*)

43935

43932

44242

43941 (*)
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28.29.82

Dele til centrifuger; dele til maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker
og gasser

43942

28.29.83

Dele til kalandere og andre valsemaskiner; dele til maskiner og apparater til spredning
af væske og pulver; vægtlodder

43943

28.29.84

Dele til maskiner, ikke forsynet med elektriske forbindelsesdele i.a.n.

43949

28.29.85

Dele til opvaskemaskiner og maskiner til rensning, påfyldning og emballering

43944

28.29.86

Dele til ikke-elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning og til gasdrevne
flammehærdere

44256

28.29.9

Dele af fremstillingen af andre maskiner til generelle formål i.a.n. udført i underentreprise

28.29.99

Dele af fremstillingen af andre maskiner til generelle formål i.a.n. udført i underentreprise

28.3

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner

28.30

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner

28.30.1

Enakslede landbrugstraktorer

28.30.10

Enakslede landbrugstraktorer

28.30.2

Andre landbrugstraktorer

28.30.21

Traktorer med effekt ≤ 37 kW

44149 (*)

28.30.22

Traktorer med effekt > 37 kW, men ≤ 59 kW

44149 (*)

28.30.23

Traktorer med effekt > 59 kW

44149 (*)

28.30.3

Maskiner til bearbejdning og dyrkning af jorden

28.30.31

Plove

44111

28.30.32

Harver, kultivatorer, luge-, hakke- og hyppemaskiner

44112

28.30.33

Så-, plante- og priklemaskiner

44113

28.30.34

Gødningsspredere

44114

28.30.39

Andre maskiner til bearbejdning og dyrkning af jorden

44119

28.30.4

Plæneklippere

28.30.40

Plæneklippere

28.30.5

Høstmaskiner og tærskeværker

28.30.51

Slåmaskiner (herunder knivbjælker til montering på traktorer) i.a.n.

44123

28.30.52

Maskiner og apparater til høhøstning

44124

28.30.53

Halm- og foderpressere (herunder opsamlingspressere)

44125

28.30.54

Maskiner til optagning af rodfrugter og rodknolde

44126

28.30.59

Høstmaskiner og tærskeværker i.a.n.

44122
44129 (*)

28.30.6

Maskiner og apparater til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væske eller pulver, til land- eller havebrug

28.30.60

Maskiner og apparater til udsprøjtning, forstøvning eller spredning af væske eller pulver, til land- eller havebrug

28.30.7

Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i landbruget

28.30.70

Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i landbruget

28.30.8

Andre landbrugsmaskiner

28.30.81

Maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter, undtagen frø, korn og tørrede bælgfrugter

88239 (*)

44141

44121

44150

44160

44127
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28.30.82

Malkemaskiner

44131

28.30.83

Maskiner og apparater til tilberedning af dyrefoder

44192

28.30.84

Rugemaskiner og kyllingemødre

44193

28.30.85

Maskiner og apparater til fjerkræavl

44194

28.30.86

Maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug, fjerkræavl eller biavl i.a.n.

44198

28.30.9

Dele til landbrugsmaskiner og -udstyr; dele af fremstillingen af landbrugs- og
skovbrugsmaskiner udført i underentreprise

28.30.91

Dele til høstmaskiner og tærskeværker i.a.n.

44129 (*)

28.30.92

Dele til maskiner til bearbejdning og dyrkning af jorden

44115

28.30.93

Dele til andre landbrugsmaskiner

44199

28.30.94

Dele til malkemaskiner og mejerimaskiner i.a.n.

44139 (*)

28.30.99

Dele af fremstillingen af landbrugs- og skovbrugsmaskiner udført i underentreprise

88239 (*)

28.4

Metalforarbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner

28.41

Metalforarbejdningsmaskiner

28.41.1

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal ved hjælp af laserstråler o.l.; maskincentre til
bearbejdning af metal o.l.

28.41.11

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal, som fjerner materiale ved hjælp af
laserstråler, ultralyd o.l.

44211
44918 (*)

28.41.12

Maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder og transfermaskiner (flerstationsmaskiner), til bearbejdning af metal

44212

28.41.2

Drejebænke, bore- og fræsemaskiner til bearbejdning af metal

28.41.21

Drejebænke til fjernelse af metal

44213

28.41.22

Værktøjsmaskiner til boring, udboring og fræsning i metal; værktøjsmaskiner til gevindskæring i.a.n.

44214
44215

28.41.23

Slibemaskiner og hvæssemaskiner og lignende maskiner til overfladebehandling af metal

44216 (*)

28.41.24

Høvlemaskiner, maskinsave, afskæremaskiner og lignende metalskæremaskiner

44216 (*)

28.41.3

Andre værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal

28.41.31

Maskiner til bøjning, bukning og retning af metal

44217 (*)

28.41.32

Maskiner til klipning, lokning, stansning eller udhugning af metal

44217 (*)

28.41.33

Maskiner til frismedning, sænksmedning og hamring; hydrauliske pressere og pressere
til bearbejdning af metal i.a.n.

44217 (*)

28.41.34

Værktøjsmaskiner i.a.n., ikke spåntagende, til bearbejdning af metal, sintrede metalkarbider eller cermets

44218

28.41.4

Dele og tilbehør til værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal

28.41.40

Dele og tilbehør til værktøjsmaskiner til bearbejdning af metal

28.41.9

Dele af fremstillingen af metalforarbejdningsmaskiner udført i underentreprise

28.41.99

Dele af fremstillingen af metalforarbejdningsmaskiner udført i underentreprise

28.49

Andre værktøjsmaskiner

44251 (*)
44923

88239 (*)
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28.49.1

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, træ og lignende hårde materialer

28.49.11

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale, beton og lignende
mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand

44221

28.49.12

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af træ, kork, ben, hårdgummi, hård plast og lignende
hårde materialer; galvaniseringsmaskiner

44222

28.49.2

Værktøjsholdere

28.49.21

Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder, til værktøjsmaskiner

44251 (*)

28.49.22

Materialeholdere til værktøjsmaskiner

44251 (*)

28.49.23

Delehoveder og andet specialtilbehør til værktøjsmaskiner

42922
44251 (*)

28.49.24

Dele og tilbehør til værktøjsmaskiner til bearbejdning af træ, kork, sten, hårdgummi og
lignende hårde materialer

44252

28.49.9

Dele af fremstillingen af andre værktøjsmaskiner udført i underentreprise

28.49.99

Dele af fremstillingen af andre værktøjsmaskiner udført i underentreprise

28.9

Andre maskiner til specielle formål

28.91

Maskiner til metalindustrien

28.91.1

Maskiner til metalindustrien og dele dertil

28.91.11

Konvertorer, støbeskeer, kokiller og støbemaskiner; maskiner til valsning af metaller

44310

28.91.12

Dele til maskiner til metalindustrien; dele til maskiner til valsning af metal

44320

28.91.9

Dele af fremstillingen af maskiner til metalindustrien udført i underentreprise

28.91.99

Dele af fremstillingen af maskiner til metalindustrien udført i underentreprise

28.92

Maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren

28.92.1

Maskiner til udvindingsindustrien

28.92.11

Elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af materialer specielt konstrueret
til brug i underjordiske miner

44411

28.92.12

Skrammaskiner til brydning af kul, malm o.l. samt maskiner og apparater til tunnelboring; andre maskiner og apparater til boring

44412

28.92.2

Andre selvkørende maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning o. l.
(f.eks. maskiner til planering, udgravning, stampning eller komprimering), herunder
også bulldozere, gravemaskiner og vejtromler

28.92.21

Selvkørende bulldozere og angledozere

44421

28.92.22

Selvkørende vejhøvle (graders og levellers)

44422

28.92.23

Selvkørende scrapere

44423

28.92.24

Selvkørende stampemaskiner og vejtromler

44424

28.92.25

Selvkørende læssemaskiner med frontmonteret læsseblad

44425

28.92.26

Selvkørende gravemaskiner og læssemaskiner, hvis overbygning kan drejes 360°, undtagen læssemaskiner med frontmonteret læsseblad

44426

28.92.27

Andre selvkørende gravemaskiner og læssemaskiner; andre selvkørende maskiner til
minedrift

44427

88239 (*)

88239 (*)
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28.92.28

Blade til bulldozere og angledozere

44429

28.92.29

Dumpers, ikke til landevejskørsel

44428

28.92.3

Andre maskiner til jordarbejde

28.92.30

Andre maskiner til jordarbejde

28.92.4

Maskiner og apparater til sortering, formaling, blanding og lignende bearbejdning af
jord, sten, malm og andre mineralske stoffer

28.92.40

Maskiner og apparater til sortering, formaling, blanding og lignende bearbejdning af
jord, sten, malm og andre mineralske stoffer

28.92.5

Traktorer på larvebånd

28.92.50

Traktorer på larvebånd

28.92.6

Dele til maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren

28.92.61

Dele til maskiner og apparater til boring eller udgravning; dele til kraner

44461

28.92.62

Dele til maskiner og apparater til sortering, formaling eller anden bearbejdning af jord,
sten og lignende materialer

44462

28.92.9

Dele af fremstillingen af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og
anlægssektoren udført i underentreprise

28.92.99

Dele af fremstillingen af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og
anlægssektoren udført i underentreprise

28.93

Maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

28.93.1

Maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien, undtagen dele dertil

28.93.11

Mælkeseparatorer

44511

28.93.12

Mejerimaskiner

44132

28.93.13

Maskiner og apparater til formaling eller anden behandling af korn og tørrede
bælgfrugter i.a.n.

44513

28.93.14

Maskiner og apparater til brug ved fremstilling af vin, cider, frugtsaft og lignende
drikkevarer

44191

28.93.15

Ikke-elektriske bageriovne; maskiner og apparater til madlavning eller til opvarmning af
fødevarer, undtagen maskiner til husholdningsbrug

44515

28.93.16

Maskiner og anlæg til tørring af landbrugsprodukter

44518

28.93.17

Maskiner i.a.n. til industriel tilberedning eller fremstilling af fødevarer (herunder
fedtstoffer og olier) og drikkevarer

44516

28.93.19

Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak i.a.n.

44517

28.93.2

Maskiner til rensning eller sortering af frø, korn og tørrede bælgfrugter

28.93.20

Maskiner til rensning eller sortering af frø, korn og tørrede bælgfrugter

28.93.3

Dele til maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

28.93.31

Dele til maskiner til drikkevareindustrien

44139 (*)

28.93.32

Dele til maskiner til fødevareindustrien

44522 (*)

28.93.33

Dele til maskiner til tobaksvareindustrien

44523

28.93.34

Dele til maskiner til rensning eller sortering af frø, korn og tørrede bælgfrugter

44522 (*)

44430

44440

44142

88239 (*)

44128
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28.93.9

Dele af fremstillingen af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien udført i
underentreprise

28.93.99

Dele af fremstillingen af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien udført i
underentreprise

28.94

Maskiner til fremstilling af tekstiler, beklædningsgenstande og lædervarer

28.94.1

Maskiner til bearbejdning, spinding, vævning og strikning af tekstiler

28.94.11

Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, teksturering og skæring af kemofibre;
maskiner til bearbejdning af tekstilfibre

44611 (*)

28.94.12

Spindemaskiner; tvindemaskiner og maskiner til fremstilling af flertrådet eller kabelslået
garn, spolemaskiner

44611 (*)

28.94.13

Vævestole

44612

28.94.14

Strikkemaskiner; stitch-bondingmaskiner og lignende maskiner; maskiner til tufting

44613

28.94.15

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med maskiner til bearbejdning
af tekstiler; maskiner til tekstiltryk

44694
44914 (*)

28.94.2

Andre maskiner og apparater til produktion af tekstiler og beklædningsgenstande (herunder symaskiner)

28.94.21

Maskiner og apparater til vaskning, rensning, vridning, strygning, presning, farvning,
oprulning og lignende bearbejdning af tekstilgarn og tekstilstof; maskiner til efterbehandling af filt

44621

28.94.22

Vaskemaskiner til vaskerier; tørrensemaskiner (kemisk rensning); tørremaskiner med en
kapacitet på > 10 kg

44622

28.94.23

Tørrecentrifuger til tøj

44911

28.94.24

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger og symaskiner til husholdningsbrug

44623

28.94.3

Maskiner og apparater til forarbejdning af huder, skind eller læder og til fremstilling eller
reparation af fodtøj eller andre varer af huder, skind eller læder

28.94.30

Maskiner og apparater til forarbejdning af huder, skind eller læder og til fremstilling eller
reparation af fodtøj eller andre varer af huder, skind eller læder

28.94.4

Symaskiner til husholdningsbrug

28.94.40

Symaskiner til husholdningsbrug

28.94.5

Dele og tilbehør til maskiner til vævning og spinding og til maskiner og apparater til
anden fremstilling af tekstiler og beklædningsgenstande og til forarbejdning af læder

28.94.51

Dele og tilbehør til maskiner til spinding og vævning

44640 (*)

28.94.52

Dele til maskiner og apparater til anden fremstilling af tekstiler og beklædningsgenstande og til forarbejdning af læder

44640 (*)

28.94.9

Dele af fremstillingen af maskiner til fremstilling af tekstiler, beklædningsgenstande og
læder udført i underentreprise

28.94.99

Dele af fremstillingen af maskiner til fremstilling af tekstiler, beklædningsgenstande og
læder udført i underentreprise

28.95

Maskiner til fremstilling af papir og pap

28.95.1

Maskiner til fremstilling af papir og pap samt dele dertil

28.95.11

Maskiner til fremstilling af papir og pap, undtagen dele dertil

44913

28.95.12

Dele til maskiner til fremstilling af papir og pap

44921

88239 (*)

44630

44814

88239 (*)
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28.95.9

Dele af fremstillingen af maskiner til fremstilling papir og pap udført i underentreprise

28.95.99

Dele af fremstillingen af maskiner til fremstilling papir og pap udført i underentreprise

28.96

Maskiner til plast- og gummiindustrien

28.96.1

Maskiner og apparater i.a.n. til bearbejdning af plast og gummi eller til fremstilling af
varer af disse materialer

28.96.10

Maskiner og apparater i.a.n. til bearbejdning af plast og gummi eller til fremstilling af
varer af disse materialer

28.96.2

Dele til maskiner og apparater i.a.n. til bearbejdning af plast og gummi eller til
fremstilling af varer af disse materialer

28.96.20

Dele til maskiner og apparater i.a.n. til bearbejdning af plast og gummi eller til
fremstilling af varer af disse materialer

28.96.9

Dele af fremstillingen af maskiner til plast- og gummiindustrien udført i underentreprise

28.96.99

Dele af fremstillingen af maskiner til plast- og gummiindustrien udført i underentreprise

28.99

Andre maskiner til specielle formål i.a.n.

28.99.1

Maskiner og apparater til trykning og bogbinding

28.99.11

Maskiner og apparater til bogbinding (herunder symaskiner til hæftning af bøger)

44914 (*)

28.99.12

Maskiner, apparater og udstyr til sætning af typer, til fremstilling og bearbejdning af
klicheer, trykplader o.l.

44914 (*)

28.99.13

Offsettrykkemaskiner, undtagen offsettrykkemaskiner til kontorbrug

44914 (*)

28.99.14

Andre trykkemaskiner, undtagen trykkemaskiner til kontorbrug

44914 (*)
44917

28.99.2

Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af
halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme

28.99.20

Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af
halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme

28.99.3

Maskiner og apparater til specielle formål i.a.n.

28.99.31

Maskiner, apparater og anlæg til tørring af træ, papirmasse, papir eller pap; industrielle
tørremaskiner i.a.n.

44912

28.99.32

Karruseller, luftgynger, skydebaner og andre markedsforlystelser

38600

28.99.39

Startanordninger til luftfartøjer, landingsanordninger til landing af luftfartøjer på hangarskibe mv.; udstyr til afbalancering af dæk; maskiner til særlige formål i.a.n.

44919

28.99.4

Dele til maskiner og apparater til trykning og bogbinding

28.99.40

Dele til maskiner og apparater til trykning og bogbinding

28.99.5

Dele til maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme; dele til andre maskiner og apparater til specielle formål

28.99.51

Dele til maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme

44923

28.99.52

Dele til andre maskiner og apparater til specielle formål

44929 (*)

28.99.9

Dele af fremstillingen af andre maskiner til specielle formål i.a.n. udført i underentreprise

28.99.99

Dele af fremstillingen af andre maskiner til specielle formål i.a.n. udført i underentreprise

88239 (*)

44915

44929 (*)

88239 (*)

44918

44922 (*)

88239 (*)
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29

Motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

29.1

Motorkøretøjer

29.10

Motorkøretøjer

29.10.1

Forbrændingsmotorer til motorkøretøjer

29.10.11

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel, til
motorkøretøjer, slagvolumen ≤ 1 000 cm3

43121 (*)

29.10.12

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel, til
motorkøretøjer, slagvolumen > 1 000 cm3

43122 (*)

29.10.13

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding, med stempel, til motorkøretøjer

43123

29.10.2

Personbiler

29.10.21

Køretøjer med forbrændingsmotor med gnisttænding, slagvolumen ≤ 1 500 cm3, nye

49113 (*)

29.10.22

Køretøjer med forbrændingsmotor med gnisttænding, slagvolumen > 1 500 cm3, nye

49113 (*)

29.10.23

Køretøjer med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (dieseleller semi-dieselmotor), nye

49113 (*)

29.10.24

Andre motorkøretøjer til personbefordring

49113 (*)

29.10.3

Motorkøretøjer til befordring af mindst 10 personer

29.10.30

Motorkøretøjer til befordring af mindst 10 personer

29.10.4

Motorkøretøjer til godsbefordring

29.10.41

Motorkøretøjer til godsbefordring med forbrændingsmotor med kompressionstænding,
med stempel (diesel- eller semi-dieselmotor), nye

49114 (*)

29.10.42

Motorkøretøjer til godsbefordring, med forbrændingsmotor med gnisttænding, med
stempel; andre motorkøretøjer til godstransport, nye

49114 (*)

29.10.43

Traktorer til sættevogne

49111

29.10.44

Chassiser med motor, til motorkøretøjer

49121

29.10.5

Motorkøretøjer til specielle formål

29.10.51

Autokraner

49115

29.10.52

Motorkøretøjer specielt konstrueret til kørsel på sne, motorkøretøjer specielt
konstrueret til persontransport på golfbaner og lignende motorkøretøjer

49116

29.10.59

Motorkøretøjer til specielle formål i.a.n.

49119

29.10.9

Dele af fremstillingen af motorkøretøjer udført i underentreprise

29.10.99

Dele af fremstillingen af motorkøretøjer udført i underentreprise

29.2

Karrosserier til motorkøretøjer; påhængsvogne og sættevogne

29.20

Karrosserier til motorkøretøjer; påhængsvogne og sættevogne

29.20.1

Karrosserier til motorkøretøjer

29.20.10

Karrosserier til motorkøretøjer

29.20.2

Påhængsvogne og sættevogne; containere

29.20.21

Containere specielt konstrueret til én eller flere transportformer

49221

29.20.22

Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping

49222

29.20.23

Andre påhængsvogne og sættevogne

49229

29.20.3

Dele til påhængsvogne, sættevogne og andre køretøjer, uden fremdrivningsmekanisme

49112

88221 (*)

49210
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29.20.30

Dele til påhængsvogne, sættevogne og andre køretøjer, uden fremdrivningsmekanisme

49232

29.20.4

Renovering, samling og montering af udstyr i og karrosseriarbejde på motorkøretøjer

29.20.40

Renovering, samling og montering af udstyr i og karrosseriarbejde på motorkøretøjer

29.20.5

Montering af udstyr i campingvogne og campingbiler

29.20.50

Montering af udstyr i campingvogne og campingbiler

29.20.9

Dele af fremstillingen af karrosserier til motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne
udført i underentreprise

29.20.99

Dele af fremstillingen af karrosserier til motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne
udført i underentreprise

29.3

Dele og tilbehør til motorkøretøjer

29.31

Elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer

29.31.1

Tændrørskabler og andre sammensatte kabler af den art, der anvendes i køretøjer, skibe
og fly

29.31.10

Tændrørskabler og andre sammensatte kabler af den art, der anvendes i køretøjer, skibe
og fly

29.31.2

Andet elektrisk udstyr til motorkøretøjer og dele dertil

29.31.21

Tændrør; tændmagneter; magneto-maskiner; svinghjulsmagneter; strømfordelere;
tændspoler

46910 (*)

29.31.22

Startmotorer, også med generatorfunktion; andre generatorer og andet udstyr

46910 (*)

29.31.23

Elektrisk signaludstyr, vindspejlsviskere, defrostere og dugfjernere til motorkøretøjer og
motorcykler

46910 (*)

29.31.3

Dele til andet elektrisk udstyr til motorkøretøjer og motorcykler

29.31.30

Dele til andet elektrisk udstyr til motorkøretøjer og motorcykler

29.31.9

Dele af fremstillingen af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer udført i
underentreprise

29.31.99

Dele af fremstillingen af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer udført i
underentreprise

29.32

Andre dele og andet tilbehør til motorkøretøjer

29.32.1

Sæder til motorkøretøjer

29.32.10

Sæder til motorkøretøjer

29.32.2

Sikkerhedsseler, airbags og dele og tilbehør til karrosserier

29.32.20

Sikkerhedsseler, airbags og dele og tilbehør til karrosserier

29.32.3

Dele og tilbehør i.a.n. til motorkøretøjer

29.32.30

Dele og tilbehør i.a.n. til motorkøretøjer

29.32.9

Montering af dele og tilbehør til motorkøretøjer i.a.n.; samling af hele byggesæt til
motorkøretøjer under fremstillingsprocessen; dele af fremstillingen af andre dele og
andet tilbehør til motorkøretøjer udført i underentreprise

29.32.91

Dele af samlingen af hele byggesæt til motorkøretøjer udført i underentreprise

88221 (*)

29.32.92

Montering af dele og tilbehør til motorkøretøjer i.a.n.

88221 (*)

29.32.99

Dele af fremstillingen af andre dele og andet tilbehør til motorkøretøjer udført i
underentreprise

88221 (*)

30

Andre transportmidler

30.1

Skibe og både

88221 (*)

88221 (*)

88221 (*)

46330

46960 (*)

88239 (*)

38111 (*)

49231

49129 (*)
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30.11

Skibe og flydende materiel

30.11.1

Flådeskibe

30.11.10

Flådeskibe

30.11.2

Skibe og lignende fartøjer til transport af personer eller gods

30.11.21

Store passagerskibe, turist- og udflugtsbåde og lignende fartøjer til persontransport;
færger

49311

30.11.22

Tankskibe til transport af råolie, olieprodukter, kemikalier, flydende gasser

49312

30.11.23

Køle- og fryseskibe, undtagen tankskibe

49313

30.11.24

Tørlastskibe

49314

30.11.3

Fisker- og fangstfartøjer og andre specialskibe

30.11.31

Fisker- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af
fiskeriprodukter

49315

30.11.32

Bugserbåde og fartøjer til skubning

49316

30.11.33

Opmudringsfartøjer; fyrskibe, flydekraner andre fartøjer

49319 (*)

30.11.4

Offshorefartøjer og offshoreanlæg

30.11.40

Offshorefartøjer og offshoreanlæg

30.11.5

Andet flydende materiel (f.eks. flåder, tanke, sænkekasser, landingsbroer og sømærker)

30.11.50

Andet flydende materiel (f.eks. flåder, tanke, sænkekasser, landingsbroer og sømærker)

30.11.9

Ombygning af og montering af udstyr i skibe og flydende platforme og andet flydende
materiel; dele af fremstillingen af skibe og flydende materiel udført i underentreprise

30.11.91

Ombygning af skibe og flydende platforme og andet flydende materiel

88229 (*)

30.11.92

Montering af udstyr i skibe og flydende platforme og andet flydende materiel

88229 (*)

30.11.99

Dele af fremstillingen af skibe og flydende materiel udført i underentreprise

88229 (*)

30.12

Både til lystsejlads og sport

30.12.1

Både til lystsejlads og sport

30.12.11

Sejlbåde (undtagen oppustelige) til lystsejlads eller sport, også med hjælpemotor

49410

30.12.12

Oppustelige både til lystsejlads eller sport

49490 (*)

30.12.19

Andre fartøjer til lystsejlads eller sport; robåde og kanoer

49490 (*)

30.12.9

Dele af fremstillingen af både til lystsejlads eller sport udført i underentreprise

30.12.99

Dele af fremstillingen af både til lystsejlads eller sport udført i underentreprise

30.2

Lokomotiver og andet rullende materiel

30.20

Lokomotiver og andet rullende materiel

30.20.1

Lokomotiver og tendere

30.20.11

Lokomotiver til ledningsdrift

49511

30.20.12

Dieselelektriske lokomotiver

49512

30.20.13

Andre lokomotiver; tendere

49519

49319 (*)

49320

49390

88229 (*)
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30.20.2

Selvkørende vogne til jernbaner og sporveje (undtagen arbejds- eller servicevogne)

30.20.20

Selvkørende vogne til jernbaner og sporveje (undtagen arbejds- eller servicevogne)

30.20.3

Andet rullende materiel

30.20.31

Arbejds- eller servicevogne til jernbaner og sporveje

49531

30.20.32

Personvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende; bagagevogne og andre
specialvogne

49532

30.20.33

Godsvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende

49533

30.20.4

Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel; stationært
jernbane- og sporvejsmateriel og dele dertil; mekanisk trafikreguleringsudstyr

30.20.40

Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel; stationært
jernbane- og sporvejsmateriel og dele dertil; mekanisk trafikreguleringsudstyr

30.20.9

Renovering og montering af udstyr i lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner
og sporveje; dele af fremstillingen af lokomotiver og andet rullende materiel udført i
underentreprise

30.20.91

Renovering og montering af udstyr i lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner
og sporveje

88229 (*)

30.20.99

Dele af fremstillingen af lokomotiver og andet rullende materiel udført i underentreprise

88229 (*)

30.3

Luft- og rumfartøjer o.l.

30.30

Luft- og rumfartøjer o.l.

30.30.1

Motorer til luft- og rumfartøjer; stationært flyvetræningsudstyr og dele dertil

30.30.11

Flyvemaskinemotorer med gnisttænding

43131

30.30.12

Turboreaktorer og propelturbiner

43132

30.30.13

Reaktionsmotorer (undtagen turboreaktorer)

43133

30.30.14

Stationært flyvetræningsudstyr og dele dertil

43134

30.30.15

Dele til flyvemaskinemotorer med gnisttænding

43152

30.30.16

Dele til turboreaktorer og propelturbiner

43155

30.30.2

Balloner og luftskibe; svæveplaner, dragefly og andre luftfartøjer uden motorfremdrift

30.30.20

Balloner og luftskibe; svæveplaner, dragefly og andre luftfartøjer uden motorfremdrift

30.30.3

Helikoptere og flyvemaskiner

30.30.31

Helikoptere

49621

30.30.32

Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt ≤ 2 000 kg

49622

30.30.33

Flyvemaskiner og andre luftfartøjer, med egenvægt > 2 000 kg men ≤ 15 000 kg

49623 (*)

30.30.34

Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt > 15 000 kg

49623 (*)

30.30.4

Rumfartøjer (herunder satellitter) og startanordninger til opsendelse af disse

30.30.40

Rumfartøjer (herunder satellitter) og startanordninger til opsendelse af disse

30.30.5

Andre dele til luftfartøjer og rumfartøjer

30.30.50

Andre dele til luftfartøjer og rumfartøjer

30.30.6

Hovedeftersyn og ombygning af luftfartøjer og motorer til luftfartøjer

49520

49540

49610

49630

38111 (*)
49640
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30.30.60

Hovedeftersyn og ombygning af luftfartøjer og motorer til luftfartøjer

87149 (*)

30.30.9

Dele af fremstillingen af luft- og rumfartøjer o.l. udført i underentreprise

30.30.99

Dele af fremstillingen af luft- og rumfartøjer o.l. udført i underentreprise

30.4

Militære kampkøretøjer

30.40

Militære kampkøretøjer

30.40.1

Motoriserede tanks og andre pansrede kampvogne samt dele dertil

30.40.10

Motoriserede tanks og andre pansrede kampvogne samt dele dertil

30.40.9

Dele af fremstillingen af militære kampkøretøjer udført i underentreprise

30.40.99

Dele af fremstillingen af militære kampkøretøjer udført i underentreprise

30.9

Transportmidler i.a.n.

30.91

Motorcykler

30.91.1

Motorcykler og sidevogne

30.91.11

Motorcykler og cykler med hjælpemotor med frem- og tilbagegående stempel og
slagvolumen ≤ 50 cm3

49911

30.91.12

Motorcykler med frem- og tilbagegående stempel og slagvolumen > 50 cm3

49912

30.91.13

Motorcykler i.a.n.; sidevogne

49913

30.91.2

Dele og tilbehør til motorcykler og sidevogne

30.91.20

Dele og tilbehør til motorcykler og sidevogne

30.91.3

Forbrændingsmotorer til motorcykler

30.91.31

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel til
motorcykler, slagvolumen ≤ 1 000 cm3

43121 (*)

30.91.32

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående stempel til
motorcykler, slagvolumen > 1 000 cm3

43122 (*)

30.91.9

Dele af fremstillingen af motorcykler udført i underentreprise

30.91.99

Dele af fremstillingen af motorcykler udført i underentreprise

30.92

Cykler og invalidekøretøjer

30.92.1

Cykler uden motor

30.92.10

Cykler uden motor

30.92.2

Invalidekøretøjer, undtagen dele og tilbehør

30.92.20

Invalidekøretøjer, undtagen dele og tilbehør

30.92.3

Dele og tilbehør til cykler uden motor og til invalidekøretøjer

30.92.30

Dele og tilbehør til cykler uden motor og til invalidekøretøjer

30.92.4

Barnevogne og dele dertil

30.92.40

Barnevogne og dele dertil

30.92.9

Dele af fremstillingen af cykler og invalidekøretøjer udført i underentreprise

30.92.99

Dele af fremstillingen af cykler og invalidekøretøjer udført i underentreprise

88229 (*)

44710

88229 (*)

49941

88229 (*)

49921

49922

49942

38992

88229 (*)
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30.99

Andre transportmidler i.a.n.

30.99.1

Andre transportmidler i.a.n.

30.99.10

Andre transportmidler i.a.n.

30.99.9

Dele af fremstillingen af andre transportmidler udført i underentreprise

30.99.99

Dele af fremstillingen af andre transportmidler udført i underentreprise

31

Møbler

31.0

Møbler

31.00

Siddemøbler og dele dertil; dele til møbler

31.00.1

Siddemøbler og dele dertil

31.00.11

Siddemøbler, hovedsagelig med metalstel

38111

31.00.12

Siddemøbler, hovedsagelig med træstel

38112

31.00.13

Andre siddemøbler

38119

31.00.14

Dele til siddemøbler

38160 (*)

31.00.2

Dele til møbler (undtagen til siddemøbler)

31.00.20

Dele til møbler (undtagen til siddemøbler)

31.00.9

Polstring af stole og andre siddemøbler; dele af fremstillingen af siddemøbler, dele dertil
og dele til møbler udført i underentreprise

31.00.91

Polstring af stole og andre siddemøbler

88190 (*)

31.00.99

Dele af fremstillingen af siddemøbler, dele dertil og dele til møbler udført i
underentreprise

88190 (*)

31.01

Kontor- og butiksmøbler

31.01.1

Kontor- og butiksmøbler

31.01.11

Møbler af metal, til kontorbrug

38121

31.01.12

Møbler af træ, til kontorbrug

38122

31.01.13

Møbler af træ, til forretningsbrug

38140 (*)

31.01.9

Dele af fremstillingen af kontor- og butiksmøbler udført i underentreprise

31.01.99

Dele af fremstillingen af kontor- og butiksmøbler udført i underentreprise

31.02

Køkkenmøbler

31.02.1

Køkkenmøbler

31.02.10

Køkkenmøbler

31.02.9

Dele af fremstillingen af køkkenmøbler udført i underentreprise

31.02.99

Dele af fremstillingen af køkkenmøbler udført i underentreprise

31.03

Madrasser

31.03.1

Madrasser

31.03.11

Sengebunde

38150 (*)

31.03.12

Madrasser, undtagen sengebunde

38150 (*)

31.03.9

Dele af fremstillingen af madrasser udført i underentreprise

31.03.99

Dele af fremstillingen af madrasser udført i underentreprise

31.09

Andre møbler

31.09.1

Andre møbler

49930

88229 (*)

38160 (*)

88190 (*)

38130

88190 (*)

88190 (*)
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31.09.11

Møbler af metal i.a.n.

38140 (*)

31.09.12

Møbler af træ af den art, der anvendes i soveværelser, i spise- og dagligstuer

38140 (*)

31.09.13

Møbler af træ i.a.n.

38140 (*)

31.09.14

Møbler af plast og af andre materialer (f.eks. spanskrør, vidjer eller bambus)

38140 (*)

31.09.9

Færdiggørelse af nye møbler; dele af fremstillingen af andre møbler udført i
underentreprise

31.09.91

Færdiggørelse af nye møbler (undtagen polstring af stole og andre siddemøbler)

88190 (*)

31.09.99

Dele af fremstillingen af andre møbler udført i underentreprise

88190 (*)

32

Andre færdigvarer

32.1

Juvelerarbejder, bijouterivarer og lignende varer

32.11

Mønter

32.11.1

Mønter

32.11.10

Mønter

32.11.9

Dele af fremstillingen af mønter udført i underentreprise

32.11.99

Dele af fremstillingen af mønter udført i underentreprise

32.12

Juvelerarbejder og lignende varer

32.12.1

Juvelerarbejder og lignende varer

32.12.11

Kulturperler, ædel- og halvædelsten, herunder syntetiske eller rekonstruerede ædel- og
halvædelsten, bearbejdede, men ikke indfattede

38220

32.12.12

Diamanter til industriel anvendelse, bearbejdede; støv og pulver af naturlige eller
syntetiske ædel- og halvædelsten

38230

32.12.13

Juvelerarbejder samt dele deraf; guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf

38240 (*)

32.12.14

Andre varer af ædle metaller; varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller
halvædelsten

38240 (*)
48490 (*)

32.12.9

Dele af fremstillingen af juvelerarbejder og lignende varer udført i underentreprise

32.12.99

Dele af fremstillingen af juvelerarbejder og lignende varer udført i underentreprise

32.13

Bijouterivarer og lignende varer

32.13.1

Bijouterivarer og lignende varer

32.13.10

Bijouterivarer og lignende varer

32.13.9

Dele af fremstillingen af bijouterivarer og lignende varer udført i underentreprise

32.13.99

Dele af fremstillingen af bijouterivarer og lignende varer udført i underentreprise

32.2

Musikinstrumenter

32.20

Musikinstrumenter

32.20.1

Klaverer, orgler og andre strenge- og blæseinstrumenter, instrumenter med klaviatur;
metronomer, stemmegafler; mekanismer til spilledåser

32.20.11

Klaverer og andre strengeinstrumenter med klaviatur

38310

32.20.12

Andre strengeinstrumenter

38320

32.20.13

Pibeorgler med klaviatur, harmonier og lignende instrumenter; harmonikaer og lignende
instrumenter; mundharmonikaer; blæseinstrumenter

38330

32.20.14

Musikinstrumenter, hvis lyd frembringes eller forstærkes ad elektrisk vej

38340

38250

88190 (*)

88190 (*)

38997
48490 (*)

88190 (*)
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32.20.15

Andre musikinstrumenter

38350

32.20.16

Metronomer, stemmegafler og stemmepiber; mekanismer til spilledåser; strenge til
musikinstrumenter

38360 (*)

32.20.2

Dele og tilbehør til musikinstrumenter

32.20.20

Dele og tilbehør til musikinstrumenter

32.20.9

Dele af fremstillingen af musikinstrumenter udført i underentreprise

32.20.99

Dele af fremstillingen af musikinstrumenter udført i underentreprise

32.3

Sportsudstyr

32.30

Sportsudstyr

32.30.1

Sportsudstyr

32.30.11

Ski og andet skiudstyr til vintersport; undtagen fodtøj; isskøjter og rulleskøjter; dele dertil

38410

32.30.12

Skistøvler

29410

32.30.13

Vandski, surfbrætter, sejlbrætter og andet udstyr til vandsport

38420

32.30.14

Redskaber og rekvisitter til gymnastik, fitness og atletik

38430

32.30.15

Andre redskaber og rekvisitter til sport eller til udendørs leg og spil; svømmebassiner og
soppebassiner

38440

32.30.16

Fiskestænger og andet fiskegrej til fiskeri med snøre; artikler til jagt og fiskeri i.a.n.

38450

32.30.9

Dele af fremstillingen af sportsudstyr udført i underentreprise

32.30.99

Dele af fremstillingen af sportsudstyr udført i underentreprise

32.4

Spil og legetøj

32.40

Spil og legetøj

32.40.1

Dukker, som forestiller mennesker; legetøj, som forestiller dyr eller ikke-menneskelige
skabninger; dele dertil

32.40.11

Dukker, som forestiller mennesker

38520 (*)

32.40.12

Legetøj, som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skabninger

38520 (*)

32.40.13

Dele og tilbehør til dukker, som forestiller mennesker

38530

32.40.2

Legetøjstog og tilbehør dertil; andre skalamodeller eller byggesæt og byggelegetøj

32.40.20

Legetøjstog og tilbehør dertil; andre skalamodeller eller byggesæt og byggelegetøj

32.40.3

Andet legetøj herunder legetøjsmusikinstrumenter

32.40.31

Legetøj på hjul, beregnet til at bære et barn; dukkevogne

38510

32.40.32

Puslespil

38550

32.40.39

Spil og legetøj i.a.n.

38560

32.40.4

Andre spil

32.40.41

Spillekort

38570

32.40.42

Tilbehør til billard, varer til selskabslege og selskabsspil; andre spil, der fungerer efter
indkast af mønter eller spillemærker

38590

32.40.9

Dele af fremstillingen af spil og legetøj udført i underentreprise

32.40.99

Dele af fremstillingen af spil og legetøj udført i underentreprise

32.5

Instrumenter og udstyr til medicinsk og dental brug

32.50

Instrumenter og udstyr til medicinsk og dental brug

38360 (*)

88190 (*)

88190 (*)

38540

88190 (*)
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32.50.1

Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk og dental brug

32.50.11

Instrumenter og apparater til dental behandling

48130

32.50.12

Sterilisationsapparater til medicinsk eller kirurgisk formål eller til laboratoriebrug

48140

32.50.13

Sprøjter, nåle, katetre, kanyler o.l.; instrumenter og apparater til øjenlæger og andre
instrumenter og apparater i.a.n.

48150

32.50.2

Terapeutiske instrumenter og apparater; tilbehør, proteser og ortopædiske artikler

32.50.21

Terapeutiske instrumenter og apparater; respirationsapparater

48160 (*)

32.50.22

Ledproteser; ortopædiske artikler; kunstige tænder; tandtilbehør; proteser i.a.n.

35440 (*)
48170 (*)

32.50.23

Dele og tilbehør til proteser og ortopædiske artikler

48170 (*)

32.50.3

Møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug; frisørstole og lignende stole
og dele dertil

32.50.30

Møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug; frisørstole og lignende stole
og dele dertil

32.50.4

Briller, linser og dele dertil

32.50.41

Kontaktlinser; brilleglas af ethvert materiale

48311 (*)

32.50.42

Briller, beskyttelsesbriller o.l., korrigerende, beskyttende eller andet

48312

32.50.43

Stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller o.l.

48313

32.50.44

Dele til stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller o.l.

48352

32.50.5

Andre artikler til medicinsk eller kirurgisk brug

32.50.50

Andre artikler til medicinsk eller kirurgisk brug

32.50.9

Dele af fremstillingen af udstyr til medicinsk og kirurgisk brug og ortopædiske artikler
udført i underentreprise

32.50.99

Dele af fremstillingen af udstyr til medicinsk og kirurgisk brug og ortopædiske artikler
udført i underentreprise

32.9

Færdigvarer i.a.n.

32.91

Koste og børster

32.91.1

Koste og børster

32.91.11

Koste og børster til brug i husholdningen

38993 (*)

32.91.12

Tandbørster, hårbørster og andre børster til personlig brug; pensler og børster til kunstnere samt skrivepensler og pensler til kosmetisk brug

38993 (*)

32.91.19

Andre børster i.a.n.

38993 (*)

32.91.9

Dele af fremstillingen af koste og børster udført i underentreprise

32.91.99

Dele af fremstillingen af koste og børster udført i underentreprise

32.99

Andre færdigvarer i.a.n.

32.99.1

Sikkerhedshovedbeklædning; penne og blyanter, tavler, datostempler, signeter, nummeratører; farvebånd til skrivemaskiner, stempelpuder

32.99.11

Sikkerhedshovedbeklædning og andre sikkerhedsprodukter

36971
36972

32.99.12

Kuglepenne; filtpenne; fiberspidspenne o.l.; pencils

38911 (*)

32.99.13

Tuschpenne; fyldepenne, stylografer og andre penne

38911 (*)

48180

35290

88235 (*)

88190 (*)
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32.99.14

Sæt af skriveredskaber, penneskafter, blyantholdere o.l.; dele dertil

38911 (*)

32.99.15

Blyanter, farveblyanter, blyantstifter, farvestifter, pastelkridt, tegnekul, skrive- og
tegnekridt samt skrædderkridt

38911 (*)

32.99.16

Skrive- og tegnetavler; datostempler, signeter, nummeratører og lignende stempler;
farvebånd til skrivemaskiner o.l.; stempelpuder

38140
38912

32.99.2

Paraplyer; spadserestokke; knapper; knapforme; trykknapper; dele dertil

32.99.21

Paraplyer og parasoller; spadserestokke, siddestokke, piske o.l.

38921

32.99.22

Besætning og tilbehør til paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske o.l.

38922 (*)

32.99.23

Trykknapper, tryklåse o.l. samt dele dertil; knapper; lynlåse

38923

32.99.24

Knapforme og andre dele til knapper; knapemner; dele til lynlåse

38924

32.99.3

Produkter af menneskehår eller dyrehår; lignende produkter af tekstilmaterialer

32.99.30

Produkter af menneskehår eller dyrehår; lignende produkter af tekstilmaterialer

32.99.4

Cigarettændere, piber og dele dertil; varer af brændbart materiale; flydende brændstof og
brændbare gasarter i flydende form

32.99.41

Cigarettændere og andre tændere; pibe- og cigar- og cigaretrør, og dele dertil

38994 (*)

32.99.42

Dele til tændere; pyrofore legeringer; varer af brændbare materialer

38995

32.99.43

Flydende brændstof og brændbare gasarter i flydende form til cigarettændere og lignende tændere i beholdere med rumindhold ≤ 300 cm3

38999 (*)

32.99.5

Andre varer i.a.n.

32.99.51

Pyntegenstande til brug ved højtider samt karnevals- og andre underholdningsartikler,
herunder trylle- og skæmteartikler

38991

32.99.52

Redekamme, pyntekamme, hårspænder og lignende varer; hårnåle; krøllenåle; rafraichisseurer samt forstøvere og forstøverhoveder dertil

38994 (*)

32.99.53

Instrumenter, apparater og modeller til demonstrationsbrug

38996

32.99.54

Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer

38999 (*)

32.99.55

Kunstige blomster, blade og frugter samt dele deraf

38999 (*)

32.99.59

Øvrige varer i.a.n.

38999 (*)
48160

32.99.6

Udstopning af dyr

32.99.60

Udstopning af dyr

32.99.9

Dele af fremstillingen af andre færdigvarer i.a.n. udført i underentreprise

32.99.99

Dele af fremstillingen af andre færdigvarer i.a.n. udført i underentreprise

33

Reparation og installation af maskiner og udstyr

33.1

Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr

33.11

Reparation af jern- og metalvarer

33.11.1

Reparation og vedligeholdelse af jern- og metalvarer

38972

88190 (*)

88190 (*)
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33.11.11

Reparation og vedligeholdelse af metalkonstruktioner

87110 (*)

33.11.12

Reparation og vedligeholdelse af tanke og andre beholdere af metal

87110 (*)

33.11.13

Reparation og vedligeholdelse af dampkedler (undtagen centralvarmekedler)

87110 (*)

33.11.14

Reparation og vedligeholdelse af våben og ammunition

87110 (*)

33.11.19

Reparation og vedligeholdelse af andre jern- og metalvarer

87110 (*)

33.12

Reparation af maskiner

33.12.1

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til generelle formål

33.12.11

Reparation og vedligeholdelse af motorer og turbiner (undtagen motorer til
flyvemaskiner, biler, motorcykler og knallerter)

87156 (*)

33.12.12

Reparation og vedligeholdelse af hydraulisk udstyr, andre pumper, kompressorer, haner
og ventiler

87156 (*)

33.12.13

Reparation og vedligeholdelse af lejer, tandhjulsudvekslinger, friktionsgear og
drivelementer

87156 (*)

33.12.14

Reparation og vedligeholdelse af ovne og fyringsaggregater

87156 (*)

33.12.15

Reparation og vedligeholdelse af løfte- og håndteringsudstyr

87156 (*)

33.12.16

Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og
ydre enheder)

87120

33.12.17

Reparation og vedligeholdelse af motordrevet håndværktøj

87156 (*)

33.12.18

Reparation og vedligeholdelse af køle- og ventilationsudstyr til industriel brug

87156 (*)

33.12.19

Reparation og vedligeholdelse af andre maskiner til generelle formål i.a.n.

87156 (*)

33.12.2

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til specielle formål

33.12.21

Reparation og vedligeholdelse af landbrugs- og skovbrugsmaskiner

87156 (*)

33.12.22

Reparation og vedligeholdelse af metalforarbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner

87156 (*)

33.12.23

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til metalindustrien

87156 (*)

33.12.24

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og
anlægssektoren

87156 (*)

33.12.25

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

87156 (*)

33.12.26

Reparation og vedligeholdelse af maskiner og apparater til fremstilling af tekstiler,
beklædningsgenstande og lædervarer

87156 (*)

33.12.27

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til fremstilling af papir og pap

87156 (*)

33.12.28

Reparation og vedligeholdelse af maskiner til plast- og gummiindustrien

87156 (*)

33.12.29

Reparation og vedligeholdelse af andre maskiner til specielle formål

87156 (*)

33.13

Reparation af elektronisk og optisk udstyr

33.13.1

Reparation og vedligeholdelse af elektronisk og optisk udstyr
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33.13.11

Reparation og vedligeholdelse af instrumenter og apparater til måling, afprøvning og
navigation

87154 (*)

33.13.12

Reparation og vedligeholdelse af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og
elektroterapeutisk apparatur

87154 (*)

33.13.13

Reparation og vedligeholdelse af professionelle optiske og fotografiske instrumenter

87154 (*)

33.13.19

Reparation og vedligeholdelse af andet professionelt elektronisk og optisk udstyr

87154 (*)

33.14

Reparation af elektrisk udstyr

33.14.1

Reparation og vedligeholdelse af elektrisk udstyr

33.14.11

Reparation og vedligeholdelse af elektriske motorer, generatorer, transformatorer og
elektriske fordelings- og kontroltavler

87152 (*)

33.14.19

Reparation og vedligeholdelse af andet professionelt elektrisk udstyr

87152 (*)

33.15

Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

33.15.1

Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

33.15.10

Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

33.16

Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer

33.16.1

Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer

33.16.10

Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer

33.17

Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler

33.17.1

Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler

33.17.11

Reparation og vedligeholdelse af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner

87149 (*)

33.17.19

Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler i.a.n.

87149 (*)

33.19

Reparation af andet udstyr

33.19.1

Reparation af andet udstyr

33.19.10

Reparation af andet udstyr

33.2

Installation af industrimaskiner og -udstyr

33.20

Installation af industrimaskiner og -udstyr

33.20.1

Installation af jern- og metalvarer, undtagen maskiner og udstyr

33.20.11

Installation af dampkedler, undtagen centralvarmekedler, herunder installationsarbejde
i forbindelse med metalrørledninger i industrianlæg

87310 (*)

33.20.12

Installation af andre jern- og metalvarer, undtagen maskiner og udstyr

87310 (*)

33.20.2

Installation af maskiner til generelle formål

33.20.21

Installation af kontormaskiner og bogholderimaskiner

87333

33.20.29

Installation af andre maskiner til generelle formål i.a.n.

87320 (*)

33.20.3

Installation af maskiner og apparater til specielle formål

33.20.31

Installation af industrimaskiner og udstyr til landbruget

87320 (*)

33.20.32

Installation af metalforarbejdningsmaskiner

87320 (*)

33.20.33

Installation af industrimaskiner og udstyr til metalindustrien

87320 (*)

33.20.34

Installation af industrimaskiner og udstyr til minedrift

87320 (*)

33.20.35

Installation af industrimaskiner og udstyr til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

87320 (*)

87149 (*)

87149 (*)

87159
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33.20.36

Installation af industrimaskiner og
beklædningsgenstande og lædervarer

til

fremstilling

af

tekstiler,

87320 (*)

33.20.37

Installation af industrimaskiner og udstyr til fremstilling af papir og pap

87320 (*)

33.20.38

Installation af industrimaskiner og udstyr til fremstilling af plast og gummi

87320 (*)

33.20.39

Installation af andre maskiner og apparater til specielle formål

87320 (*)
87331

33.20.4

Installation af elektronisk og optisk udstyr

33.20.41

Installation af professionelle medicinske apparater og optiske instrumenter og præcisionsinstrumenter

87350

33.20.42

Installation af professionelt elektronisk udstyr

87340

33.20.5

Installation af elektrisk udstyr

33.20.50

Installation af elektrisk udstyr

33.20.6

Installation af industrielle processtyringsanlæg

33.20.60

Installation af industrielle processtyringsanlæg

33.20.7

Installation af andre varer i.a.n.

33.20.70

Installation af andre varer i.a.n.

D

Levering af electricitet, gas, damp og airconditioneret luft

35

Levering af elektricitet, gas, damp og airconditioneret luft

35.1

Produktion, transport og distribution af elektricitet

35.11

Elektricitet

35.11.1

Elektricitet

35.11.10

Elektricitet

35.12

Transport af elektricitet

35.12.1

Transport af elektricitet

35.12.10

Transport af elektricitet

35.13

Distribution af elektricitet

35.13.1

Distribution af elektricitet

35.13.10

Distribution af elektricitet

35.14

Handel med elektricitet

35.14.1

Handel med elektricitet

35.14.10

Handel med elektricitet

35.2

Fremstillet gas; distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger

35.21

Fremstillet gas

35.21.1

Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jordoliegas

35.21.10

Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jordoliegas

35.22

Distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger

35.22.1

Distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger

87360

87320 (*)

87390

17100

69111
86311

69112
86312

61197
61297
62597

17200
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35.22.10

Distribution af luftformige brændstoffer gennem rørledninger

69120
86320

35.23

Handel med gas gennem rørledninger

35.23.1

Handel med gas gennem rørledninger

35.23.10

Handel med gas gennem rørledninger

35.3

Levering af damp og airconditioneret luft

35.30

Levering af damp og airconditioneret luft

35.30.1

Damp og varmt vand; damp- og varmtvandsforsyning

35.30.11

Damp og varmt vand

17300

35.30.12

Damp- og varmtvandsforsyning gennem rørledninger

69220 (*)
86340 (*)

35.30.2

Is; levering af kølet luft og kølet vand

35.30.21

Is, herunder til afkøling (nonfoodformål)

17400

35.30.22

Levering af kølet luft og kølet vand

69220 (*)
86340 (*)

E

VANDFORSYNING; KLOAKERING, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING
AF JORD OG GRUNDVAND

36

Naturligt vand; behandling og levering af vand

36.0

Naturligt vand; behandling og levering vand

36.00

Naturligt vand; behandling og levering vand

36.00.1

Naturligt vand

36.00.11

Drikkevand

18000 (*)

36.00.12

Ikke-drikkeligt vand

18000 (*)

36.00.2

Behandling og distribution af vand gennem rørledninger

36.00.20

Behandling og distribution af vand gennem rørledninger

36.00.3

Handel med vand gennem rørledninger

36.00.30

Handel med vand gennem rørledninger

37

Kloakvæsen; slamsugning

37.0

Kloakvæsen; slamsugning

37.00

Kloakvæsen; slamsugning

37.00.1

Kloakvæsen

37.00.11

Bortledning og behandling af spildevand

94110

37.00.12

Tjenester i forbindelse med samlebrønde og septiktanke

94120

37.00.2

Slamsugning

37.00.20

Slamsugning

38

Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; materialegenvinding

38.1

Affald; indsamling af affald

38.11

Ikke-farligt affald; indsamling af ikke-farligt affald

38.11.1

Indsamling af ikke-farligt, genanvendeligt affald

61191 (*)

69210
69230
86330
86350

61198

39920
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38.11.11

Indsamling af ikke-farligt, genanvendeligt affald, kommunalt

94221

38.11.19

Indsamling af ikke-farligt, genanvendeligt affald, andet

94229

38.11.2

Indsamling af ikke-farligt, ikke-genanvendeligt affald

38.11.21

Indsamling af ikke-farligt, ikke-genanvendeligt affald, kommunalt

94231

38.11.29

Indsamling af ikke-farligt, ikke-genanvendeligt affald, andet

94239

38.11.3

Ikke-genanvendeligt, ikke-farligt affald, indsamlet

38.11.31

Ikke-genanvendeligt, ikke-farligt kommunalt affald

39910

38.11.39

Andet ikke-genanvendeligt, ikke-farligt affald

39990 (*)

38.11.4

Udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv., til demontering

38.11.41

Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning

39370

38.11.49

Udtjente køretøjer, maskiner mv., undtagen skibe, både og flydende materiel, til
demontering

39910 (*)

38.11.5

Andet ikke-genanvendeligt, ikke-farligt affald, indsamlet

38.11.51

Glasaffald

37111 (*)

38.11.52

Papir- og papaffald

39240 (*)

38.11.53

Brugte dæk, af gummi

39260

38.11.54

Andet gummiaffald

39250 (*)

38.11.55

Plastaffald

39270 (*)

38.11.56

Tekstilaffald

39211
39212
39214
39216

38.11.57

Læderaffald

39220 (*)

38.11.58

Ikke-farligt metalaffald

39310
39320
39331 (*)
39332 (*)
39333 (*)
39340 (*)
39361 (*)
39362 (*)
39363 (*)
39364 (*)
39365 (*)
39366 (*)
39367

38.11.59

Andet farligt, ikke-genanvendeligt affald i.a.n.

39280 (*)
39290 (*)

38.11.6

Overførsel af ikke-farligt affald

38.11.61

Overførsel af ikke-farligt, genanvendeligt affald

94313

38.11.69

Overførsel af andet ikke-farligt affald

94319 (*)

38.12

Farligt affald; indsamling af farligt affald

38.12.1

Indsamling af farligt affald

38.12.11

Indsamling af farligt medicinsk og andet biologisk skadeligt affald.

94211

38.12.12

Indsamling af andet farligt industriaffald

94212

38.12.13

Indsamling af farligt kommunalt affald

94219
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38.12.2

Farligt affald, indsamlet

38.12.21

Brugte (bestrålede) brændselselementer fra atomreaktorer

33720

38.12.22

Lægemiddelaffald

39931

38.12.23

Andet farligt medicinsk affald

39939

38.12.24

Farligt kemisk affald

39950 (*)

38.12.25

Affaldsolier

39950 (*)

38.12.26

Farligt metalaffald

39365 (*)
39366 (*)

38.12.27

Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer

39380

38.12.29

Andet farligt affald

39990 (*)

38.12.3

Overførsel af farligt affald

38.12.30

Overførsel af farligt affald

38.2

Behandling og bortskaffelse af affald

38.21

Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald

38.21.1

Behandling af ikke-farligt affald til endelig bortskaffelse

38.21.10

Behandling af ikke-farligt affald til endelig bortskaffelse

38.21.2

Bortskaffelse af ikke-farligt affald

38.21.21

Kontrollerede deponeringsanlæg

94331

38.21.22

Andre deponeringsanlæg

94332

38.21.23

Forbrænding af ikke-farligt affald

94333

38.21.29

Bortskaffelse af andet ikke-farligt affald

94339

38.21.3

Organiske opløsningsmidler i form af affald

38.21.30

Organiske opløsningsmidler i form af affald

38.21.4

Aske og restprodukter fra affaldsforbrænding

38.21.40

Aske og restprodukter fra affaldsforbrænding

38.22

Behandling og bortskaffelse af farligt affald

38.22.1

Behandling af nukleart og andet farligt affald

38.22.11

Behandling af nukleart affald

94321 (*)

38.22.19

Behandling af andet farligt affald

94321 (*)

38.22.2

Bortskaffelse af nukleart og andet farligt affald

38.22.21

Bortskaffelse af nukleart affald

94322 (*)

38.22.29

Bortskaffelse af andet farligt affald

94322 (*)

38.3

Materialegenvinding; sekundære råmaterialer

38.31

Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.

38.31.1

Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.

38.31.11

Ophugning af skibe

94312 (*)

38.31.12

Demontering af udtjente køretøjer, maskiner mv., undtagen skibe, både og flydende
materiel

94312 (*)

38.32

Genvinding af sorterede materialer; sekundære råmaterialer

38.32.1

Genvinding af sorterede materialer

38.32.11

Genvinding af sorterede materialer af metal

94311

94319 (*)

39940

39290 (*)

89410
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38.32.12

Genvinding af sorterede materialer, som ikke indeholder metal

89420

38.32.2

Sekundære råmaterialer af metal

38.32.21

Sekundære råmaterialer af ædelmetaller

39331 (*)
39332 (*)
39333 (*)

38.32.22

Sekundære råmaterialer af jernholdige metaller

39340 (*)

38.32.23

Sekundære råmaterialer af kobber

39361 (*)

38.32.24

Sekundære råmaterialer af nikkel

39362 (*)

38.32.25

Sekundære råmaterialer af aluminium

39363 (*)

38.32.29

Andre sekundære råmaterialer af metal

39364 (*)
39368

38.32.3

Sekundære råmaterialer, som ikke indeholder metal

38.32.31

Sekundære råmaterialer af glas

39290 (*)

38.32.32

Sekundære råmaterialer af papir og pap

39240 (*)

38.32.33

Sekundære råmaterialer af plast

39270 (*)

38.32.34

Sekundære råmaterialer af gummi

39250 (*)

38.32.35

Sekundære råmaterialer af tekstil

3921

38.32.39

Andre sekundære råmaterialer, som ikke indeholder metal

39220 (*)
39280 (*)
39290 (*)

39

Rensning af jord og grundvand mv. og anden form for forureningsbekæmpelse

39.0

Rensning af jord og grundvand mv. og anden form for forureningsbekæmpelse

39.00

Rensning af jord og grundvand mv. og anden form for forureningsbekæmpelse

39.00.1

Rensning af jord og vand mv.

39.00.11

Rensning af jord og grundvand

94413

39.00.12

Rensning af overfladevand

94412

39.00.13

Rensning af luft

94411

39.00.14

Rensning af bygninger

94430

39.00.2

Anden rensning og specialiseret forureningsbekæmpelse

39.00.21

Begrænsning af forureningsskader på jord, kontrol og overvågning og andre lignende
tjenester i forbindelse med forurenet jord

94420

39.00.22

Anden rensning i forbindelse med forurening

94490

39.00.23

Anden specialiseret forureningsbekæmpelse

94900

F

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

41

Bygninger og opførelse af bygninger

41.0

Bygninger og opførelse af bygninger

41.00

Bygninger og opførelse af bygninger

41.00.1

Bygninger til beboelse

41.00.10

Bygninger til beboelse

41.00.2

Bygninger til andre formål end beboelse

41.00.20

Bygninger til andre formål end beboelse

41.00.3

Opførelse af bygninger til beboelse (nyopførelse, tilbygning, ombygning og renovering)

41.00.30

Opførelse af bygninger til beboelse (nyopførelse, tilbygning, ombygning og renovering)

5311

5312

5411
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41.00.4

Opførelse af bygninger til andre formål end beboelse (nyopførelse, tilbygning,
ombygning og renovering)

41.00.40

Opførelse af bygninger til andre formål end beboelse (nyopførelse, tilbygning,
ombygning og renovering)

42

Bygværker og udførelse af anlægsarbejder

42.1

Veje og jernbaner; anlæg af veje og jernbaner

42.11

Veje og motorveje; anlæg af veje og motorveje

42.11.1

Motorveje, veje, gader og andre køreveje og gangstier samt start- og landingsbaner til fly

42.11.10

Motorveje, veje, gader og andre køreveje og gangstier samt start- og landingsbaner til fly

42.11.2

Anlæg af motorveje, veje, gader og andre køreveje og gangstier samt start- og landingsbaner til fly

42.11.20

Anlæg af motorveje, veje, gader og andre køreveje og gangstier samt start- og landingsbaner til fly

42.12

Jernbaner og undergrundsbaner; anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

42.12.1

Jernbaner og undergrundsbaner

42.12.10

Jernbaner og undergrundsbaner

42.12.2

Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

42.12.20

Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

42.13

Broer og tunneller; anlæg af broer og tunneller

42.13.1

Broer og tunneller

42.13.10

Broer og tunneller

42.13.2

Anlæg af broer og tunneller

42.13.20

Anlæg af broer og tunneller

42.2

Bygværker til og anlæg af ledningsnet

42.21

Bygværker til og anlæg af ledningsnet til væsker

42.21.1

Ledningsnet til væsker

42.21.11

Fjernrørledninger til væsker

53241

42.21.12

Rørledninger til væsker i lokalområder

53251

42.21.13

Kunstvandingssystemer (kanaler); vandledninger; vandbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer

53231
53234
53235

42.21.2

Anlæg af ledningsnet til væsker

42.21.21

Anlæg af fjernrørledninger

54241

42.21.22

Anlæg af rørledninger i lokalområder, herunder også arbejde i tilknytning hertil

54251

42.21.23

Anlæg af kunstvandingssystemer (kanaler), vandledninger, vandbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer

54232
54239 (*)

42.21.24

Boring af vandbrønde og anlæg af septiktanke

5434

42.22

Bygværker til og anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation

42.22.1

Ledningsnet til elektricitet og telekommunikation

42.22.11

Fjernledningsnet: elledninger og kommunikationsledninger

53242

42.22.12

Elledninger og kommunikationsledninger i lokalområder

53252

42.22.13

Kraftværker

53262

42.22.2

Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation

42.22.21

Anlæg af fjernledningsnet: elledninger og kommunikationsledninger

54242

42.22.22

Anlæg af elledninger og kommunikationsledninger i lokalområder

54252

5412

53211
53213

54210 (*)

53212

54210 (*)

5322

54220
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42.22.23

Opførelse af kraftværker

54260

42.9

Bygværker og arbejder i forbindelse med andre anlægsarbejder

42.91

Bygværker og arbejder i forbindelse med vandbygningsanlæg

42.91.1

Kyst- og havneanlæg, dæmninger, sluser og lignende hydromekaniske anlæg

42.91.10

Kyst- og havneanlæg, dæmninger, sluser og lignende hydromekaniske anlæg

42.91.2

Bygning af kyst- og havneanlæg, dæmninger, sluser og lignende hydromekaniske anlæg

42.91.20

Bygning af kyst- og havneanlæg, dæmninger, sluser og lignende hydromekaniske anlæg

42.99

Bygværker og arbejder i forbindelse med andre anlægsarbejder i.a.n.

42.99.1

Andre anlægsarbejder

42.99.11

Mineanlæg og industrielle produktionsanlæg

53261
53263
53269

42.99.12

Anlæg til sport og fritid

53270

42.99.19

Andre anlægsarbejder i.a.n.

53290

42.99.2

Udførelse af andre anlægsarbejder

42.99.21

Opførelse af mineanlæg og industrielle produktionsanlæg

54270

42.99.22

Opførelse af stadioner og andre sportsanlæg

54280

42.99.29

Udførelse af andre anlægsarbejder i.a.n.

54290

43

Specialiserede bygge- og anlægsarbejder

43.1

Nedrivningsarbejder og forberedende byggepladsarbejder

43.11

Nedrivningsarbejder

43.11.1

Nedrivningsarbejder

43.11.10

Nedrivningsarbejder

43.12

Forberedende byggepladsarbejder

43.12.1

Forberedende byggepladsarbejder

43.12.11

Forberedende jord- og grundarbejder; rydningsarbejder

54320 (*)

43.12.12

Jordarbejder

54330

43.13

Prøveboringer

43.13.1

Prøveboringer

43.13.10

Prøveboringer

43.2

El-installation, vvs- og blikkenslagerarbejder samt andre bygningsinstallationer

43.21

El-installation

43.21.1

El-installation

43.21.10

El-installation

43.22

Blikkenslagerarbejde, installation af varme- og klimaanlæg

43.22.1

Udførelse af rør- og sanitetsinstallationer, installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg

43.22.11

Udførelse af rør- og sanitetsinstallationer

5462

43.22.12

Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg

5463

43.22.2

Installation af gasarmaturer

43.22.20

Installation af gasarmaturer

43.29

Udførelse af andre bygningsinstallationer

53232
53233

54231
54239 (*)

54310

54320 (*)

5461

54640
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43.29.1

Udførelse af andre bygningsinstallationer

43.29.11

Isoleringsarbejde

54650

43.29.12

Opsætning af hegn og stakitter

54770

43.29.19

Udførelse af andre installationer i.a.n.

5469

43.3

Bygningsfærdiggørelse

43.31

Stukkatur-, gips- og pudsearbejde

43.31.1

Stukkatur-, gips- og pudsearbejde

43.31.10

Stukkatur-, gips- og pudsearbejde

43.32

Snedkerarbejde

43.32.1

Snedkerarbejde

43.32.10

Snedkerarbejde

43.33

Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

43.33.1

Flisearbejde

43.33.10

Flisearbejde

43.33.2

Udførelse af anden gulvbelægning, vægbeklædning og tapetsering

43.33.21

Udførelse af gulvbelægning og vægbeklædning med marmor, granit og skifer

54790 (*)

43.33.29

Udførelse af anden gulvbelægning, vægbeklædning og tapetsering i.a.n.

54750

43.34

Maler- og glarmesterarbejde

43.34.1

Malerarbejde

43.34.10

Malerarbejde

43.34.2

Glarmesterarbejde

43.34.20

Glarmesterarbejde

43.39

Anden bygningsfærdiggørelse

43.39.1

Anden bygningsfærdiggørelse

43.39.11

Ornamentering

54760 (*)

43.39.19

Anden bygningsfærdiggørelse i.a.n.

54790 (*)

43.9

Andre specialiserede bygge- og anlægsarbejder

43.91

Tagarbejde

43.91.1

Tagarbejde

43.91.11

Udførelse af tagkonstruktioner

54522

43.91.19

Andet tagarbejde

54530 (*)

43.99

Andre specialiserede bygge- og anlægsarbejder i.a.n.

43.99.1

Tætningsarbejde

43.99.10

Tætningsarbejde

43.99.2

Stilladsarbejder

43.99.20

Stilladsarbejder

43.99.3

Nedramning af pæle; udførelse af fundamenter

43.99.30

Nedramning af pæle; udførelse af fundamenter

43.99.4

Betonarbejder

43.99.40

Betonarbejder

43.99.5

Opstilling af stålprofiler

54720

54760 (*)

54740

54730

54710

54530 (*)

54570

5451

54540
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43.99.50

Opstilling af stålprofiler

54550

43.99.6

Murerarbejder og opmuring af almindeligt murværk

43.99.60

Murerarbejder og opmuring af almindeligt murværk

43.99.7

Samling og opførelse af præfabrikerede bygværker

43.99.70

Samling og opførelse af præfabrikerede bygværker

43.99.9

Specialiserede bygge- og anlægsarbejder i.a.n.

43.99.90

Specialiserede bygge- og anlægsarbejder i.a.n.

G

ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER

45

Engroshandel og detailhandel med motorkøretøjer og motorcykler og reparation deraf

45.1

Handel med motorkøretøjer

45.11

Handel med biler og lette motorkøretøjer

45.11.1

Engroshandel med biler og lette motorkøretøjer

45.11.11

Engroshandel med personmotorkøretøjer

61181 (*)

45.11.12

Engroshandel med specialiserede personmotorkøretøjer som f.eks. ambulancer og minibusser mv. og terrængående motorkøretøjer (med en vægt på ≤ 3,5 t)

61181 (*)

45.11.2

Detailhandel med biler og lette motorkøretøjer fra specialforretninger

45.11.21

Detailhandel med nye personmotorkøretøjer fra specialforretninger

62281 (*)

45.11.22

Detailhandel med brugte personmotorkøretøjer fra specialforretninger

62281 (*)

45.11.23

Detailhandel med specialiserede nye personmotorkøretøjer som f.eks. ambulancer og
minibusser mv. og terrængående motorkøretøjer (med en vægt på ≤ 3,5 t) fra specialforretninger

62281 (*)

45.11.24

Detailhandel med specialiserede brugte personmotorkøretøjer som f.eks. ambulancer og
minibusser mv. og terrængående motorkøretøjer (med en vægt på ≤ 3,5 t) fra specialforretninger

62281 (*)

45.11.3

Anden detailhandel med biler og lette motorkøretøjer

45.11.31

Detailhandel via internettet med biler og lette motorkøretøjer

62381 (*)

45.11.39

Anden detailhandel med biler og lette motorkøretøjer i.a.n.

62381 (*)

45.11.4

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med biler og lette motorkøretøjer

45.11.41

Engroshandel via internettet på honorar- eller kontraktbasis med biler og lette motorkøretøjer

62581 (*)

45.11.49

Anden engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med biler og lette motorkøretøjer

62581 (*)

45.19

Handel med andre motorkøretøjer

45.19.1

Engroshandel med andre motorkøretøjer

45.19.11

Engroshandel med vare- og lastbiler, anhængere, sættevogne og busser

61181 (*)

45.19.12

Engroshandel med køretøjer til camping som f.eks. campingvogne og campingbiler

61181 (*)

45.19.2

Detailhandel med andre motorkøretøjer fra specialforretninger

45.19.21

Detailhandel med vare- og lastbiler, anhængere, sættevogne og busser fra specialforretninger

62281 (*)

45.19.22

Detailhandel med køretøjer til camping som f.eks. campingvogne og campingbiler fra
specialforretninger

62281 (*)

45.19.3

Anden detailhandel med andre motorkøretøjer

45.19.31

Detailhandel via internettet med andre motorkøretøjer

62381 (*)

45.19.39

Anden detailhandel med motorkøretøjer i.a.n.

62381 (*)

54560

54400

54521
54590
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45.19.4

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med andre motorkøretøjer

45.19.41

Engroshandel via internettet på honorar- eller kontraktbasis med andre motorkøretøjer

62581 (*)

45.19.49

Anden engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med andre motorkøretøjer

62581 (*)

45.2

Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer

45.20

Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer

45.20.1

Vedligeholdelse og reparation af biler og lette motorkøretøjer til godsbefordring

45.20.11

Almindelig vedligeholdelse og reparation af biler og lette motorkøretøjer til
godsbefording (undtagen reparation af det elektriske system, dæk og karrosseri)

87141 (*)

45.20.12

Reparation af det elektriske system i biler og lette motorkøretøjer til godsbefordring

87141 (*)

45.20.13

Reparation af dæk (herunder sporing og afbalancering af hjul) på biler og lette
motorkøretøjer til godsbefordring

87141 (*)

45.20.14

Reparation af karrosseri og lignende tjenester (reparation af døre, låse, vinduer samt
lakering og opretning) i forbindelse med biler og lette motorkøretøjer til godsbefordring

87141 (*)

45.20.2

Vedligeholdelse og reparation af andre motorkøretøjer

45.20.21

Almindelig vedligeholdelse og reparation af andre motorkøretøjer (undtagen reparation
af det elektriske system og karrosseri)

87143 (*)

45.20.22

Reparation af det elektriske system i andre motorkøretøjer

87143 (*)

45.20.23

Reparation af karrosseri og lignende tjenester (reparation af døre, låse, vinduer samt
lakering og opretning) i forbindelse med andre motorkøretøjer

87143 (*)

45.20.3

Bilvask, polering og lignende tjenester

45.20.30

Bilvask, polering og lignende tjenester

45.3

Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

45.31

Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

45.31.1

Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

45.31.11

Engroshandel med gummidæk og gummislanger til dæk

61181 (*)

45.31.12

Engroshandel med andre reservedele og andet tilbehør til motorkøretøjer

61181 (*)

45.31.2

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med reservedele og tilbehør til
motorkøretøjer

45.31.20

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med reservedele og tilbehør til
motorkøretøjer

45.32

Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

45.32.1

Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer fra specialforretninger

45.32.11

Detailhandel med dæk fra specialforretninger

62281 (*)

45.32.12

Detailhandel med andre reservedele og andet tilbehør til motorkøretøjer fra
specialforretninger

62281 (*)

45.32.2

Anden detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

45.32.21

Detailhandel via internettet med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

62381 (*)

45.32.22

Postordrehandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

62381 (*)

45.32.29

Anden detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer i.a.n.

62481

45.4

Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorcykler samt reservedele og tilbehør
dertil

45.40

Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorcykler samt reservedele og tilbehør
dertil

45.40.1

Engroshandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil

45.40.10

Engroshandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil

45.40.2

Detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil fra specialforretninger

45.40.20

Detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil fra specialforretninger

87141 (*)

62581 (*)

61181 (*)

62281 (*)
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45.40.3

Anden detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil

45.40.30

Anden detailhandel med motorcykler og reservedele samt tilbehør dertil

45.40.4

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med motorcykler samt reservedele og
tilbehør dertil

45.40.40

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med motorcykler samt reservedele og
tilbehør dertil

45.40.5

Vedligeholdelse og reparation af motorcykler

45.40.50

Vedligeholdelse og reparation af motorcykler

46

Engroshandel, undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

46.1

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis

46.11

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med landbrugsråvarer, levende dyr,
tekstilråmaterialer og halvfabrikata

46.11.1

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med landbrugsråvarer, levende dyr,
tekstilråmaterialer og halvfabrikata

46.11.11

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med levende dyr

61214

46.11.12

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med blomster og planter

61212

46.11.19

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med andre landbrugsråvarer,
tekstilråmaterialer og halvfabrikata

61211
61213
61215
61219

46.12

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med brændstoffer, malme, metaller og
kemiske produkter til industriel brug

46.12.1

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med brændstoffer, malme, metaller og
kemiske produkter til industriel brug

46.12.11

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende produkter

61291

46.12.12

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med metalmalme og metaller i ubearbejdet form

61292

46.12.13

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med kemiske produkter til industriel brug,
gødningsstoffer og agrokemiske produkter

61271
61272

62381 (*)

62581 (*)

87142

46.13

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med tømmer og byggematerialer

46.13.1

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med tømmer og byggematerialer

46.13.11

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med tømmer og træprodukter

61293

46.13.12

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med byggematerialer

61261
61262
61263
61264

46.14

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med maskiner, industrielt udstyr, skibe og
fly

46.14.1

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med maskiner, industrielt udstyr, skibe og
fly

46.14.11

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med computere, software, elektronisk
udstyr og telekommunikationsudstyr og andet kontorudstyr

61283
61284
61285

46.14.12

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med skibe, flyvemaskiner og andre transportmidler i.a.n.

61282

46.14.19

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med andre maskiner og industrielt udstyr
i.a.n.

61286
61287
61288
61289

46.15

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med møbler, husholdningsartikler og isenkram
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46.15.1

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med møbler, husholdningsartikler og
isenkram

46.15.11

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med møbler

61241

46.15.12

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med radio-, fjernsyns- og videoudstyr

61242

46.15.13

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med isenkram og håndværktøj

61265

46.15.19

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med isenkram og husholdningsartikler
i.a.n.

61243
61244
61245
61246

46.16

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med tekstiler, beklædning, pelsskind, fodtøj og lædervarer

46.16.1

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med tekstiler, beklædning, pelsskind, fodtøj og lædervarer

46.16.11

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med tekstiler

61231
61232

46.16.12

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med beklædning, pelsskind og fodtøj

61233
61234

46.16.13

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med lædervarer og rejseartikler

61256

46.17

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med føde-, drikke- og tobaksvarer

46.17.1

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med føde-, drikke- og tobaksvarer

46.17.11

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med fødevarer

61221
61222
61223
61224
61225
61227
61229

46.17.12

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med drikkevarer

61226

46.17.13

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med tobaksvarer

61228

46.18

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med andre specialiserede varer

46.18.1

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med andre specialiserede varer

46.18.11

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med farmaceutiske og medicinske artikler, parfumevarer og toiletartikler samt rengøringsmidler

61273
61274
61275
61276

46.18.12

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med spil og legetøj, sportsartikler, cykler,
bøger, aviser, blade og papirartikler, musikinstrumenter, ure og juveler og smykker,
fotografisk og optisk udstyr

61251
61252
61253
61254
61255
61259

46.18.19

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med andre specialiserede varer i.a.n.

61294
61295
61299

46.19

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med blandet sortiment

46.19.1

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med blandet sortiment

46.19.10

Engroshandel på honorar- eller kontraktbasis med blandet sortiment

46.2

Engroshandel med landbrugsråvarer og levende dyr

46.21

Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer

46.21.1

Engroshandel med korn, såsæd, frø og foderstoffer

612
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46.21.11

Engroshandel med korn

61111 (*)

46.21.12

Engroshandel med såsæd og frø (undtagen olieholdige frø)

61111 (*)

46.21.13

Engroshandel med olieholdige frø og frugter

61111 (*)

46.21.14

Engroshandel med foderstoffer

61111 (*)

46.21.19

Engroshandel med andre landbrugsråvarer i.a.n.

61119

46.21.2

Engroshandel med uforarbejdet tobak

46.21.20

Engroshandel med uforarbejdet tobak

46.22

Engroshandel med blomster og planter

46.22.1

Engroshandel med blomster og planter

46.22.10

Engroshandel med blomster og planter

46.23

Engroshandel med levende dyr

46.23.1

Engroshandel med levende dyr

46.23.10

Engroshandel med levende dyr

46.24

Engroshandel med huder, skind og læder

46.24.1

Engroshandel med huder, skind og læder

46.24.10

Engroshandel med huder, skind og læder

46.3

Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer

46.31

Engroshandel med frugt og grøntsager

46.31.1

Engroshandel med frugt og grøntsager

46.31.11

Engroshandel med friske frugter og grøntsager

61121 (*)

46.31.12

Engroshandel med forarbejdede frugter og grøntsager

61121 (*)

46.32

Engroshandel med kød og kødprodukter

46.32.1

Engroshandel med kød og kødprodukter

46.32.11

Engroshandel med kød (herunder også fjerkrækød)

61123 (*)

46.32.12

Engroshandel med kødprodukter (herunder også fjerkræprodukter)

61123 (*)

46.33

Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer

46.33.1

Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer

46.33.11

Engroshandel med mejeriprodukter

61122 (*)

46.33.12

Engroshandel med æg

61122 (*)

46.33.13

Engroshandel med spiselige olier og fedtstoffer

61122 (*)

46.34

Engroshandel med drikkevarer

46.34.1

Engroshandel med drikkevarer

46.34.11

Engroshandel med juice, mineralvand, læskedrikke og andre alkoholfri drikkevarer

61126 (*)

46.34.12

Engroshandel med alkoholiske drikkevarer

61126 (*)

46.35

Engroshandel med tobaksvarer

46.35.1

Engroshandel med tobaksvarer

46.35.10

Engroshandel med tobaksvarer

46.36

Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer

46.36.1

Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer

46.36.11

Engroshandel med sukker

61113

61112

61114

61115

61128

61129 (*)
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46.36.12

Engroshandel med bageriprodukter

61125 (*)

46.36.13

Engroshandel med chokolade og sukkervarer

61125 (*)

46.37

Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier

46.37.1

Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier

46.37.10

Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier

46.38

Engroshandel med andre fødevarer, herunder fisk, krebsdyr og bløddyr

46.38.1

Engroshandel med fisk, krebsdyr og bløddyr

46.38.10

Engroshandel med fisk, krebsdyr og bløddyr

46.38.2

Engroshandel med andre fødevarer

46.38.21

Engroshandel med homogeniserede produkter og diætmad

61129 (*)

46.38.29

Engroshandel med andre fødevarer i.a.n.

61129 (*)

46.39

Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer

46.39.1

Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer

46.39.11

Ikke-specialiseret engroshandel med frosne fødevarer

611 (*)

46.39.12

Ikke-specialiseret engroshandel med ikke-frosne føde-, drikke- og tobaksvarer

611 (*)

46.4

Engroshandel med husholdningsartikler

46.41

Engroshandel med tekstiler

46.41.1

Engroshandel med tekstiler

46.41.11

Engroshandel med garn

61131 (*)

46.41.12

Engroshandel med tekstilstof

61131 (*)

46.41.13

Engroshandel med husholdningslinned, gardiner og diverse husholdningsartikler af
tekstilmateriale

61132 (*)

46.41.14

Engroshandel med sy- og besætningsartikler

61132 (*)

46.42

Engroshandel med beklædning og fodtøj

46.42.1

Engroshandel med beklædning og fodtøj

46.42.11

Engroshandel med beklædning

61133

46.42.12

Engroshandel med fodtøj

61134

46.43

Engroshandel med elektriske husholdningsartikler

46.43.1

Engroshandel med elektriske husholdningsartikler

46.43.11

Engroshandel med elektriske husholdningsartikler, undtagen radio, fjernsyn og
fotografisk udstyr

61144 (*)

46.43.12

Engroshandel med radio-, fjernsyns-, video- og dvd-udstyr

61142 (*)

46.43.13

Engroshandel med grammofonplader, lydbånd og videobånd, cd’er og dvd’er (undtagen
uindspillede bånd)

61142 (*)

46.43.14

Engroshandel med fotografisk og optisk udstyr

61152

46.44

Engroshandel med porcelæns- og glasvarer og rengøringsmidler

46.44.1

Engroshandel med porcelæns- og glasvarer og rengøringsmidler

46.44.11

Engroshandel med glas-, porcelæns- og lervarer

61125 (*)

61124

61145 (*)
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46.44.12

Engroshandel med rengøringsmidler

61176

46.45

Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik

46.45.1

Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik

46.45.10

Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik

46.46

Engroshandel med farmaceutiske artikler

46.46.1

Engroshandel med farmaceutiske artikler

46.46.11

Engroshandel med farmaceutiske basisprodukter og farmaceutiske præparater

61173

46.46.12

Engroshandel med kirurgiske, medicinske og ortopædiske instrumenter og anordninger

61174

46.47

Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsudstyr

46.47.1

Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsudstyr

46.47.11

Engroshandel med boligmøbler

61141

46.47.12

Engroshandel med belysningsudstyr

61143

46.47.13

Engroshandel med tæpper

61163 (*)

46.48

Engroshandel med ure, juveler og smykker

46.48.1

Engroshandel med ure, juveler og smykker

46.48.10

Engroshandel med ure, juveler og smykker

46.49

Engroshandel med andre husholdningsartikler

46.49.1

Engroshandel med bestik og metalartikler til husholdningsbrug, kurve- og korkvarer og
andre husholdningsartikler i.a.n.

46.49.11

Engroshandel med bestik og metalartikler til husholdningsbrug

61145 (*)

46.49.12

Engroshandel med kurve- og korkvarer, bødker- og andre trævarer

61146

46.49.19

Engroshandel med husholdningsartikler og udstyr i.a.n.

61144 (*)

46.49.2

Engroshandel med bøger, blade og brevpapir, konvolutter mv.

46.49.21

Engroshandel med bøger

61151 (*)

46.49.22

Engroshandel med blade og aviser

61151 (*)

46.49.23

Engroshandel med brevpapir, konvolutter mv.

61151 (*)

46.49.3

Engroshandel med andre forbrugsvarer

46.49.31

Engroshandel med musikinstrumenter

61142 (*)

46.49.32

Engroshandel med spil og legetøj

61153

46.49.33

Engroshandel med sportsartikler (herunder cykler)

61155

46.49.34

Engroshandel med lædervarer og rejseartikler

61156

46.49.35

Engroshandel med frimærker og mønter

61159 (*)

46.49.36

Engroshandel med souvenirs og kunstgenstande

61159 (*)

46.49.39

Engroshandel med andre forbrugsvarer i.a.n.

61159 (*)

46.5

Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr

46.51

Engroshandel med computere, ydre enheder og software

46.51.1

Engroshandel med computere, ydre enheder og software

46.51.10

Engroshandel med computere, ydre enheder og software

61175

61154

61184
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46.52

Engroshandel med elektronisk udstyr og telekommunikationsudstyr og dele dertil

46.52.1

Engroshandel med elektronisk udstyr og telekommunikationsudstyr og dele dertil

46.52.11

Engroshandel med telekommunikationsudstyr og dele dertil

61185 (*)

46.52.12

Engroshandel med elektronisk udstyr og elektroniske komponenter

61142 (*)

46.52.13

Engroshandel med uindspillede lydbånd og videobånd og disketter, magnetiske og
optiske cd’er og dvd’er

61185 (*)

46.6

Engroshandel med andre maskiner, andet udstyr og tilbehør

46.61

Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til landbruget

46.61.1

Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til landbruget

46.61.11

Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til landbrug og skovbrug, herunder
traktorer

61186 (*)

46.61.12

Engroshandel med plæne- og havemaskiner, -udstyr og -tilbehør

61186 (*)

46.62

Engroshandel med værktøjsmaskiner

46.62.1

Engroshandel med værktøjsmaskiner

46.62.11

Engroshandel med værktøjsmaskiner til træforarbejdning

61188 (*)

46.62.12

Engroshandel med værktøjsmaskiner til metalforarbejdning

61188 (*)

46.62.19

Engroshandel med værktøjsmaskiner til forarbejdning af andre materialer

61188 (*)

46.63

Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed

46.63.1

Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed

46.63.10

Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed

46.64

Engroshandel med maskiner til tekstilindustrien, samt sy- og strikkemaskiner

46.64.1

Engroshandel med maskiner til tekstilindustrien, samt sy- og strikkemaskiner

46.64.10

Engroshandel med maskiner til tekstilindustrien, samt sy- og strikkemaskiner

46.65

Engroshandel med kontormøbler

46.65.1

Engroshandel med kontormøbler

46.65.10

Engroshandel med kontormøbler

46.66

Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr

46.66.1

Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr

46.66.10

Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr

46.69

Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

46.69.1

Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

46.69.11

Engroshandel med transportudstyr, undtagen motorkøretøjer, motorcykler og cykler

61182

46.69.12

Engroshandel med tilbehør til maskiner og udstyr

61189 (*)

46.69.13

Engroshandel med løfte- og håndteringsudstyr

61189 (*)

46.69.14

Engroshandel med maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien

61188 (*)

46.69.15

Engroshandel med elektriske maskiner, apparater og materialer til erhvervsmæssig brug

61189 (*)

46.69.16

Engroshandel med våben og ammunition

61189 (*)

46.69.19

Engroshandel med andre maskiner, apparater og andet udstyr til generelle og specielle
formål

61189 (*)

46.7

Anden specialiseret engroshandel

46.71

Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende produkter

61187

61188 (*)

61183 (*)

61183 (*)
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46.71.1

Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende produkter

46.71.11

Engroshandel med fast brændstof

61191 (*)

46.71.12

Engroshandel med motorbrændstof, herunder flybrændstof

61191 (*)

46.71.13

Engroshandel med andet flydende og luftformigt brændstof samt lignende produkter

61191 (*)

46.72

Engroshandel med metaller og metalmalme

46.72.1

Engroshandel med metaller og metalmalme

46.72.11

Engroshandel med jernmalme

61192 (*)

46.72.12

Engroshandel med metalmalme (undtagen jern)

61192 (*)

46.72.13

Engroshandel med jern og stål i ubearbejdet form

61192 (*)

46.72.14

Engroshandel med metaller (undtagen jern) i ubearbejdet form

61192 (*)

46.73

Engroshandel med træ, byggematerialer og sanitetsartikler

46.73.1

Engroshandel med træ, byggematerialer og sanitetsartikler

46.73.11

Engroshandel med ubearbejdet træ

61193 (*)

46.73.12

Engroshandel med produkter af træ i ubearbejdet form

61193 (*)

46.73.13

Engroshandel med sanitetsartikler

61162

46.73.14

Engroshandel med maling, fernis og lak

61164

46.73.15

Engroshandel med planglas

61161 (*)

46.73.16

Engroshandel med andre byggematerialer

61161 (*)

46.73.17

Engroshandel med tapet

61163 (*)

46.73.18

Engroshandel med gulvbelægninger (undtagen tæpper)

61163 (*)

46.74

Engroshandel med isenkram, sanitære installationer, varmeanlæg samt tilbehør

46.74.1

Engroshandel med isenkram, sanitære installationer, varmeanlæg samt tilbehør

46.74.11

Engroshandel med isenkram

61165 (*)

46.74.12

Engroshandel med sanitære installationer og varmeanlæg samt tilbehør

61199 (*)

46.74.13

Engroshandel med håndværktøj

61165 (*)

46.75

Engroshandel med kemiske produkter

46.75.1

Engroshandel med kemiske produkter

46.75.11

Engroshandel med gødningsstoffer og agrokemiske produkter

61172

46.75.12

Engroshandel med industrikemikalier

61171

46.76

Engroshandel med andre mellemprodukter

46.76.1

Engroshandel med andre mellemprodukter

46.76.11

Engroshandel med papir og pap

61194

46.76.12

Engroshandel med tekstilfibre

61131 (*)

46.76.13

Engroshandel med plast og gummi i ubearbejdet form

61199 (*)

46.76.19

Engroshandel med mellemprodukter, undtagen landbrugsprodukter i.a.n.

61199 (*)

46.77

Engroshandel med affaldsprodukter

46.77.1

Engroshandel med affaldsprodukter

46.77.10

Engroshandel med affaldsprodukter

46.9

Ikke-specialiseret engroshandel

46.90

Ikke-specialiseret engroshandel

46.90.1

Ikke-specialiseret engroshandel

46.90.10

Ikke-specialiseret engroshandel

61195

61

L 145/186

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Kode

Produkt/tjeneste

4.6.2008
CPC ver. 2

47

Detailhandel, undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

47.0

Detailhandel, undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

47.00

Detailhandel, undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

47.00.1

Detailhandel med frugt, grøntsager, kød, fisk, bageriprodukter, mejeriprodukter og æg

47.00.11

Detailhandel med friske frugter og grøntsager

62 (*) 21 (*)

47.00.12

Detailhandel med forarbejdede frugter og grøntsager

62 (*) 21 (*)

47.00.13

Detailhandel med kød

62 (*) 23 (*)

47.00.14

Detailhandel med kødprodukter

62 (*) 23 (*)

47.00.15

Detailhandel med fisk, krebsdyr og bløddyr

62 (*) 24

47.00.16

Detailhandel med bageriprodukter

62 (*) 25 (*)

47.00.17

Detailhandel med sukkervarer

62 (*) 25 (*)

47.00.18

Detailhandel med mejeriprodukter

62 (*) 22 (*)

47.00.19

Detailhandel med æg

62 (*) 22 (*)

47.00.2

Detailhandel med andre føde-, drikke- og tobaksvarer

47.00.21

Detailhandel med kaffe, te, kakao og krydderier

62 (*) 27

47.00.22

Detailhandel med spiselige olier og fedtstoffer

62 (*) 22 (*)

47.00.23

Detailhandel med homogeniserede tilberedninger og diætmad

62 (*) 29 (*)

47.00.24

Detailhandel med andre fødevarer i.a.n.

62 (*) 29 (*)

47.00.25

Detailhandel med alkoholiske drikkevarer

62 (*) 26 (*)

47.00.26

Detailhandel med andre drikkevarer

62 (*) 26 (*)

47.00.27

Detailhandel med tobaksvarer

62 (*) 28

47.00.3

Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr

47.00.31

Detailhandel med computere, ydre enheder og software

62 (*) 84

47.00.32

Detailhandel med telekommunikationsudstyr

62 (*) 85

47.00.33

Detailhandel med audio- og videoudstyr

62 (*) 42 (*)

47.00.4

Detailhandel med byggematerialer og isenkram

47.00.41

Detailhandel med isenkram

62 (*) 65 (*)

47.00.42

Detailhandel med maling, fernis og lak

62 (*) 64

47.00.43

Detailhandel med planglas

62 (*) 61 (*)

47.00.44

Detailhandel med plæne- og haveudstyr

62 (*) 86

47.00.45

Detailhandel med sanitære installationer og varmeanlæg samt tilbehør

62 (*) 61 (*)

47.00.46

Detailhandel med sanitetsartikler

62 (*) 62

47.00.47

Detailhandel med håndværktøj

62 (*) 65 (*)

47.00.49

Detailhandel med byggematerialer i.a.n.

62 (*) 61 (*)

47.00.5

Detailhandel med husholdningsartikler

47.00.51

Detailhandel med tekstiler

62 (*) 31

47.00.52

Detailhandel med gardiner

62 (*) 32

47.00.53

Detailhandel med tapet og gulvbelægninger og tæpper

62 (*) 63

47.00.54

Detailhandel med elektriske husholdningsapparater

62 (*) 44

47.00.55

Detailhandel med møbler

62 (*) 41

47.00.56

Detailhandel med belysningsartikler

62 (*) 43
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47.00.57

Detailhandel med træ-, kork- og kurveartikler

62 (*) 46

47.00.58

Detailhandel med musikinstrumenter og noder

62 (*) 42 (*)

47.00.59

Detailhandel med service, glas-, porcelæns- og lervarer og bestik, skære- og
klipperedskaber, ikke-elektriske husholdningsapparater, artikler og udstyr i.a.n.

62 (*) 45

47.00.6

Detailhandel med varer til kulturelle formål og til fritid

47.00.61

Detailhandel med bøger

62 (*) 51 (*)

47.00.62

Detailhandel med aviser og blade

62 (*) 51 (*)

47.00.63

Detailhandel med brevpapir, konvolutter mv.

62 (*) 51 (*)

47.00.64

Detailhandel med musik- og videooptagelser

62 (*) 42 (*)

47.00.65

Detailhandel med sportsudstyr

62 (*) 55 (*)

47.00.66

Detailhandel med campingudstyr

62 (*) 55 (*)

47.00.67

Detailhandel med spil og legetøj

62 (*) 53

47.00.68

Detailhandel med frimærker og mønter

62 (*) 59 (*)

47.00.69

Detailhandel med souvenirs og kunstgenstande

62 (*) 59 (*)

47.00.7

Detailhandel med beklædning, farmaceutiske og medicinske artikler, toiletartikler,
blomster, planter, kæledyr og foder til kæledyr

47.00.71

Detailhandel med beklædning

62 (*) 33

47.00.72

Detailhandel med skotøj

62 (*) 34

47.00.73

Detailhandel med lædervarer og rejseartikler

62 (*) 56

47.00.74

Detailhandel med farmaceutiske artikler

62 (*) 73

47.00.75

Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler

62 (*) 74

47.00.76

Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler

62 (*) 75

47.00.77

Detailhandel med blomster, planter, såsæd og frø

62 (*) 12

47.00.78

Detailhandel med gødningsstoffer og agrokemiske produkter

62 (*) 71
62 (*) 72

47.00.79

Detailhandel med kæledyr og foder til kæledyr

62 (*) 14

47.00.8

Detailhandel med motorbrændstof og andre nye varer i.a.n.

47.00.81

Detailhandel med motorbrændstof

62 (*) 91 (*)

47.00.82

Detailhandel med ure, juveler og smykker

62 (*) 54

47.00.83

Detailhandel med fotografisk og optisk udstyr samt præcisionsinstrumenter, tjenester
leveret af optikere

62 (*) 52

47.00.84

Detailhandel med rengøringsmidler

62 (*) 76

47.00.85

Detailhandel med fyringsolie, flaskegas, kul og træ til husholdningsbrug

62 (*) 91 (*)

47.00.86

Detailhandel med andre nonfoodprodukter i.a.n.

62 (*) 59 (*)

47.00.87

Detailhandel med landbrugsråvarer i.a.n.

62 (*) 11
62 (*) 13
62 (*) 15
62 (*) 19

47.00.88

Detailhandel med maskiner og udstyr i.a.n.

62 (*) 83
62 (*) 87
62 (*) 88
62 (*) 89

47.00.89

Detailhandel med andre nonfoodprodukter ikke til forbrug i.a.n.

62 (*) 92
62 (*) 93
62 (*) 94
62 (*) 95
62 (*) 99
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47.00.9

Detailhandel med brugte varer

47.00.91

Detailhandel med antikviteter

62 (*)

47.00.92

Detailhandel med brugte bøger

62 (*)

47.00.99

Detailhandel med andre brugte varer

62 (*)

H

TRANSPORT OG OPLAGRING

49

Landtransport og rørtransport

49.1

Persontransport med jernbane, fjerntrafik

49.10

Persontransport med jernbane, fjerntrafik

49.10.1

Persontransport med jernbane, fjerntrafik

49.10.11

Persontransport med jernbane, turistfart

64131

49.10.19

Anden persontransport med jernbane, fjerntrafik

64210

49.2

Godstransport med jernbane

49.20

Godstransport med jernbane

49.20.1

Godstransport med jernbane

49.20.11

Godstransport med jernbane, i kølevogne

65121

49.20.12

Godstransport med jernbane, i tankvogne (olieprodukter)

65122 (*)

49.20.13

Godstransport med jernbane, i tankvogne (flydende eller luftformigt massegods)

65122 (*)

49.20.14

Transport med jernbane af containere til kombineret transport

65123

49.20.15

Transport med jernbane af breve og pakker

65124

49.20.16

Transport med jernbane af tørt styrtgods

65125

49.20.19

Anden godstransport med jernbane

65126
65129

49.3

Anden landpersontransport

49.31

Landpersontransport i byområder og omegnen deraf

49.31.1

Persontransport med jernbane i byområder og omegnen deraf

49.31.10

Persontransport med jernbane i byområder og omegnen deraf

49.31.2

Anden landpersontransport i byområder og omegnen deraf

49.31.21

Persontransport ad vej i byområder og omegnen deraf, rutefart

64112

49.31.22

Kombineret persontransport i byområder og omegnen deraf, rutefart

64113

49.32

Taxikørsel

49.32.1

Taxikørsel

49.32.11

Taxikørsel

64115

49.32.12

Udlejning af personbiler med fører

64116

49.39

Anden landpersontransport i.a.n.

49.39.1

Specialiseret landpersontransport, fjerntrafik i rutefart

49.39.11

Persontransport ad vej, fjerntrafik i rutefart

64221

49.39.12

Specialiseret persontransport ad vej, fjerntrafik i rutefart

64222

49.39.13

Anden specialiseret persontransport ad vej, i rutefart

64114

49.39.2

Persontransport med tovbaner og skilifter

49.39.20

Persontransport med tovbaner og skilifter

64111

64119 (*)
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49.39.3

Anden landpersontransport, ikke rutefart

49.39.31

Udlejning af busser med fører

66011

49.39.32

Turistbusfart

64132

49.39.33

Nærtrafik med bus, ikke rutefart

64118

49.39.34

Fjerntrafik med bus, ikke rutefart

64223

49.39.35

Persontransport ad vej med menneske- eller dyretrukne køretøjer

64117

49.39.39

Landpersontransport i.a.n.

64119 (*)

49.4

Vejgodstransport og flytning

49.41

Vejgodstransport

49.41.1

Vejgodstransport

49.41.11

Vejgodstransport, i kølevogn

65111

49.41.12

Godstransport ad vej i tankvogne eller sættevogne (olieprodukter)

65112 (*)

49.41.13

Godstransport ad vej i tankvogne eller sættevogne (andet flydende eller luftformigt
massegods)

65112 (*)

49.41.14

Transport ad vej af containere til kombineret transport

65113

49.41.15

Transport ad vej af tørt styrtgods

65117

49.41.16

Transport ad vej af levende dyr

65118

49.41.17

Godstransport ad vej med menneske- eller dyretrukne køretøjer

65114

49.41.18

Transport ad vej af breve og pakker

65116

49.41.19

Anden vejgodstransport

65119

49.41.2

Udlejning af lastbiler med fører

49.41.20

Udlejning af lastbiler med fører

49.42

Flytning

49.42.1

Flytning

49.42.11

Flytning for private

65115 (*)

49.42.19

Anden flytning

65115 (*)

49.5

Rørtransport

49.50

Rørtransport

49.50.1

Rørtransport

49.50.11

Transport af råolie, raffineret olie og olieprodukter via rørledninger

65131 (*)

49.50.12

Transport af naturgas via rørledninger

65131 (*)

49.50.19

Transport af andre varer via rørledninger

65139

50

Skibsfart

50.1

Sø- og kysttransport af personer

50.10

Sø- og kysttransport af personer

50.10.1

Sø- og kysttransport af personer

50.10.11

Sø- og kysttransport af personer med færge

64231

50.10.12

Sø- og kysttransport af personer med store passagerskibe

64232

50.10.19

Anden sø- og kysttransport af personer

64239

50.10.2

Udlejning af sø- og kystskibe med besætning til persontransport

66012
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50.10.20

Udlejning af sø- og kystskibe med besætning til persontransport

66021 (*)

50.2

Sø- og kysttransport af gods

50.20

Sø- og kysttransport af gods

50.20.1

Sø- og kysttransport af gods

50.20.11

Sø- og kysttransport af frost- eller kølevarer i køleskibe

65211

50.20.12

Sø- og kysttransport af råolie i tankskibe

65212 (*)

50.20.13

Sø- og kysttransport af andet flydende eller luftformigt massegods i tankskibe

65212 (*)

50.20.14

Sø- og kysttransport af containere til kombineret transport i containerskibe

65213

50.20.15

Sø- og kysttransport af tørt styrtgods

65219 (*)

50.20.19

Anden sø- og kysttransport af gods

65219 (*)

50.20.2

Udlejning af sø- og kystskibe med besætning til godstransport; bugsering

50.20.21

Udlejning af sø- og kystskibe med besætning til godstransport

66021 (*)

50.20.22

Bugsering til søs og i kystfarvande

65219 (*)

50.3

Persontransport ad indre vandveje

50.30

Persontransport ad indre vandveje

50.30.1

Persontransport ad indre vandveje

50.30.11

Persontransport ad indre vandveje med færge

64121

50.30.12

Persontransport ad indre vandveje i form af krydstogt

64122

50.30.13

Persontransport med turist- og udflugtsbåde

64133

50.30.19

Anden persontransport ad indre vandveje

64129

50.30.2

Udlejning af skibe til persontransport ad indre vandveje med besætning

50.30.20

Udlejning af skibe til persontransport ad indre vandveje med besætning

50.4

Godstransport ad indre vandveje

50.40

Godstransport ad indre vandveje

50.40.1

Godstransport ad indre vandveje

50.40.11

Transport ad indre vandveje af frost- eller kølevarer i køleskibe

65221

50.40.12

Transport ad indre vandveje af råolie i tankskibe

65222 (*)

50.40.13

Transport ad indre vandveje af andet flydende og luftformigt massegods i tankskibe

65222 (*)

50.40.14

Transport ad indre vandveje af containere til kombineret transport i containerskibe

65229 (*)

50.40.19

Anden godstransport ad indre vandveje

65229 (*)

50.40.2

Udlejning af skibe til godstransport ad indre vandveje med besætning; bugsering

50.40.21

Udlejning af skibe til godstransport ad indre vandveje med besætning

66022 (*)

50.40.22

Bugsering på indre vandveje

65229 (*)

51

Lufttransport

51.1

Lufttransport af personer

51.10

Lufttransport af personer

66022 (*)
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51.10.1

Lufttransport af personer

51.10.11

Persontransport med rutefly, indenrigs

64241

51.10.12

Persontransport med charterfly, indenrigs, undtagen turistflyvning

64242

51.10.13

Persontransport med rutefly, udenrigs

64243

51.10.14

Persontransport med charterfly, udenrigs

64244

51.10.15

Persontransport med charterfly i form af turistflyvning

64134

51.10.2

Udlejning af luftfartøjer til persontransport med besætning

51.10.20

Udlejning af luftfartøjer til persontransport med besætning

51.2

Lufttransport af gods samt rumfart

51.21

Lufttransport af gods

51.21.1

Lufttransport af gods

51.21.11

Transport af containere til kombineret transport med fly i rutefart

65319 (*)

51.21.12

Lufttransport af breve og pakker

65311

51.21.13

Transport af andet gods med fly i rutefart

65319 (*)

51.21.14

Transport af andet gods med charterfly

65319 (*)

51.21.2

Udlejning af luftfartøjer til godstransport med besætning

51.21.20

Udlejning af luftfartøjer til godstransport med besætning

51.22

Rumfart

51.22.1

Rumfart

51.22.11

Transport i rummet af personer

64250

51.22.12

Transport i rummet af gods

65320

52

Oplagrings- og pakhusvirksomhed og hjælpetjenester i forbindelse med transport

52.1

Oplagrings- og pakhustjenester

52.10

Oplagrings- og pakhustjenester

52.10.1

Oplagrings- og pakhustjenester

52.10.11

Oplagring af køle- og frostvarer

67210

52.10.12

Oplagring af flydende eller luftformigt massegods

67220

52.10.13

Oplagring af korn

67290 (*)

52.10.19

Andre oplagrings- og pakhustjenester

67290 (*)

52.2

Hjælpetjenester i forbindelse med transport

52.21

Tjenester i forbindelse med landtransport

52.21.1

Tjenester i forbindelse med jernbanetransport

52.21.11

Jernbanebugsering

67301

52.21.19

Andre tjenester i forbindelse med jernbanetransport

67309

52.21.2

Tjenester i forbindelse med vejtransport

52.21.21

Busstationer

67410

52.21.22

Drift af veje

67420 (*)

52.21.23

Drift af broer og tunneller

67420 (*)

52.21.24

Parkeringsfaciliteter

67430

66031

66032
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52.21.25

Bugsering af person- og erhvervskøretøjer

67440

52.21.29

Andre tjenester i forbindelse med vejtransport

67490

52.21.3

Tjenester i forbindelse med rørtransport

52.21.30

Tjenester i forbindelse med rørtransport

52.22

Tjenester i forbindelse med skibsfart

52.22.1

Tjenester i forbindelse med skibsfart

52.22.11

Tjenester til drift af havne og vandveje i forbindelse med sø- og kystsejlads (undtagen
godsbehandling)

67511

52.22.12

Tjenester i forbindelse med indre vandveje (undtagen godsbehandling)

67512

52.22.13

Lodsning og anløbstjenester i forbindelse med sø- og kystsejlads

67521

52.22.14

Lodsning og anløbstjenester i forbindelse med sejlads på indre vandveje

67522

52.22.15

Bjergning og flotbringning i forbindelse med sø- og kystsejlads

67531

52.22.16

Bjergning og flotbringning i forbindelse med sejlads på indre vandveje

67532

52.22.19

Andre tjenester i forbindelse med skibsfart

67590

52.23

Tjenester i forbindelse med lufttransport

52.23.1

Lufthavnstjenester (undtagen godsbehandling), regulering af flytrafikken og andre
tjenester i forbindelse med lufttransport

52.23.11

Lufthavnstjenester (undtagen godsbehandling)

67610

52.23.12

Regulering af flytrafikken

67620

52.23.19

Andre tjenester i forbindelse med lufttransport

67630

52.23.2

Tjenester i forbindelse med rumfart

52.23.20

Tjenester i forbindelse med rumfart

52.24

Godsbehandling

52.24.1

Godsbehandling

52.24.11

Containerhåndtering i havne

67110 (*)

52.24.12

Anden containerhåndtering

67110 (*)

52.24.13

Anden godsbehandling i havne

67190 (*)

52.24.19

Anden godsbehandling

67190 (*)

52.29

Andre hjælpetjenester i forbindelse med transport

52.29.1

Formidling af godstransport

52.29.11

Skibsmæglertjenester

67910 (*)

52.29.12

Anden fragtmægling

67910 (*)

52.29.19

Anden formidling af godstransport

67910 (*)

52.29.2

Andre hjælpetjenester i forbindelse med transport i.a.n.

52.29.20

Andre hjælpetjenester i forbindelse med transport i.a.n.

53

Post- og kurertjenester

53.1

Posttjenester omfattet af forsyningspligten

53.10

Posttjenester omfattet af forsyningspligten

53.10.1

Posttjenester omfattet af forsyningspligten

53.10.11

Postbefordring af aviser og tidsskrifter omfattet af forsyningspligten

68111 (*)

53.10.12

Postbefordring af breve omfattet af forsyningspligten

68111 (*)

53.10.13

Postbefordring af pakker omfattet af forsyningspligten

68112

53.10.14

Postkontortjenester

68113

67490 (*)

67640

67990
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53.10.19

Andre posttjenester omfattet af forsyningspligten

68119

53.2

Andre post- og kurertjenester

53.20

Andre post- og kurertjenester

53.20.1

Andre post- og kurertjenester

53.20.11

Kurertjenester ved hjælp af flere transportmidler

68120

53.20.12

Madudbringning til hjemmet

68130 (*)

53.20.19

Andre post- og kurertjenester i.a.n.

68130 (*)

I

OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSTJENESTER

55

Indlogering

55.1

Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

55.10

Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

55.10.1

Indlogering på værelse eller i anden overnatningsfacilitet, med daglig rengøring
(undtagen timesharing)

55.10.10

Indlogering på værelse eller i anden overnatningsfacilitet, med daglig rengøring
(undtagen timesharing)

55.2

Ferieboliger og andre faciliteter til korttidsophold

55.20

Ferieboliger og andre faciliteter til korttidsophold

55.20.1

Ferieboliger og andre faciliteter til korttidsophold

55.20.11

Indlogering på vandrehjem og i feriehytter

63114

55.20.12

Indlogering på værelse eller i anden overnatningsfacilitet i timeshareejendomme

63113

55.20.19

Indlogering på værelse eller i anden overnatningsfacilitet, uden daglig rengøring

63112 (*)

55.3

Pladser for campingvogne, fritidskøretøjer og lignende faciliteter

55.30

Pladser for campingvogne, fritidskøretøjer og lignende faciliteter

55.30.1

Pladser for campingvogne, fritidskøretøjer og lignende faciliteter

55.30.11

Campingpladser

63120

55.30.12

Pladser for campingvogne og fritidskøretøjer

63130

55.9

Andre overnatningsfaciliteter

55.90

Andre overnatningsfaciliteter

55.90.1

Andre overnatningsfaciliteter

55.90.11

Indlogering på værelse eller i anden overnatningsfacilitet på kollegier og kostskoler

63210

55.90.12

Indlogering på værelse eller i anden overnatningsfacilitet i hjem eller lejre for arbejdere

63220

55.90.13

Sovevogne og lignende overnatningsfaciliteter i andre transportmidler

63290 (*)

55.90.19

Andre overnatningsfaciliteter i.a.n.

63290 (*)

56

Restaurationstjenester

56.1

Restauranter og mobile madudsalg

56.10

Restauranter og mobile madudsalg

56.10.1

Restauranter og mobile madudsalg

56.10.11

Madservering i restauranter med fuld betjening

63310 (*)

56.10.12

Madservering i togspisevogne og på skibe

63310 (*)

63111
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56.10.13

Madservering i selvbetjeningsrestauranter

63320

56.10.19

Anden madservering

63399

56.2

Event catering og andre restaurationstjenester

56.21

Event catering

56.21.1

Event catering

56.21.11

Event catering for private

63391 (*)

56.21.19

Anden event catering

63391 (*)

56.29

Andre restaurationstjenester

56.29.1

Restaurationstjenester i henhold til kontrakt

56.29.11

Restaurationstjenester i henhold til kontrakt for transportvirksomheder

63392

56.29.19

Andre restaurationstjenester i henhold til kontrakt

63393 (*)

56.29.2

Kantiner

56.29.20

Kantiner

56.3

Udskænkning af drikkevarer

56.30

Udskænkning af drikkevarer

56.30.1

Udskænkning af drikkevarer

56.30.10

Udskænkning af drikkevarer

J

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

58

Udgivervirksomhed

58.1

Udgivelse af bøger og tidsskrifter og anden udgivervirksomhed

58.11

Udgivelse af bøger

58.11.1

Trykte bøger

58.11.11

Trykte lærebøger

32210

58.11.12

Trykte bøger til erhvervsmæssig, teknisk og videnskabelig brug

32291

58.11.13

Trykte børnebøger

32292

58.11.14

Trykte ordbøger og leksika

32220 (*)

58.11.15

Trykte atlas og andre kortbøger

32220 (*)

58.11.16

Trykte landkort, søkort og lignende kort, ikke i bogform

32510

58.11.19

Andre trykte bøger, brochurer o.l.

32299

58.11.2

Bøger på cd, bånd og andre medier

58.11.20

Bøger på cd, bånd og andre medier

58.11.3

Onlinebøger

58.11.30

Onlinebøger

58.11.4

Reklameplads i bøger

58.11.41

Reklameplads i bøger, trykte

83631 (*)

58.11.42

Reklameplads i bøger, elektroniske

83639 (*)

58.11.5

Udgivelse af bøger på honorar- eller kontraktbasis

58.11.50

Udgivelse af bøger på honorar- eller kontraktbasis

58.11.6

Tilladelser i forbindelse med bøger

63393 (*)

63400

47691
47692

84311 (*)

89110

4.6.2008

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Kode

Produkt/tjeneste

L 145/195
CPC ver. 2

58.11.60

Tilladelser i forbindelse med bøger

73320 (*)

58.12

Udgivelse af telefonbøger og adresselister

58.12.1

Telefonbøger og adresselister, trykte eller på fysiske medier

58.12.10

Telefonbøger og adresselister, trykte eller på fysiske medier

58.12.2

Onlinetelefonbøger og -adresselister

58.12.20

Onlinetelefonbøger og -adresselister

58.12.3

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge telefonbøger og adresselister

58.12.30

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge telefonbøger og adresselister

58.13

Udgivelse af aviser

58.13.1

Trykte aviser

58.13.10

Trykte aviser

58.13.2

Onlineaviser

58.13.20

Onlineaviser

58.13.3

Reklameplads i aviser

58.13.31

Reklameplads i aviser, trykte

83631 (*)

58.13.32

Reklameplads i aviser, elektroniske

83639 (*)

58.14

Udgivelse af ugeblade og tidsskrifter

58.14.1

Trykte ugeblade og tidsskrifter

58.14.11

Trykte ugeblade og tidsskrifter af almen interesse

32410

58.14.12

Trykte erhvervsblade, fagtidsskrifter og videnskabelige tidsskrifter

32420

58.14.19

Andre trykte ugeblade og tidsskrifter

32490

58.14.2

Onlineugeblade og -tidsskrifter

58.14.20

Onlineugeblade og -tidsskrifter

58.14.3

Reklameplads i ugeblade og tidsskrifter

58.14.31

Reklameplads i ugeblade og tidsskrifter, trykte

83631 (*)

58.14.32

Reklameplads i ugeblade og tidsskrifter, elektroniske

83639 (*)

58.14.4

Tilladelser i forbindelse med ugeblade og tidsskrifter

58.14.40

Tilladelser i forbindelse med ugeblade og tidsskrifter

58.19

Anden udgivervirksomhed

58.19.1

Anden udgivervirksomhed af trykt materiale

58.19.11

Trykte postkort, kort med lykønskninger o.l.

32530

58.19.12

Trykte billeder, tegninger og fotografier

32540

58.19.13

Trykte overføringsbilleder, kalendere

32630

58.19.14

Trykte ubrugte frimærker, stempelmærker o.l.; stempelpapir; checks; pengesedler, aktier,
obligationer og lignende værdipapirer

32610

58.19.15

Trykt reklamemateriale, varekataloger o.l.

32620

58.19.19

Andet trykt materiale

32690

58.19.2

Andet onlineindhold

58.19.21

Onlineindhold for voksne

84393

58.19.29

Andet onlineindhold i.a.n.

84399

58.19.3

Tilladelser i forbindelse med andet trykt materiale

32230
47692 (*)

84311 (*)

32300 (*)

84312 (*)

84312 (*)

73320 (*)
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58.19.30

Tilladelser i forbindelse med andet trykt materiale

58.2

Udgivelse af software

58.21

Udgivelse af computerspil

58.21.1

Computerspil, på fysisk medium

58.21.10

Computerspil, på fysisk medium

58.21.2

Computerspil, downloadede

58.21.20

Computerspil, downloadede

58.21.3

Onlinespil

58.21.30

Onlinespil

58.21.4

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge computerspil

58.21.40

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge computerspil

58.29

Anden udgivelse af software

58.29.1

Sytemsoftware, på fysisk medium

58.29.11

Operativsystemer, på fysisk medium

47811

58.29.12

Netværkssoftware, på fysisk medium

47812

58.29.13

Software til databasemanagement, på fysisk medium

47813

58.29.14

Software til udviklingsværktøjer og programmeringssprog, på fysisk medium

47814

58.29.2

Applikationssoftware, på fysisk medium

58.29.21

Almindelig applikationssoftware til virksomheder og private, på fysisk medium

47821

58.29.29

Anden applikationssoftware, på fysisk medium

47829

58.29.3

Downloaded software

58.29.31

Downloaded systemsoftware

84341

58.29.32

Downloaded applikationssoftware

84342 (*)

58.29.4

Onlinesoftware

58.29.40

Onlinesoftware

58.29.5

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge computersoftware

58.29.50

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge computersoftware

59

Produktion af film,
musikudgivelser

59.1

Produktion af film, videofilm og fjernsynsprogrammer

59.11

Produktion af film, videofilm og fjernsynsprogrammer

59.11.1

Produktion af film, videofilm og fjernsynsprogrammer

59.11.11

Film- og videoproduktion

96121 (*)

59.11.12

Produktion af reklamefilm og -video

96121 (*)

59.11.13

Anden produktion af fjernsynsprogrammer

96121 (*)

59.11.2

Film, videofilm og fjernsynsprogrammer

59.11.21

Originaler af film, videofilm og fjernsynsprogrammer

96123 (*)

59.11.22

Kinematografiske film

38950

59.11.23

Film og andet videoindhold på cd, bånd eller andre fysiske medier

47620

59.11.24

Downloadede film og andet videoindhold

84331

59.11.3

Salg af reklameplads eller -tid i film, på video og i fjernsynsudsendelser

73320 (*)

47822

84342 (*)

84391

73311 (*)

84392

videofilm

og

fjernsynsprogrammer,

73311 (*)
lydoptagelser

og
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59.11.30

Salg af reklameplads eller -tid i film, på video og i fjernsynsudsendelser

83639 (*)

59.12

Tjenester, der leveres efter produktion af film, video og fjernsynsprogrammer

59.12.1

Tjenester, der leveres efter produktion af film, video og fjernsynsprogrammer

59.12.11

Audiovisuel editering

96131

59.12.12

Overførsel og kopiering af mastere

96132

59.12.13

Farvekorrektion og digital restaurering

96133

59.12.14

Visuelle effekter

96134

59.12.15

Animation

96135

59.12.16

Billedtekstning

96136

59.12.17

Lydredigering og lyddesign

96137

59.12.19

Andre tjenester, der leveres efter produktion af film, video og fjernsynsprogrammer

96139

59.13

Distribution af film, video og fjernsynsprogrammer

59.13.1

Distribution af film, video og fjernsynsprogrammer og tilladelser i forbindelse hermed

59.13.11

Tilladelser i forbindelse med filmrettigheder og indtægter i forbindelse hermed

73320 (*)

59.13.12

Anden distribution af film, video og fjernsynsprogrammer

96140

59.14

Filmfremvisning

59.14.1

Filmfremvisning

59.14.10

Filmfremvisning

59.2

Lydoptagelser og musikudgivelser

59.20

Lydoptagelser og musikudgivelser

59.20.1

Lydoptagelser og liveoptagelser; originaler af lydoptagelser

59.20.11

Lydoptagelser

96111

59.20.12

Liveoptagelser

96112

59.20.13

Originaler af lydoptagelser

96113

59.20.2

Produktion af radioprogrammer; originaler af radioprogrammer

59.20.21

Produktion af radioprogrammer

96122

59.20.22

Originaler af radioprogrammer

96123 (*)

59.20.3

Musikudgivelser

59.20.31

Trykte noder

32520 (*)

59.20.32

Elektroniske noder

32520 (*)

59.20.33

Musik på cd, bånd og andre fysiske medier

47610

59.20.34

Andre lyd-cd’er og -bånd

47699

59.20.35

Downloaded musik

84321

59.20.4

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge lydoriginaler

59.20.40

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge lydoriginaler

96151
96152

73320 (*)
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60

Udbydelse og transmission af radio- og fjernsynsprogrammer

60.1

Radiotransmission

60.10

Radiotransmission

60.10.1

Radiotransmission; originaler til radioudsendelser

60.10.11

Udbydelse og transmission af radioprogrammer

84631 (*)

60.10.12

Originaler til radioudsendelser

84611

60.10.2

Programmer til radiokanaler

60.10.20

Programmer til radiokanaler

60.10.3

Reklametid i radio

60.10.30

Reklametid i radio

60.2

Udbydelse og transmission af fjernsynsprogrammer; originaler til fjernsynsudsendelser

60.20

Udbydelse og transmission af fjernsynsprogrammer; originaler til fjernsynsudsendelser

60.20.1

Udbydelse og transmission af fjernsynsprogrammer

60.20.11

Udbydelse og transmission
abonnementsbasis

60.20.12

Anden udbydelse
abonnementsbasis

60.20.13

Udbydelse og transmission af fjernsynsprogrammer online, på abonnementsbasis

84631 (*)

60.20.14

Anden udbydelse og transmission af fjernsynsprogrammer, på abonnementsbasis

84631 (*)

60.20.2

Originaler til fjernsynsudsendelser

60.20.20

Originaler til fjernsynsudsendelser

60.20.3

Programmer til fjernsynskanaler

60.20.31

Programmer til fjernsynskanaler, undtagen til abonnements-tv

84622 (*)

60.20.32

Programmer til abonnements-tv

84622 (*)

60.20.4

Reklametid i fjernsynet

60.20.40

Reklametid i fjernsynet

61

Telekommunikation

61.1

Trådbåren telekommunikation

61.10

Trådbåren telekommunikation

61.10.1

Transmission af data og meddelelser

61.10.11

Fastnettelefoni — adgang og anvendelse

84121

61.10.12

Fastnettelefoni — udbudte tjenester

84122

61.10.13

Private netværkstjenester til trådbårne telekommunikationssystemer

84140 (*)

61.10.2

Netoperatørtjenester til trådbåren telekommunikation

61.10.20

Netoperatørtjenester til trådbåren telekommunikation

61.10.3

Datatransmission via trådbårne telekommunikationsnetværk

61.10.30

Datatransmission via trådbårne telekommunikationsnetværk

61.10.4

Trådbåren internettelekommunikation

61.10.41

Internet backbone-tjenester

84210

61.10.42

Smalbåndsinternetadgang via trådbårne netværk

84221 (*)

61.10.43

Bredbåndsinternetadgang via trådbårne netværk

84222 (*)

84621

83632 (*)

og

af

fjernsynsprogrammer

transmission

af

online,

undtagen

på

84631 (*)

fjernsynsprogrammer,

undtagen

på

84631 (*)

84612

83632 (*)

84110 (*)

84150 (*)
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61.10.49

Anden trådbåren internettelekommunikation

61.10.5

Distribution til forbrugere af programmer via trådbåren infrastruktur

61.10.51

Distribution til forbrugere
basisprogrampakke

af

programmer

via

trådbåren

infrastruktur,

84632 (*)

61.10.52

Distribution til forbrugere
tilvalgsprogrampakke

af

programmer

via

trådbåren

infrastruktur,

84633 (*)

61.10.53

Distribution til forbrugere af programmer via trådbåren infrastruktur, pay-per-view

61.2

Trådløs telekommunikation

61.20

Trådløs telekommunikation

61.20.1

Mobil
telekommunikation
telekommunikationssystemer

61.20.11

Mobil telekommunikation — adgang og anvendelse

84131

61.20.12

Mobil telekommunikation — udbudte tjenester

84132

61.20.13

Private netværkstjenester til trådløse telekommunikationssystemer

84140 (*)

61.20.2

Netoperatørtjenester til trådløs telekommunikation

61.20.20

Netoperatørtjenester til trådløs telekommunikation

61.20.3

Datatransmission via trådløse telekommunikationsnetværk

61.20.30

Datatransmission via trådløse telekommunikationsnetværk

61.20.4

Trådløs internettelekommunikation

61.20.41

Smalbåndsinternetadgang via trådløse netværk

84221 (*)

61.20.42

Bredbåndsinternetadgang via trådløse netværk

84222 (*)

61.20.49

Anden trådløs internettelekommunikation

84290 (*)

61.20.5

Distribution til forbrugere af programmer via trådløse netværk

61.20.50

Distribution til forbrugere af programmer via trådløse netværk

61.3

Satellitbaseret telekommunikation

61.30

Satellitbaseret telekommunikation

61.30.1

Satellitbaseret telekommunikation, undtagen distribution til forbrugere af programmer
via satellit

61.30.10

Satellitbaseret telekommunikation, undtagen distribution til forbrugere af programmer
via satellit

61.30.2

Distribution til forbrugere af programmer via satellit

61.30.20

Distribution til forbrugere af programmer via satellit

61.9

Anden telekommunikation

61.90

Anden telekommunikation

61.90.1

Anden telekommunikation

61.90.10

Anden telekommunikation

62

Computerprogrammering, konsulentbistand og lignende tjenester

62.0

Computerprogrammering, konsulentbistand og lignende tjenester

62.01

Computerprogrammering

62.01.1

It-design og -udvikling

og

private

84290 (*)

netværkstjenester

til

84634 (*)

trådløse

84110 (*)

84150 (*)

84632 (*)
84633 (*)
84634 (*)

84190 (*)

84632 (*)
84633 (*)
84634 (*)

84190 (*)
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62.01.11

It-design og -udvikling i forbindelse med applikationer

83141

62.01.12

It-design og -udvikling i forbindelse med netværk og systemer

83142

62.01.2

Software (originaler)

62.01.21

Software (originaler) til computerspil

83143 (*)

62.01.29

Andet software (originaler)

83143 (*)

62.02

Konsulentbistand vedrørende computere

62.02.1

Konsulentbistand vedrørende hardware

62.02.10

Konsulentbistand vedrørende hardware

62.02.2

Konsulentbistand vedrørende computersystemer og software

62.02.20

Konsulentbistand vedrørende computersystemer og software

62.02.3

Teknisk it-support

62.02.30

Teknisk it-support

62.03

Facility management

62.03.1

Facility management

62.03.11

Netværksmanagement

83161

62.03.12

Systemmanagement

83162

62.09

Andre it- og computertjenester

62.09.1

Installation af computere og ydre enheder

62.09.10

Installation af computere og ydre enheder

62.09.2

Andre it- og computertjenester i.a.n.

62.09.20

Andre it- og computertjenester i.a.n.

63

Informationstjenester

63.1

Databehandling, webhosting og lignende tjenester; webportaler

63.11

Databehandling, webhosting og lignende tjenester

63.11.1

Databehandling, webhosting, levering af applikationer og andre it-infrastrukturer

63.11.11

Databehandling

0 (*)

63.11.12

Webhosting

83151

63.11.13

Levering af applikationer

83152

63.11.19

Andre tjenester i forbindelse med hosting og levering af it-infrastrukturer

83159

63.11.2

Streaming af video- og audioindhold

63.11.21

Streaming af videoindhold

84332

63.11.22

Streaming af audioindhold

84322

63.11.3

Reklameplads eller -tid på internettet

63.11.30

Reklameplads eller -tid på internettet

63.12

Webportalindhold

63.12.1

Webportalindhold

63.12.10

Webportalindhold

63.9

Andre informationstjenester

63.91

Pressebureauers informationstjenester

83131 (*)

83131 (*)

83132 (*)

87332

83132 (*)

83633

84394
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63.91.1

Pressebureauers informationstjenester

63.91.11

Pressebureauers informationstjenester til aviser og tidsskrifter

84410

63.91.12

Pressebureauers informationstjenester til audiovisuelle medier

84420

63.99

Andre informationstjenester i.a.n.

63.99.1

Informationstjenester i.a.n.

63.99.10

Informationstjenester i.a.n.

63.99.2

Originale datasamlinger

63.99.20

Originale datasamlinger

K

BANK- OG FINANSTJENESTER, FORSIKRING

64

Bank- og finanstjenester, undtagen forsikring og pensionsforsikring

64.1

Finansielle institutioners tjenester

64.11

Centralbankers tjenester

64.11.1

Centralbankers tjenester

64.11.10

Centralbankers tjenester

64.19

Andre tjenester ydet af finansielle institutioner

64.19.1

Modtagelse af indlån

64.19.11

Modtagelse af indlån fra virksomheder og institutioner

71121

64.19.12

Modtagelse af indlån fra andre indlånere

71122

64.19.2

Lån ydet af finansielle institutioner

64.19.21

Lån ydet af finansielle institutioner til andre finansielle formidlere

71135 (*)

64.19.22

Forbrugslån ydet af finansielle institutioner

71133 (*)

64.19.23

Realkreditlån til boligformål ydet af finansielle institutioner

71131 (*)

64.19.24

Realkreditlån ikke til boligformål ydet af finansielle institutioner

71132 (*)

64.19.25

Lån (undtagen realkreditlån) til erhvervsformål ydet af finansielle institutioner

71135 (*)

64.19.26

Finansielle institutioners tjenester i forbindelse med kreditkort

71134 (*)

64.19.29

Andre lån ydet af finansielle institutioner

71139 (*)

64.19.3

Andre tjenester ydet af finansielle institutioner i.a.n.

64.19.30

Andre tjenester ydet af finansielle institutioner i.a.n.

64.2

Holdingselskabers tjenester

64.20

Holdingselskabers tjenester

64.20.1

Holdingselskabers tjenester

64.20.10

Holdingselskabers tjenester

64.3

Tjenester ydet af investeringsforeninger, investeringsselskaber mv.

64.30

Tjenester ydet af investeringsforeninger, investeringsselskaber mv.

64.30.1

Tjenester ydet af investeringsforeninger, investeringsselskaber mv.

64.30.10

Tjenester ydet af investeringsforeninger, investeringsselskaber mv.

64.9

Andre bank- og finanstjenester, undtagen forsikring og pensionsforsikring

85991

83940

71110

71190 (*)

0 (*)

0 (*)
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64.91

Finansiel leasing

64.91.1

Finansiel leasing

64.91.10

Finansiel leasing

64.92

Anden långivning

64.92.1

Anden långivning ydet af andre end finansielle institutioner

64.92.11

Lån til finansielle formidlere ydet af andre end finansielle institutioner

71135 (*)

64.92.12

Forbrugslån ydet af andre end finansielle institutioner

71133 (*)

64.92.13

Realkreditlån til boligformål ydet af andre end finansielle institutioner

71131 (*)

64.92.14

Realkreditlån ikke til boligformål ydet af andre end finansielle institutioner

71132 (*)

64.92.15

Lån (undtagen realkreditlån) til erhvervsformål ydet af andre end finansielle institutioner

71135 (*)

64.92.16

Tjenester i forbindelse med kreditkort ydet af andre end finansielle institutioner

71134 (*)

64.92.19

Anden långivning ydet af andre end finansielle institutioner i.a.n.

71139 (*)

64.99

Andre bank- og finansieringstjenester, undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

64.99.1

Andre bank- og finansieringstjenester, undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

64.99.11

Investeringstjenester

71200

64.99.19

Bank- og finansieringstjenester, undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

71190 (*)

65

Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring, undtagen lovpligtig socialforsikring

65.1

Forsikring

65.11

Livsforsikring

65.11.1

Livsforsikring

65.11.10

Livsforsikring

65.12

Anden forsikring

65.12.1

Ulykkesforsikring og sygeforsikring

65.12.11

Ulykkesforsikring

71320 (*)

65.12.12

Sygeforsikring

71320 (*)

65.12.2

Motorkøretøjsforsikring

65.12.21

Ansvarsforsikring for motorkøretøjer

71331 (*)

65.12.29

Anden motorkøretøjsforsikring

71331 (*)

65.12.3

Søforsikring, luftfartforsikring og anden transportforsikring

65.12.31

Forsikring af rullende materiel til jernbaner

71332 (*)

65.12.32

Ansvarsforsikring i forbindelse med luftfart

71332 (*)

65.12.33

Anden forsikring i forbindelse med luftfart

71332 (*)

65.12.34

Ansvarsforsikring i forbindelse med skibsfart

71332 (*)

65.12.35

Anden forsikring i forbindelse med skibsfart

71332 (*)

65.12.36

Godsforsikring

71333

65.12.4

Brandforsikring og anden tingskadeforsikring

65.12.41

Brandforsikring

71334 (*)

65.12.49

Anden tingskadeforsikring

71334 (*)

65.12.5

Ansvarsforsikring

71140

71311 (*)
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65.12.50

Ansvarsforsikring

71335

65.12.6

Kreditforsikring og kautionsforsikring

65.12.61

Kreditforsikring

71336 (*)

65.12.62

Kautionsforsikring

71336 (*)

65.12.7

Rejseforsikring, assistanceforsikring, retshjælpsforsikring og forsikring af forskellige
former for finansielt tab

65.12.71

Rejseforsikring, assistanceforsikring

71337

65.12.72

Retshjælpsforsikring

71339 (*)

65.12.73

Forsikring mod forskellige former for finansielt tab

71339 (*)

65.12.9

Anden skadesforsikring

65.12.90

Anden skadesforsikring

65.2

Genforsikring

65.20

Genforsikring

65.20.1

Genforsikring inden for livs-, ulykkes- og sygdomsforsikring

65.20.11

Genforsikring inden for livsforsikring

71410

65.20.12

Genforsikring inden for ulykkesforsikring

71420 (*)

65.20.13

Genforsikring inden for sygeforsikring

71420 (*)

65.20.2

Genforsikring inden for transport- og ejendomsforsikring

65.20.21

Genforsikring inden for ansvarsforsikring for motorkøretøjer

71431 (*)

65.20.22

Anden genforsikring inden for motorkøretøjsforsikring

71431 (*)

65.20.23

Genforsikring inden for søforsikring, luftfartforsikring og anden transportforsikring

71432

65.20.24

Genforsikring inden for godsforsikring

71433

65.20.25

Genforsikring inden for brandforsikring og anden tingskadeforsikring

71434

65.20.3

Genforsikring inden for ansvarsforsikring og kredit- og kautionsforsikring

65.20.31

Genforsikring inden for ansvarsforsikring

71435

65.20.32

Genforsikring inden for kredit- og kautionsforsikring

71436

65.20.4

Genforsikring inden for retshjælpsforsikring og forsikring af forskellige former for
finansielt tab

65.20.41

Genforsikring inden for retshjælpsforsikring

71439 (*)

65.20.42

Genforsikring inden for forsikring mod forskellige former for finansielt tab

71439 (*)

65.20.5

Genforsikring inden for pensionsforsikring

65.20.50

Genforsikring inden for pensionsforsikring

65.20.6

Genforsikring inden for anden skadesforsikring

65.20.60

Genforsikring inden for anden skadesforsikring

65.3

Pensionsforsikring

65.30

Pensionsforsikring

65.30.1

Pensionsforsikring

65.30.11

Individuel pensionsforsikring

71311 (*)

65.30.12

Kollektiv pensionsforsikring

71312

66

Hjælpetjenester i forbindelse med finansielle tjenester og forsikring

66.1

Hjælpetjenester i forbindelse med finansielle tjenester, undtagen forsikring og
pensionsforsikring

66.11

Tjenester i forbindelse med forvaltning af kapitalmarkeder

71339 (*)

71439 (*)

71439 (*)
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66.11.1

Tjenester i forbindelse med forvaltning af kapitalmarkeder

66.11.11

Operationelle tjenester i forbindelse med kapitalmarkeder

71551

66.11.12

Operationelle tjenester i forbindelse med kapitalmarkeder

71552

66.11.19

Andre tjenester i forbindelse med forvaltning af kapitalmarkeder

71559

66.12

Børs- og varemægling

66.12.1

Børs- og varemægling

66.12.11

Børsmægling

71521

66.12.12

Varemægling

71522

66.12.13

Valutatransaktioner

71592

66.19

Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansielle tjenester, undtagen forsikring og
pensionsforsikring

66.19.1

Afvikling og clearing af værdipapirtransaktioner

66.19.10

Afvikling og clearing af værdipapirtransaktioner

66.19.2

Hjælpetjenester i forbindelse med investering

66.19.21

Tjenester i forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser

71511

66.19.22

Tjenester i forbindelse med virksomhedsfinansiering og venturekapital

71512

66.19.29

Andre hjælpetjenester i forbindelse med investering

71519

66.19.3

Forvaltnings- og deponeringstjenster

66.19.31

Forvaltningstjenester

71541

66.19.32

Deponeringstjenester

71542

66.19.9

Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansielle tjenester, undtagen forsikring og
pensionsforsikring, i.a.n.

66.19.91

Finansrådgivning

71591

66.19.92

Behandling og clearing af finansielle transaktioner

71593

66.19.99

Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansielle tjenester i.a.n., undtagen forsikring
og pensionsforsikring

71599

66.2

Hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring

66.21

Risiko- og skadesvurdering

66.21.1

Risiko- og skadesvurdering

66.21.10

Risiko- og skadesvurdering

66.22

Tjenester ydet af forsikringsagenter og forsikringsmæglere

66.22.1

Tjenester ydet af forsikringsagenter og forsikringsmæglere

66.22.10

Tjenester ydet af forsikringsagenter og forsikringsmæglere

66.29

Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring

66.29.1

Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring

66.29.11

Aktuartjenester

71630

66.29.19

Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring i.a.n.

71690

66.3

Formueforvaltning

66.30

Formueforvaltning

66.30.1

Formueforvaltning

71523

71620

71610
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66.30.11

Tjenester i forbindelse med porteføljeforvaltning undtagen pensionskasser

71530

66.30.12

Forvaltning af pensionskasser

71640

L

FAST EJENDOM

68

Tjenester i forbindelse med fast ejendom

68.1

Køb og salg af egen fast ejendom

68.10

Køb og salg af egen fast ejendom

68.10.1

Køb og salg af egen fast ejendom

68.10.11

Køb og salg af bygninger til beboelsesformål og dertil hørende grunde

72121

68.10.12

Køb og salg af timeshareejendomme

72123

68.10.13

Køb og salg af ubebyggede grunde til beboelsesformål

72130 (*)

68.10.14

Køb og salg af bygninger til erhvervsformål og dertil hørende grunde

72122

68.10.15

Køb og salg af ubebyggede grunde til erhvervsformål

72130 (*)

68.2

Udlejning og drift af egen eller leaset fast ejendom

68.20

Udlejning og drift af egen eller leaset fast ejendom

68.20.1

Udlejning og drift af egen eller leaset fast ejendom

68.20.11

Udlejning og drift af egen eller leaset fast ejendom til beboelsesformål

72111

68.20.12

Udlejning og drift af egen eller leaset fast ejendom til erhvervsformål

72112

68.3

Tjenester i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis

68.31

Ejendomsmæglertjenester på honorar- eller kontraktbasis

68.31.1

Ejendomsmæglertjenester på honorar- eller kontraktbasis

68.31.11

Salg af bygninger til beboelsesformål og dertil hørende grunde på honorar- eller
kontraktbasis undtagen timeshareejendomme

72221

68.31.12

Salg af timeshareejendomme på honorar- eller kontraktbasis

72223

68.31.13

Salg af ubebyggede grunde til beboelsesformål på honorar- eller kontraktbasis

72230 (*)

68.31.14

Salg af bygninger til erhvervsformål og dertil hørende grunde på honorar- eller
kontraktbasis

72222

68.31.15

Salg af ubebyggede grunde til erhvervsformål på honorar- eller kontraktbasis

72230 (*)

68.31.16

Ejendomsvurdering på honorar- eller kontraktbasis

72240

68.32

Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis

68.32.1

Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis

68.32.11

Administration af fast ejendom til beboelsesformål på honorar- eller kontraktbasis
undtagen timeshareejendomme

72211

68.32.12

Administration af timeshareejendomme på honorar- eller kontraktbasis

72213

68.32.13

Administration af fast ejendom til erhvervsformål på honorar- eller kontraktbasis

72212
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M

LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTER

69

Juridisk bistand, bogføring og revision

69.1

Juridisk bistand

69.10

Juridisk bistand

69.10.1

Juridisk bistand

69.10.11

Juridisk bistand og repræsentation på det strafferetlige område

82110

69.10.12

Juridisk bistand og repræsentation i retssager på det erhvervs- og handelsretlige område

82120 (*)

69.10.13

Juridisk bistand og repræsentation i retssager på det arbejdsretlige område

82120 (*)

69.10.14

Juridisk bistand og repræsentation i retssager på det civilretlige område

82120 (*)

69.10.15

Juridisk bistand i forbindelse med patenter, ophavsret og andre intellektuelle
ejendomsrettigheder

82130 (*)

69.10.16

Notarialtjenester

82130 (*)

69.10.17

Voldgift og mægling

82191

69.10.18

Juridisk bistand i forbindelse med auktioner

82199 (*)

69.10.19

Anden juridisk bistand

82199 (*)

69.2

Regnskabstjenester, bogføring og revision; skatterådgivning

69.20

Regnskabstjenester, bogføring og revision; skatterådgivning

69.20.1

Revision

69.20.10

Revision

69.20.2

Regnskabstjenester

69.20.21

Regnskabsanalyse

82221 (*)

69.20.22

Udarbejdelse af regnskaber

82221 (*)

69.20.23

Bogføring

82222

69.20.24

Tjenester i forbindelse med lønninger

82223

69.20.29

Andre regnskabstjenester

82221 (*)

69.20.3

Skatterådgivning

69.20.31

Skatterådgivning og udarbejdelse af selvangivelser for virksomheder

82310

69.20.32

Udarbejdelse af selvangivelser og skatteplanlægning for privatpersoner

82320

69.20.4

Tjenester i forbindelse med konkurs og bestyrelse af konkursboer

69.20.40

Konkurs og tvangsadministration

70

Tjenester ydet af hovedsæder; virksomhedsrådgivning

70.1

Tjenester ydet af hovedsæder

70.10

Tjenester ydet af hovedsæder

70.10.1

Tjenester ydet af hovedsæder

70.10.10

Tjenester ydet af hovedsæder

70.2

Virksomhedsrådgivning

70.21

Public relations og kommunikation

70.21.1

Public relations og kommunikation

70.21.10

Public relations og kommunikation

70.22

Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning inden for driftsledelse

70.22.1

Almindelig virksomhedsrådgivning

82210

82400

0 (*)

83121

4.6.2008

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Kode

L 145/207

Produkt/tjeneste

CPC ver. 2

70.22.11

Strategisk virksomhedsrådgivning

83111

70.22.12

Rådgivning inden for det finansielle område (undtagen selskabsskat)

83112

70.22.13

Rådgivning inden for markedsføring

83114

70.22.14

Rådgivning inden for personalespørgsmål

83113

70.22.15

Rådgivning inden for produktion

83115

70.22.16

Rådgivning om forsyningskæden og anden rådgivning inden for driftsledelse

83116

70.22.17

Styring af virksomhedsprocesser

83117

70.22.2

Anden projektstyring, undtagen inden for bygge- og anlægssektoren

70.22.20

Anden projektstyring, undtagen inden for bygge- og anlægssektoren

70.22.3

Anden virksomhedsrådgivning

70.22.30

Anden virksomhedsrådgivning

70.22.4

Varemærker og franchise

70.22.40

Varemærker og franchise

71

Arkitekt- og ingeniørtjenester; teknisk afprøvning og analyse

71.1

Arkitekt- og ingeniørtjenester og lignende teknisk rådgivning

71.11

Arkitekttjenester

71.11.1

Bygningstegninger

71.11.10

Bygningstegninger

71.11.2

Arkitekttjenester i forbindelse med bygninger

71.11.21

Arkitekttjenester i forbindelse med byggeprojekter vedrørende bygninger til
beboelsesformål

83212

71.11.22

Arkitekttjenester i forbindelse med byggeprojekter vedrørende bygninger til
erhvervsformål

83213

71.11.23

Arkitekttjenester i forbindelse med restaurering af historiske bygninger

83214

71.11.24

Arkitektrådgivning

83211

71.11.3

Fysisk planlægning

71.11.31

Byplanlægning

83221

71.11.32

Planlægning af landområder

83222

71.11.33

Bebyggelses- og udnyttelsesplanlægning

83223

71.11.4

Landskabsarkitekttjenester og -rådgivning

71.11.41

Landskabsarkitekttjenester

83232

71.11.42

Landskabsarkitektrådgivning

83231

71.12

Ingeniørtjenester og lignende teknisk rådgivning

71.12.1

Ingeniørtjenester

71.12.11

Ingeniørrådgivning

83310

71.12.12

Ingeniørtjenester i forbindelse med byggeprojekter

83321

71.12.13

Ingeniørtjenester i forbindelse med elforsyningsprojekter

83324

71.12.14

Ingeniørtjenester i forbindelse med transportprojekter

83323

71.12.15

Ingeniørtjenester i forbindelse med affaldshåndteringsprojekter (farligt og ikke-farligt
affald)

83326

71.12.16

Ingeniørtjenester i
afvandingsprojekter

og

83327

71.12.17

Ingeniørtjenester i forbindelse
fremstillingsvirksomhed

med

industri

og

83322

71.12.18

Ingeniørtjenester i forbindelse
fjernsynstransmissionsprojekter

med

radio-

og

83325

83190

83129

83118

32550

forbindelse

med

vandforsynings-,
projekter

inden

telekommunikations-

kloakeringsfor
og
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71.12.19

Ingeniørtjenester i forbindelse med andre projekter

83329

71.12.2

Projektstyring i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter

71.12.20

Projektstyring i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter

71.12.3

Geologiske, geofysiske og lignende forundersøgelser og rådgivningstjenester

71.12.31

Geologisk og geofysisk rådgivning

83411

71.12.32

Geofysiske tjenester

83412

71.12.33

Efterforskning og evaluering af mineralske råstoffer

83413

71.12.34

Landmåling

83421

71.12.35

Kortfremstilling

83422

71.2

Teknisk afprøvning og analyse

71.20

Teknisk afprøvning og analyse

71.20.1

Teknisk afprøvning og analyse

71.20.11

Afprøvning og analyse til bestemmelse af indhold og renhed

83441

71.20.12

Afprøvning og analyse af fysiske egenskaber

83442

71.20.13

Afprøvning og analyse af kombinerede mekaniske og elektriske systemer

83443

71.20.14

Teknisk inspektion af vejtransportkøretøjer

83444

71.20.19

Anden teknisk afprøvning og analyse

83449

72

Videnskabelig forskning og udvikling

81300

72.1

Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknologi

72.11

Forskning og eksperimentel udvikling inden for bioteknologi

72.11.1

Forskning og eksperimentel udvikling inden for sundhedsrelateret bioteknologi,
miljøbioteknologi, landbrugsbioteknologi og anden bioteknologi

72.11.11

Forskning og eksperimentel udvikling inden for sundhedsrelateret bioteknologi

81121 (*)

72.11.12

Forskning og eksperimentel udvikling inden for miljøbioteknologi og industriel
bioteknologi

81121 (*)

72.11.13

Forskning og eksperimentel udvikling inden for landbrugsbioteknologi

81121 (*)

72.11.2

Original forskning og udvikling inden for bioteknologi

72.11.20

Original forskning og udvikling inden for bioteknologi

72.19

Forskning og eksperimentel udvikling inden for anden naturvidenskab og teknologi

72.19.1

Forskning og eksperimentel udvikling inden for anden naturvidenskab

72.19.11

Forskning og eksperimentel udvikling inden for matematik

72.19.12

Forskning og eksperimentel udvikling inden for edb og it

81119 (*)

72.19.13

Forskning og eksperimentel udvikling inden for fysik

81111

72.19.14

Forskning og eksperimentel udvikling inden for kemi

81112 (*)

72.19.15

Forskning og eksperimentel udvikling inden for geovidenskab

81119 (*)

72.19.16

Forskning og eksperimentel udvikling inden for biologi

81112 (*)

72.19.19

Forskning og eksperimentel udvikling inden for andre naturvidenskaber

81119 (*)

72.19.2

Forskning og eksperimentel udvikling inden for teknologi undtagen bioteknologi

83330

81400 (*)
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72.19.21

Forskning og eksperimentel udvikling inden for nanoteknologi

81129 (*)

72.19.29

Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for teknologi undtagen bioteknologi

81129 (*)

72.19.3

Forskning og eksperimentel udvikling inden for medicin

72.19.30

Forskning og eksperimentel udvikling inden for medicin

72.19.4

Forskning og eksperimentel udvikling inden for landbrug

72.19.40

Forskning og eksperimentel udvikling inden for landbrug

72.19.5

Original forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknologi undtagen
bioteknologi

72.19.50

Original forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknologi undtagen
bioteknologi

72.2

Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske
videnskaber

72.20

Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske
videnskaber

72.20.1

Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab

72.20.11

Forskning og eksperimentel udvikling inden for økonomi og virksomhedslære

81212

72.20.12

Forskning og eksperimentel udvikling inden for psykologi

81211

72.20.13

Forskning og eksperimentel udvikling inden for retsvidenskab

81213

72.20.19

Forskning og eksperimentel udvikling inden for anden samfundsvidenskab

81219

72.20.2

Forskning og eksperimentel udvikling inden for humanistiske videnskaber

72.20.21

Forskning og eksperimentel udvikling inden for sprog og litteratur

81221

72.20.29

Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for humanistiske videnskaber

81229

72.20.3

Original forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske
videnskaber

72.20.30

Original forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske
videnskaber

73

Reklametjenester og markedsanalyse

73.1

Reklametjenester

73.11

Tjenester ydet af reklamebureauer

73.11.1

Tjenester ydet af reklamebureauer

73.11.11

Full service-reklametjenester

83611

73.11.12

Direkte markedsføring og direct mailing

83612

73.11.13

Reklamedesign og konceptudvikling

83613

73.11.19

Andre reklametjenester

83619

73.12

Salg af reklameplads i medier

73.12.1

Salg af reklameplads eller -tid på honorar- eller kontraktbasis

73.12.11

Salgs af reklameplads i trykte medier på honorar- eller kontraktbasis

83620 (*)

73.12.12

Salg af reklameplads eller -tid i radio og fjernsyn på honorar- eller kontraktbasis

83620 (*)

73.12.13

Salg af reklameplads eller -tid på internettet på honorar- eller kontraktbasis

83620 (*)

73.12.14

Salg af reklame i forbindelse med events

83620 (*)

73.12.19

Andet salg af reklameplads eller -tid på honorar- eller kontraktbasis

83620 (*)

81130

81140

81400 (*)

81400 (*)
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73.12.2

Videresalg af reklameplads eller -tid på honorar- eller kontraktbasis

73.12.20

Videresalg af reklameplads eller -tid på honorar- eller kontraktbasis

73.2

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

73.20

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

73.20.1

Markedsanalyse og lignende tjenester

73.20.11

Markedsanalyse: kvalitative undersøgelser

83700 (*)

73.20.12

Markedsanalyse: kvantitative ad hoc-undersøgelser

83700 (*)

73.20.13

Markedsanalyse: løbende og regelmæssige kvantitative undersøgelser

83700 (*)

73.20.14

Anden markedsanalyse end undersøgelser

83700 (*)

73.20.19

Anden markedsanalyse

83700 (*)

73.20.2

Offentlig meningsmåling

73.20.20

Offentlig meningsmåling

74

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenester

74.1

Specialiseret design

74.10

Specialiseret design

74.10.1

Interiørdesign, industrielt design og andet specialiseret design

74.10.11

Interiørdesign

83911

74.10.12

Industrielt design

83912

74.10.19

Andet specialiseret design

83919

74.10.2

Designoriginaler

74.10.20

Designoriginaler

74.2

Fotografering

74.20

Fotografering

74.20.1

Fotografiske plader og film, undtagen kinematografiske film, fremkaldte

74.20.11

Fotografiske plader og film, eksponerede, men ikke fremkaldte

38941

74.20.12

Fotografiske plader og film, eksponerede og fremkaldte, til offsetreproduktion

38942 (*)

74.20.19

Andre fotografiske plader og film, eksponerede og fremkaldte

38942 (*)

74.20.2

Specialiseret fotografering

74.20.21

Portrætfotografering

83811

74.20.22

Reklamefotografering og lignende fotografering

83812

74.20.23

Fotografering og videooptagelser i forbindelse med events

83813

74.20.24

Luftfotografering

83814 (*)

74.20.29

Anden specialiseret fotografering

83814 (*)

74.20.3

Andre fototjenester

74.20.31

Filmfremkaldelse

83820

74.20.32

Restaurering og retouchering af fotografier

83815

74.20.39

Andre fototjenester i.a.n.

83819

74.3

Oversættelse og tolkning

74.30

Oversættelse og tolkning

74.30.1

Oversættelse og tolkning

74.30.11

Oversættelse

83950 (*)

74.30.12

Tolkning

83950 (*)

83620 (*)

83700 (*)

83920
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74.9

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenester i.a.n.

74.90

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenester i.a.n.

74.90.1

Liberale og tekniske støtte- og rådgivningstjenester i.a.n.

74.90.11

Kontrol af transportdokumenter og vejledning om fragtsatser

83990 (*)

74.90.12

Erhvervsmægling og vurdering undtagen i forbindelse med fast ejendom og forsikring

83990 (*)

74.90.13

Miljørådgivning

83931

74.90.14

Vejrprognoser og meteorologi

83430

74.90.15

Sikkerhedsrådgivning

85220

74.90.19

Andre videnskabelige og tekniske rådgivningstjenester i.a.n.

83939

74.90.2

Andre liberale, tekniske og virksomhedsrelaterede tjenester i.a.n.

74.90.20

Andre liberale, tekniske og virksomhedsrelaterede tjenester i.a.n.

75

Veterinære tjenester

75.0

Veterinære tjenester

75.00

Veterinære tjenester

75.00.1

Veterinære tjenester

75.00.11

Veterinære tjenester i forbindelse med kæledyr

83510

75.00.12

Veterinære tjenester i forbindelse med husdyr

83520

75.00.19

Andre veterinære tjenester

83590

N

ADMINISTRATIVE TJENESTER OG HJÆLPETJENESTER

77

Udlejning og leasing

77.1

Udlejning og leasing af motorkøretøjer

77.11

Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

77.11.1

Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

77.11.10

Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

77.12

Udlejning og leasing af lastbiler

77.12.1

Udlejning og leasing af lastbiler

77.12.11

Udlejning og leasing af køretøjer til varetransport uden fører

73112

77.12.19

Udlejning og leasing af andre landtransportmidler uden fører

73114 (*)

77.2

Udlejning og leasing af varer til personlig brug og husholdningsbrug

77.21

Udlejning og leasing af varer til fritid og sport

77.21.1

Udlejning og leasing af varer til fritid og sport

77.21.10

Udlejning og leasing af varer til fritid og sport

77.22

Udlejning af videobånd og videodisks

77.22.1

Udlejning af videobånd og videodisks

77.22.10

Udlejning af videobånd og videodisks

77.29

Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug

77.29.1

Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug

77.29.11

Udlejning og leasing af fjernsyn, radioer, videobåndoptagere og tilhørende udstyr

73210

77.29.12

Udlejning og leasing af møbler og andre husholdningsartikler

73230

83990 (*)

73111

73240

73220
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77.29.13

Udlejning og leasing af musikinstrumenter

73290 (*)

77.29.14

Udlejning og leasing af husholdningslinned

73250

77.29.15

Udlejning og leasing af tekstiler, beklædning og fodtøj

73260

77.29.16

Udlejning og leasing af gør det selv-artikler

73270

77.29.19

Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.

73290 (*)

77.3

Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle goder

77.31

Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr

77.31.1

Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr

77.31.10

Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr

77.32

Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

77.32.1

Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

77.32.10

Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

77.33

Udlejning og leasing af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr

77.33.1

Udlejning og leasing af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr

77.33.11

Udlejning og leasing af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og it-udstyr)

73123

77.33.12

Udlejning og leasing af computere

73124

77.34

Udlejning og leasing af skibe og både

77.34.1

Udlejning og leasing af skibe og både

77.34.10

Udlejning og leasing af skibe og både

77.35

Udlejning og leasing af luftfartøjer

77.35.1

Udlejning og leasing af luftfartøjer

77.35.10

Udlejning og leasing af luftfartøjer

77.39

Udlejning og leasing af andet materiel og udstyr og andre materielle goder i.a.n.

77.39.1

Udlejning og leasing af andet materiel og udstyr og andre materielle goder i.a.n.

77.39.11

Udlejning og leasing af rullende jernbanemateriel

73113

77.39.12

Udlejning og leasing af containere

73117

77.39.13

Udlejning og leasing af motorcykler, campingvogne og campingbiler

73114 (*)

77.39.14

Udlejning og leasing af telekommunikationsudstyr

73125

77.39.19

Udlejning og leasing af andet materiel og udstyr uden betjeningspersonale og andre
materielle goder i.a.n.

73129

77.4

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge intellektuel ejendom og lignende
produkter undtagen ophavsretligt beskyttede værker

77.40

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge intellektuel ejendom og lignende
produkter undtagen ophavsretligt beskyttede værker

77.40.1

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge intellektuel ejendom og lignende
produkter undtagen ophavsretligt beskyttede værker

73121

73122

73115

73116
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77.40.11

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge resultater af forskning og udvikling

73330

77.40.12

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge varemærker og franchise

73340

77.40.13

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge efterforskning og evaluering af mineralske
råstoffer

73350

77.40.19

Tilladelser i forbindelse med retten til at bruge anden intellektuel ejendom og andre
lignende produkter undtagen ophavsretligt beskyttede værker

73390

78

Arbejdsformidling

78.1

Tjenester ydet af arbejdsformidlingskontorer

78.10

Tjenester ydet af arbejdsformidlingskontorer

78.10.1

Tjenester ydet af arbejdsformidlingskontorer

78.10.11

Rekruttering af ledere

85111

78.10.12

Formidling af fast arbejde undtagen rekruttering af ledere

85112

78.2

Vikarbureauer

78.20

Vikarbureauer

78.20.1

Vikarbureauer

78.20.11

Vikarbureauer for personale i edb- og telekommunikationsbranchen

8512 (*)

78.20.12

Vikarbureauer for andet kontorpersonale

8512 (*)

78.20.13

Vikarbureauer for personale i handelsbranchen

8512 (*)

78.20.14

Vikarbureauer for transport-, lager-, logistik- og industriarbejdere

8512 (*)

78.20.15

Vikarbureauer for personale i hotel- og restaurationsbranchen

8512 (*)

78.20.16

Vikarbureauer for sundhedspersonale

8512 (*)

78.20.19

Vikarbureauer for andet personale

8512 (*)

78.3

Anden personaleformidling

78.30

Anden personaleformidling

78.30.1

Anden personaleformidling

78.30.11

Anden personaleformidling for personale i edb- og telekommunikationsbranchen

8512 (*)

78.30.12

Anden personaleformidling for andet kontorpersonale

8512 (*)

78.30.13

Anden personaleformidling for personale i handelsbranchen

8512 (*)

78.30.14

Anden personaleformidling for transport-, lager-, logistik- og industriarbejdere

8512 (*)

78.30.15

Anden personaleformidling for personale i hotel- og restaurationsbranchen

8512 (*)

78.30.16

Anden personaleformidling for sundhedspersonale

8512 (*)

78.30.19

Anden personaleformidling for personale i.a.n.

8512 (*)
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79

Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed og andre reservationstjenester og
lignende tjenester

79.1

Tjenester ydet af rejsebureauer og rejsearrangører

79.11

Tjenester ydet af rejsebureauer

79.11.1

Tjenester ydet af rejsebureauer i forbindelse med reservation af transport

79.11.11

Reservation i forbindelse med flyselskaber

85511

79.11.12

Reservation i forbindelse med jernbaneselskaber

85512

79.11.13

Reservation i forbindelse med busser

85513

79.11.14

Reservation i forbindelse med leje af køretøjer

85514

79.11.19

Andre tjenester ydet af rejsebureauer i forbindelse med reservation af transport

85519

79.11.2

Tjenester ydet af rejsebureauer i forbindelse med reservation af indlogering, krydstogter
og pakketure

79.11.21

Reservation af indlogering

85521

79.11.22

Reservation af krydstogter

85523

79.11.23

Reservation af pakketure

85524

79.12

Tjenester ydet af rejsearrangører

79.12.1

Tjenester ydet af rejsearrangører

79.12.11

Tjenester ydet af rejsearrangører i forbindelse med tilrettelæggelse af rejser

85540 (*)

79.12.12

Tjenester ydet af turledere

85540 (*)

79.9

Andre reservationstjenester og lignende tjenester

79.90

Andre reservationstjenester og lignende tjenester

79.90.1

Turismefremme og turistinformation

79.90.11

Turismefremme

85561

79.90.12

Turistinformation

85562

79.90.2

Tjenester ydet af turistguider

79.90.20

Tjenester ydet af turistguider

79.90.3

Andre reservationstjenester i.a.n.

79.90.31

Tjenester i forbindelse med bytning af timeshareperioder

85522

79.90.32

Tjenester i forbindelse med reservation af kongrescentre og udstillingshaller

85531

79.90.39

Tjenester i forbindelse med reservation af billetter til events, underholdning og fritid og
andre reservationstjenester i.a.n.

85539

80

Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning

80.1

Private sikkerhedstjenester

80.10

Private sikkerhedstjenester

80.10.1

Private sikkerhedstjenester

80.10.11

Pansertransport

85240

80.10.12

Vagttjenester

85250

80.10.19

Andre sikkerhedstjenester

85290

80.2

Tjenester i forbindelse med sikkerhedssystemer

80.20

Tjenester i forbindelse med sikkerhedssystemer

80.20.1

Tjenester i forbindelse med sikkerhedssystemer

80.20.10

Tjenester i forbindelse med sikkerhedssystemer

80.3

Detektivtjenester

85550

85230
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80.30

Detektivtjenester

80.30.1

Detektivtjenester

80.30.10

Detektivtjenester

81

Tjenester i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje

81.1

Kombinerede tjenester i forbindelse med opsyn med og pasning af ejendomme

81.10

Kombinerede tjenester i forbindelse med opsyn med og pasning af ejendomme

81.10.1

Kombinerede tjenester i forbindelse med opsyn med og pasning af ejendomme

81.10.10

Kombinerede tjenester i forbindelse med opsyn med og pasning af ejendomme

81.2

Renhold

81.21

Almindelig rengøring i bygninger

81.21.1

Almindelig rengøring i bygninger

81.21.10

Almindelig rengøring i bygninger

81.22

Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler

81.22.1

Rengøring i erhvervslokaler

81.22.11

Vinduespudsning

85320

81.22.12

Specialrengøring

85340 (*)

81.22.13

Skorstensfejning

85340 (*)

81.29

Anden rengøring

81.29.1

Anden rengøring

81.29.11

Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse

85310

81.29.12

Fejning og snerydning

94510

81.29.13

Andre renholdningstjenester

94590

81.29.19

Anden rengøring i.a.n.

85340 (*)

81.3

Landskabspleje

81.30

Landskabspleje

81.30.1

Landskabspleje

81.30.10

Landskabspleje

82

Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice

82.1

Administrationsservice og kontorservice

82.11

Kombineret administrationsservice

82.11.1

Kombineret administrationsservice

82.11.10

Kombineret administrationsservice

82.19

Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice

82.19.1

Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice

82.19.11

Kopieringsservice

85951

82.19.12

Oprettelse af adressekartoteker og postservice

85952

82.19.13

Dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice

85953

82.2

Call centres tjenester

82.20

Call centres tjenester

82.20.1

Call centres tjenester

85210

85999 (*)

85330

85970

85940
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82.20.10

Call centres tjenester

85931

82.3

Organisering af kongresser, messer og udstillinger

82.30

Organisering af kongresser, messer og udstillinger

82.30.1

Organisering af kongresser, messer og udstillinger

82.30.11

Organisering af kongresser

85961

82.30.12

Organisering af messer og udstillinger

85962

82.9

Anden forretningsservice i.a.n.

82.91

Inkasso- og kreditoplysningstjenester

82.91.1

Inkasso- og kreditoplysningstjenester

82.91.11

Kreditoplysning

85910

82.91.12

Inkasso

85920

82.92

Pakketjenester

82.92.1

Pakketjenester

82.92.10

Pakketjenester

82.99

Anden forretningsservice i.a.n.

82.99.1

Anden forretningsservice i.a.n.

82.99.11

Tjenester i forbindelse med referattagning (ordret) og stenografering

85999 (*)

82.99.12

Telefonbaseret forretningsservice

85939

82.99.19

Diverse anden forretningsservice i.a.n.

85999 (*)

O

OFFENTLIG FORVALTNING OG FORSVAR; LOVPLIGTIG SOCIALSIKRING

84

Offentlig forvaltning og forsvar; lovpligtig socialsikring

84.1

Forvaltning af staten og den økonomiske og sociale politik

84.11

Generelle offentlige tjenester

84.11.1

Generelle offentlige tjenester

84.11.11

Udøvende og lovgivende myndigheders tjenester

91111

84.11.12

Finansielle og skattemæssige tjenester

91112

84.11.13

Generel økonomisk og social planlægning samt statistiske tjenester

91113

84.11.14

Offentlige tjenester til grundforskning

91114

84.11.19

Andre generelle offentlige tjenester

91119

84.11.2

Tjenester for den offentlige sektor

84.11.21

Generelle personaletjenester for den offentlige sektor

91141

84.11.29

Andre tjenester for den offentlige sektor

91149

84.12

Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen
socialsikring

84.12.1

Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen
socialsikring

84.12.11

Administrative tjenester på undervisningsområdet

85400

91121
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84.12.12

Administrative tjenester på sundhedsområdet

91122

84.12.13

Administrative tjenester på boligområdet og inden for kommunale væsener

91123

84.12.14

Administrative tjenester på det rekreative, kulturelle og religiøse område

91124

84.13

Administration af og bidrag til erhvervsfremme

84.13.1

Administration af og bidrag til erhvervsfremme

84.13.11

Administrative tjenester vedrørende landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt

91131

84.13.12

Administrative tjenester vedrørende brændsel og energi

91132

84.13.13

Administrative tjenester vedrørende råstofudvinding og mineralske ressourcer,
fremstillings- og byggevirksomhed

91133

84.13.14

Administrative tjenester vedrørende transport og kommunikation

91134

84.13.15

Administrative tjenester vedrørende mellemhandlerleddet, catering-, hotel- og
restaurationsvirksomhed

91135

84.13.16

Administrative tjenester vedrørende turisme

91136

84.13.17

Administrative tjenester vedrørende kombinerede udviklingsprojekter

91137

84.13.18

Generelle administrative tjenester vedrørende økonomi, handel og arbejdsmarked

91138

84.2

Tjenester til samfundet som helhed

84.21

Tjenester i forbindelse med udenrigsanliggender

84.21.1

Tjenester i forbindelse med udenrigsanliggender

84.21.11

Administrative tjenester vedrørende udenrigsanliggender, diplomatiske og konsulære
tjenester i udlandet

91210

84.21.12

Økonomisk hjælp til udlandet

91220

84.21.13

Militærhjælp til udlandet

91230

84.22

Forsvar

84.22.1

Forsvar

84.22.11

Militærforsvar

91240

84.22.12

Civilforsvar

91250

84.23

Domstole og fængselsvæsen

84.23.1

Domstole og fængselsvæsen

84.23.11

Administrative tjenester vedrørende domstole

91270

84.23.12

Administrative tjenester vedrørende fængsling og resocialisering af kriminelle

91280

84.24

Tjenester i forbindelse med offentlig orden og sikkerhed

84.24.1

Tjenester i forbindelse med offentlig orden og sikkerhed

84.24.11

Politi

91260 (*)

84.24.19

Andre tjenester i forbindelse med offentlig orden og sikkerhed

91290

84.25

Brandvæsen

84.25.1

Brandvæsen

84.25.11

Tjenester i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af brand

91260 (*)

84.25.19

Andre tjenester ydet af brandvæsenet

91260 (*)
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84.3

Lovpligtig socialsikring

84.30

Lovpligtig socialsikring

84.30.1

Lovpligtig socialsikring

84.30.11

Lovpligtige ordninger for understøttelse i forbindelse med sygdom, barsel eller
midlertidig uarbejdsdygtighed

91310

84.30.12

Lovpligtige pensionsordninger for offentligt ansatte; alders-, invalide- og enke- eller
enkemandspension, undtagen til offentligt ansatte

91320

84.30.13

Lovpligtige arbejdsløshedsunderstøttelsesordninger

91330

84.30.14

Familie- og børnetilskud

91340

P

UNDERVISNING

85

Undervisning

85.1

Førskoleundervisning

85.10

Førskoleundervisning

85.10.1

Førskoleundervisning

85.10.10

Førskoleundervisning

85.2

Grundskoleundervisning

85.20

Grundskoleundervisning

85.20.1

Grundskoleundervisning

85.20.11

Onlineundervisning på grundskoletrinnet

92200 (*)

85.20.12

Anden grundskoleundervisning

92200 (*)

85.3

Undervisning på sekundærniveau

85.31

Almen undervisning på sekundærniveau

85.31.1

Almen undervisning på sekundærniveau

85.31.11

Onlineundervisning på første sekundærtrin

92310 (*)

85.31.12

Anden undervisning på første sekundærtrin

92310 (*)

85.31.13

Onlineundervisning på andet sekundærtrin

92330 (*)

85.31.14

Anden undervisning på andet sekundærtrin

92330 (*)

85.32

Undervisning på tekniske og erhvervsfaglige skoler

85.32.1

Undervisning på tekniske og erhvervsfaglige skoler

85.32.11

Undervisning på online tekniske og erhvervsfaglige skoler på første sekundærtrin

92320 (*)

85.32.12

Undervisning på andre tekniske og erhvervsfaglige skoler på første sekundærtrin

92320 (*)

85.32.13

Undervisning på online tekniske og erhvervsfaglige skoler på andet sekundærtrin

92340 (*)

85.32.14

Undervisning på andre tekniske og erhvervsfaglige skoler på andet sekundærtrin

92340 (*)

85.4

Undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner

85.41

Undervisning på videregående uddannelser ikke på universitetsniveau

85.41.1

Undervisning på videregående uddannelser ikke på universitetsniveau

92100
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85.41.11

Undervisning på online almene videregående uddannelser ikke på universitetsniveau

92410 (*)

85.41.12

Undervisning på andre almene videregående uddannelser ikke på universitetsniveau

92410 (*)

85.41.13

Undervisning på online tekniske og erhvervsfaglige videregående uddannelser ikke på
universitetsniveau

92420 (*)

85.41.14

Undervisning på andre tekniske og erhvervsfaglige videregående uddannelser ikke på
universitetsniveau

92420 (*)

85.42

Undervisning på videregående uddannelser på universitetsniveau

85.42.1

Undervisning på videregående uddannelser på universitetsniveau

85.42.11

Undervisning på online videregående uddannelser på universitetsniveau, første del

92510 (*)

85.42.12

Undervisning på andre videregående uddannelser på universitetsniveau, første del

92510 (*)

85.42.13

Undervisning på online videregående uddannelser på universitetsniveau, anden del

92520 (*)

85.42.14

Undervisning på andre videregående uddannelser på universitetsniveau, anden del

92520 (*)

85.42.15

Undervisning på online videregående uddannelser på universitetsniveau, tredje del

92520 (*)

85.42.16

Undervisning på andre videregående uddannelser på universitetsniveau, tredje del

92520 (*)

85.5

Anden undervisning

85.51

Undervisning inden for sport og fritid

85.51.1

Undervisning inden for sport og fritid

85.51.10

Undervisning inden for sport og fritid

85.52

Undervisning i kulturelle discipliner

85.52.1

Undervisning i kulturelle discipliner

85.52.11

Tjenester ydet af danseskoler og danselærere

92911 (*)

85.52.12

Tjenester ydet af musikskoler og musiklærere

92911 (*)

85.52.13

Tjenester ydet af kunstskoler og kunstlærere

92911 (*)

85.52.19

Anden undervisning i kulturelle discipliner

92911 (*)

85.53

Køreskoleundervisning

85.53.1

Køreskoleundervisning

85.53.11

Køreskoleundervisning, biler

92919 (*)

85.53.12

Undervisning på fly- og sejlskoler

92919 (*)

85.59

Anden undervisning i.a.n.

85.59.1

Anden undervisning i.a.n.

85.59.11

Sprogskolers tjenester

92919 (*)

85.59.12

It-skolers tjenester

92919 (*)

85.59.13

Erhvervsfaglig undervisning i.a.n.

92919 (*)

85.59.19

Undervisning i.a.n.

92919 (*)

85.6

Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning

85.60

Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning

85.60.1

Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning

85.60.10

Hjælpetjenester i forbindelse med undervisning

92912

92920
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Q

SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER

86

Sundhedsvæsen

86.1

Hospitalstjenester

86.10

Hospitalstjenester

86.10.1

Hospitalstjenester

86.10.11

Konsultation og behandling hos kirurgiske specialister, på hospital

93111

86.10.12

Konsultation og behandling hos specialister i gynækologi og obstetrik, på hospital

93112

86.10.13

Konsultation og behandling på genoptræningsklinikker, på hospital

93119 (*)

86.10.14

Konsultation og behandling hos specialister i psykiatri, på hospital

93113

86.10.15

Andre hospitalstjenester ydet af læger

93119 (*)

86.10.19

Andre hospitalstjenester

93119 (*)

86.2

Praktiserende læger og tandlæger

86.21

Alment praktiserende læger

86.21.1

Alment praktiserende læger

86.21.10

Alment praktiserende læger

86.22

Praktiserende speciallæger

86.22.1

Praktiserende speciallæger

86.22.11

Analyse og fortolkning af medicinske billeder

93122 (*)

86.22.19

Andre tjenester ydet af praktiserende speciallæger

93122 (*)

86.23

Tandlægebehandling

86.23.1

Tandlægebehandling

86.23.11

Tandregulering

93123 (*)

86.23.19

Anden tandlægebehandling

93123 (*)

86.9

Sundhedsvæsen i øvrigt

86.90

Sundhedsvæsen i øvrigt

86.90.1

Sundhedsvæsen i øvrigt

86.90.11

Tjenester i forbindelse med graviditet

93191
93198

86.90.12

Plejetjenester

93192

86.90.13

Fysioterapeutisk behandling

93193

86.90.14

Ambulancetjenester

93194

86.90.15

Tjenester ydet af medicinske laboratorier

93195

86.90.16

Tjenester ydet af blod-, sæd- og organbanker

93197

86.90.17

Billeddiagnosticering uden fortolkning

93196

86.90.18

Tjenester i forbindelse med psykisk sundhed

93199 (*)

86.90.19

Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.

93199 (*)

87

Institutionsophold

87.1

Institutionspleje

87.10

Institutionspleje

87.10.1

Institutionspleje

87.10.10

Institutionspleje

93121

93210
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87.2

Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere

87.20

Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere

87.20.1

Institutionsophold i forbindelse med psykisk handicap, psykisk sygdom og stofmisbrug

87.20.11

Institutionsophold for børn, som er psykisk handicappede, psykisk syge og
stofmisbrugere

93301

87.20.12

Institutionsophold for voksne, som er psykisk handicappede, psykisk syge og
stofmisbrugere

93303

87.3

Institutionsophold for ældre og handicappede

87.30

Institutionsophold for ældre og handicappede

87.30.1

Institutionsophold for ældre og handicappede

87.30.11

Forsorg på alderdomshjem

93221

87.30.12

Forsorg på institutioner for handicappede børn og unge

93222

87.30.13

Forsorg på institutioner for handicappede voksne

93223

87.9

Andre former for institutionsophold

87.90

Andre former for institutionsophold

87.90.1

Andre former for institutionsophold

87.90.11

Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold for børn og unge

93302

87.90.12

Sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold for mishandlede kvinder

93304 (*)

87.90.13

Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold for voksne

93304 (*)

88

Sociale foranstaltninger uden institutionsophold

88.1

Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold

88.10

Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold

88.10.1

Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold

88.10.11

Hjemmehjælp til ældre

93491 (*)

88.10.12

Dagcentre for ældre

93491 (*)

88.10.13

Revalidering af handicappede

93411

88.10.14

Hjemmehjælp til handicappede

93493 (*)

88.10.15

Dagcentre for handicappede voksne

93493 (*)

88.9

Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold

88.91

Børnedagpleje

88.91.1

Børnedagpleje

88.91.11

Daginstitutioner for børn, undtagen daginstitutioner for handicappede

93510 (*)

88.91.12

Daginstitutioner for handicappede børn og unge

93492

88.91.13

Børnepasning

93510 (*)

88.99

Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.

88.99.1

Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.

88.99.11

Rådgivning i.a.n. i forbindelse med børn

93520

88.99.12

Forsorg uden institutionsophold

93530

88.99.13

Revalidering af arbejdsløse

93412

88.99.19

Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.

93590
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R

KULTUR, FORLYSTELSER OG SPORT

90

Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser

90.0

Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser

90.01

Udøvende kunstneres tjenester

90.01.1

Udøvende kunstneres tjenester

90.01.10

Udøvende kunstneres tjenester

90.02

Hjælpetjenester i forbindelse med scenekunst

90.02.1

Hjælpetjenester i forbindelse med scenekunst

90.02.11

Tjenester i forbindelse med produktion og fremførelse af forestillinger inden for
scenekunst

96220

90.02.12

PR-tjenester for og tilrettelæggelse af forestillinger inden for scenekunst

96210

90.02.19

Andre hjælpetjenester i forbindelse med scenekunst

96290

90.03

Kunstnerisk skaben

90.03.1

Kunstnerisk skaben

90.03.11

Tjenester ydet af forfattere, komponister, billedhuggere og andre kunstnere, undtagen
udøvende kunstnere

96320

90.03.12

Originale værker fra forfattere, komponister og andre kunstnere, undtagen udøvende
kunstnere, malere, tegnere og billedhuggere

96330

90.03.13

Originale værker fra malere, tegnere og billedhuggere

38961

90.04

Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.

90.04.1

Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.

90.04.10

Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.

91

Biblioteker, arkiver, museer og andre kulturelle tjenester

91.0

Biblioteker, arkiver, museer og andre kulturelle tjenester

91.01

Biblioteker og arkiver

91.01.1

Biblioteker og arkiver

91.01.11

Biblioteker

84510

91.01.12

Arkiver

84520

91.02

Museer

91.02.1

Museer

91.02.10

Museer

91.02.2

Museumssamlinger

91.02.20

Museumssamlinger

91.03

Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner

91.03.1

Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner

91.03.10

Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner

91.04

Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater

91.04.1

Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater

91.04.11

Botaniske og zoologiske haver

96421

91.04.12

Naturreservater, herunder beskyttelse af truede dyrearter

96422

96310

96230

96411

38962

96412
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92

Lotteri og andre spil

92.0

Lotteri og andre spil

92.00

Lotteri og andre spil

92.00.1

Spil

92.00.11

Bordspil

96929 (*)

92.00.12

Spilleautomater

96929 (*)

92.00.13

Lotteri og tal- og bingospil

96929 (*)

92.00.14

Online spil

96921 (*)

92.00.19

Andre spil

96929 (*)

92.00.2

Væddemål

92.00.21

Online væddemål

96921 (*)

92.00.29

Andre væddemål

96929 (*)

93

Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter

93.1

Sport

93.11

Drift af sportsanlæg

93.11.1

Drift af sportsanlæg

93.11.10

Drift af sportsanlæg

93.12

Sportsklubber

93.12.1

Sportsklubber

93.12.10

Sportsklubber

93.13

Fitnesscentre

93.13.1

Fitnesscentre

93.13.10

Fitnesscentre

93.19

Andre tjenester i forbindelse sport

93.19.1

Andre tjenester i forbindelse sport

93.19.11

PR-tjenester i forbindelse med sportsbegivenheder for professionelle og amatører

96511

93.19.12

Sportsfolks tjenester

96610

93.19.13

Hjælpetjenester i forbindelse med sport og fritid

96620

93.19.19

Andre tjenester i forbindelse med professionel sport og fritidssport

96590

93.2

Tjenester i forbindelse med forlystelser og fritidsaktiviteter

93.21

Tjenester ydet af forlystelsesparker o.l.

93.21.1

Tjenester ydet af forlystelsesparker o.l.

93.21.10

Tjenester ydet af forlystelsesparker o.l.

93.29

Andre tjenester i forbindelse med forlystelser og fritidsaktiviteter

93.29.1

Andre tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter i.a.n.

93.29.11

Tjenester i forbindelse med rekreative områder og strande

96990 (*)

93.29.19

Andre tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter i.a.n.

96990 (*)

93.29.2

Andre tjenester i forbindelse med forlystelser i.a.n.

93.29.21

Tjenester i forbindelse med fyrværkeri og lys- og lydshow

96990 (*)

93.29.22

Spillemaskiner, der fungerer efter indkast af mønter

96930

93.29.29

Tjenester i forbindelse med forlystelser i.a.n.

96990 (*)

96520

96512

97230 (*)

96910
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S

ANDRE TJENESTER

94

Tjenester ydet af organisationer og foreninger

94.1

Tjenester ydet af erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer samt faglige sammenslutninger

94.11

Tjenester ydet af erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer

94.11.1

Tjenester ydet af erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer

94.11.10

Tjenester ydet af erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer

94.12

Tjenester ydet af faglige sammenslutninger

94.12.1

Tjenester ydet af faglige sammenslutninger

94.12.10

Tjenester ydet af faglige sammenslutninger

94.2

Tjenester ydet af fagforeninger

94.20

Tjenester ydet af fagforeninger

94.20.1

Tjenester ydet af fagforeninger

94.20.10

Tjenester ydet af fagforeninger

94.9

Tjenester ydet andre organisationer og foreninger

94.91

Tjenester ydet af religiøse organisationer

94.91.1

Tjenester ydet af religiøse organisationer

94.91.10

Tjenester ydet af religiøse organisationer

94.92

Tjenester ydet af politiske organisationer

94.92.1

Tjenester ydet af politiske organisationer

94.92.10

Tjenester ydet af politiske organisationer

94.99

Tjenester ydet af andre organisationer og foreninger i.a.n.

94.99.1

Tjenester (undtagen tjenester i form af økonomisk støtte) ydet af andre organisationer
og foreninger i.a.n.

94.99.11

Tjenester ydet af menneskeretsorganisationer

95991

94.99.12

Tjenester ydet af miljøbevægelser

95992

94.99.13

Tjenester til beskyttelse af særlige grupper

95993

94.99.14

Andre tjenester i form af borgerinitiativer og forbedring af vilkårene for grupper i
samfundet

95994

94.99.15

Tjenester ydet af ungdomsorganisationer

95995

94.99.16

Tjenester ydet af kultur- og fritidsforeninger

95997

94.99.17

Tjenester ydet af andre organisationer og foreninger med oplysende, kulturelt og
lignende sigte

95998

94.99.19

Tjenester ydet af andre organisationer og foreninger i.a.n.

95999

94.99.2

Tjenester i form økonomisk støtte ydet af organisationer og foreninger

94.99.20

Tjenester i form økonomisk støtte ydet af organisationer og foreninger

95

Reparation af computere og varer til personlig brug og husholdningsbrug

95.1

Reparation af computere og kommunikationsudstyr

95.11

Reparation af computere og ydre enheder

95.11.1

Reparation af computere og ydre enheder

95.11.10

Reparation af computere og ydre enheder

95.12

Reparation af kommunikationsudstyr

95.12.1

Reparation af kommunikationsudstyr

95110

95120

95200

95910

95920

95996

87130
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95.12.10

Reparation af kommunikationsudstyr

87153

95.2

Reparation af varer til personlig brug eller husholdningsbrug

95.21

Reparation af forbrugerelektronik

95.21.1

Reparation af forbrugerelektronik

95.21.10

Reparation af forbrugerelektronik

95.22

Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have

95.22.1

Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have

95.22.10

Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have

95.23

Reparation af fodtøj og lædervarer

95.23.1

Reparation af fodtøj og lædervarer

95.23.10

Reparation af fodtøj og lædervarer

95.24

Reparation af møbler og boligudstyr

95.24.1

Reparation af møbler og boligudstyr

95.24.10

Reparation af møbler og boligudstyr

95.25

Reparation af ure, juveler og smykker

95.25.1

Reparation af ure, juveler og smykker

95.25.11

Reparation af ure

87220 (*)

95.25.12

Reparation af juveler og smykker

87220 (*)

95.29

Reparation af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug

95.29.1

Reparation af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug

95.29.11

Reparation og forandring af beklædningsgenstande og husholdningstekstiler

87230

95.29.12

Reparation af cykler

87290 (*)

95.29.13

Reparation og vedligeholdelse af musikinstrumenter

87290 (*)

95.29.14

Reparation og vedligeholdelse af sportsudstyr

87290 (*)

95.29.19

Reparation af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.

87290 (*)

96

Andre personlige tjenester

96.0

Andre personlige tjenester

96.01

Vask og rensning af tekstil- og pelsvarer

96.01.1

Vask og rensning af tekstil- og pelsvarer

96.01.11

Tjenester ydet af møntvaskerier

97110

96.01.12

Rensning, herunder rensning af skindvarer

97120

96.01.13

Strygning, rulning og presning

97140

96.01.14

Farvning

97150

96.01.19

Anden vask og rengøring af tekstilvarer

97130

96.02

Tjenester ydet af frisør- og skønhedssaloner

96.02.1

Tjenester ydet af frisør- og skønhedssaloner

96.02.11

Hårpleje for kvinder og piger

97210 (*)

96.02.12

Hårpleje og barbering for mænd og drenge

97210 (*)

96.02.13

Kosmetisk behandling, manicure og pedicure

97220

96.02.19

Anden skønhedspleje

97290

96.02.2

Menneskehår, ubehandlet

96.02.20

Menneskehår, ubehandlet

96.03

Begravelsestjenester og lignende tjenester

87155

87151

87210

87240

38971
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96.03.1

Begravelsestjenester og lignende tjenester

96.03.11

Tjenester i forbindelse med kirkegårde og ligbrænding

97310

96.03.12

Tjenester ydet af bedemænd

97320

96.04

Tjenester i forbindelse med fysisk velvære

96.04.1

Tjenester i forbindelse med fysisk velvære

96.04.10

Tjenester i forbindelse med fysisk velvære

96.09

Andre personlige tjenester i.a.n.

96.09.1

Andre personlige tjenester i.a.n.

96.09.11

Kæledyrspleje

86129

96.09.12

Escorttjenester

97910

96.09.13

Tjenester i forbindelse med maskiner med møntindkast i.a.n.

97990 (*)

96.09.19

Andre tjenester i.a.n.

97990 (*)

T

TJENESTER YDET AF PRIVATE HUSHOLDNINGER MED ANSAT MEDHJÆLP;
IKKE NÆRMERE ANGIVNE VARER OG TJENESTER PRODUCERET AF
PRIVATE HUSHOLDNINGER TIL EGET BRUG

97

Tjenester ydet af husholdninger med ansat medhjælp

97.0

Tjenester ydet af husholdninger med ansat medhjælp

97.00

Tjenester ydet af husholdninger med ansat medhjælp

97.00.1

Tjenester ydet af husholdninger med ansat medhjælp

97.00.10

Tjenester ydet af husholdninger med ansat medhjælp

98

Ikke nærmere angivne varer og tjenester produceret af private husholdninger til eget
brug

98.1

Ikke nærmere angivne varer produceret af private husholdninger til eget brug

98.10

Ikke nærmere angivne varer produceret af private husholdninger til eget brug

98.10.1

Ikke nærmere angivne varer produceret af private husholdninger til eget brug

98.10.10

Ikke nærmere angivne varer produceret af private husholdninger til eget brug

98.2

Ikke nærmere angivne tjenester produceret af private husholdninger til eget brug

98.20

Ikke nærmere angivne tjenester produceret af private husholdninger til eget brug

98.20.1

Ikke nærmere angivne tjenester produceret af private husholdninger til eget brug

98.20.10

Ikke nærmere angivne tjenester produceret af private husholdninger til eget brug

U

TJENESTER YDET AF EKSTERRITORIALE ORGANER

99

Tjenester ydet af eksterritoriale organer

99.0

Tjenester ydet af eksterritoriale organer

99.00

Tjenester ydet af eksterritoriale organer

99.00.1

Tjenester ydet af eksterritoriale organer

99.00.10

Tjenester ydet af eksterritoriale organer

97230 (*)

98000

0 (*)

0 (*)

99000
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 452/2008
af 23. april 2008
om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring
(EØS-relevant tekst)

I formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds
møde i foråret 2005 blev det understreget, at »den menneskelige kapital er EU’s vigtigste aktiv«. De integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse, herunder de
retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, der blev godkendt ved Rådet beslutning
2005/600/EF (3), sigter mod bedre at bidrage til Lissabonstrategien og opstille omfattende strategier for livslang
læring.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

(5)

Vedtagelsen af Rådets rapport om »Uddannelsessystemernes konkrete fremtidige mål« i februar 2001 og vedtagelsen af arbejdsprogrammet for 2001-2011 til opfølgningen
af denne rapport i februar 2002 er vigtige skridt i bestræbelserne på at modernisere og forbedre kvaliteten af
medlemsstaternes uddannelsessystemer. Indikatorer og
referenceværdier for europæiske gennemsnitsresultater
(benchmarks) er nogle af værktøjerne i den åbne koordinationsmetode, som er af stor betydning for »Uddannelse
2010«-arbejdsprogrammet. Undervisningsministrene tog
et afgørende skridt i maj 2003, da de blev enige om fem
europæiske benchmarks, der skulle nås inden 2010, samtidig med at de understregede, at de ikke fastsætter nationale mål eller træffer afgørelser, som skal træffes af de
nationale regeringer.

(6)

Rådet vedtog den 24. maj 2005 konklusioner om »nye
indikatorer inden for uddannelse og erhvervsuddannelse« (4). I disse konklusioner opfordrede Rådet Kommissionen til at forelægge Rådet strategier og forslag til
udvikling af nye indikatorer inden for ni nærmere bestemte
områder inden for uddannelse og erhvervsuddannelse og
understregede desuden, at udarbejdelsen af nye indikatorer fuldt ud bør respektere medlemsstaternes ansvar for at
tilrettelægge deres uddannelsessystemer og ikke må
pålægge de berørte organisationer og institutioner urimelige administrative eller finansielle byrder eller nødvendigvis føre til, at der benyttes et større antal indikatorer til at
overvåge fremskridtet.

(7)

Rådet vedtog også i november 2004 konklusioner om det
europæiske samarbejde om erhvervsuddannelse, og man
var enige om, at man på europæisk plan bør prioritere
»forbedring af erhvervsuddannelsesstatistikkernes omfang,
præcision og troværdighed, så man kan foretage en evaluering af fremskridtene«.

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Rådets resolution af 5. december 1994 om fremme af
uddannelsesstatistikker i Den Europæiske Union (2) blev
Kommissionen opfordret til i nært samarbejde med medlemsstaterne at fremskynde udviklingen af statistikker over
uddannelse og erhvervsuddannelse.

(2)

På Det Europæiske Råds møde afholdt i Bruxelles den 22.
og 23. marts 2005 blev man enige om at skabe et nyt afsæt
for Lissabon-strategien. Rådet konkluderede, at EU bør
skabe et nyt grundlag for sin konkurrenceevne, forøge
både sit vækstpotentiale og sin produktivitet og styrke den
sociale samhørighed ved først og fremmest at satse på
viden, innovation og udnyttelse af den menneskelige kapital. I denne forbindelse er borgernes beskæftigelsesegnethed, tilpasningsevne og mobilitet af afgørende betydning.

(3)

For at nå disse mål skal de europæiske systemer for uddannelse og erhvervsuddannelse tilpasse sig vidensamfundets
krav og behovet for et højere uddannelsesniveau og en
bedre beskæftigelseskvalitet. Statistikker over uddannelse,
erhvervsuddannelse og livslang læring er meget vigtige
som et grundlag for politiske beslutninger.

(4)

Livslang læring er en central faktor til udvikling og fremme
af en veluddannet, velkvalificeret og smidig arbejdsstyrke.

(1) Europa-Parlamentets udtalelse af 25.9.2007(endnu ikke offentliggjort
i EUT) og Rådets afgørelse af 14.2.2008.
(2) EFT C 374 af 30.12.1994, s. 4.

(3) EUT L 205 af 6.8.2005, s. 21.
(4) EUT C 141 af 10.6.2005, s. 7.
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Sammenlignelige statistiske oplysninger på fællesskabsplan
er af afgørende betydning for udviklingen af strategier for
uddannelse og livslang læring og for overvågningen af gennemførelsen af sådanne strategier. Fremstillingen af statistikker bør baseres på et sæt af sammenhængende begreber
og sammenlignelige data med henblik på etablering af et
europæisk statistisk informationssystem for uddannelse og
livslang læring.

medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens
artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud
over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(13)

Udarbejdelsen af særlige EF-statistikker er reguleret ved
bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af
17. februar 1997 om EF-statistikker (4).

(14)

Denne forordning overholder fuldt ud retten til beskyttelse
af personlige data, som den er fastlagt i artikel 8 i Den
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(15)

Fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger er underlagt bestemmelserne i forordning (EF) nr. 322/97 og Rådets
forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990
om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De
Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (5).

(16)

Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 af 17. maj
2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF)
nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang til
fortrolige data til videnskabelige formål (6), indeholder
bestemmelser om betingelserne for adgang til fortrolige
data, der er fremsendt til Fællesskabet.

(17)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne
forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af
de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7).

(18)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at
udvælge og specificere emnerne for disse statistikker,
deres karakteristika svarende til politikbehov eller tekniske
behov, opdelingen af disse karakteristika, observationsperiode og tidsplaner for overførsel af resultaterne,
kvalitetskrav, herunder den krævede nøjagtighed og kvalitetsrapporteringsrammen. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i forordningen, herunder ved at supplere
denne med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Ved anvendelse af denne forordning bør der tages højde
for begrebet dårligt stillede på arbejdsmarkedet, som
omtales i retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker.

Kommissionen (Eurostat) indsamler data om efter- og
videreuddannelse i virksomheder i overensstemmelse
med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over
efter- og videreuddannelse i virksomheder (1). Det er dog
nødvendig med et bredere retsgrundlag for at sikre en
bæredygtig udarbejdelse og udvikling af statistikker over
uddannelse og livslang læring, der mindst omfatter alle
relevante nuværende og planlagte aktiviteter. Kommissionen (Eurostat) indsamler årlige data om uddannelse fra
medlemsstaterne på frivilligt grundlag gennem en fælles
aktion, der gennemføres i samarbejde med UNESCO’s statistiske kontor og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), og denne indsamling omtales
normalt som »UOE-dataindsamlingen«. Kommissionen
(Eurostat) indsamler også oplysninger om uddannelse og
livslang læring gennem husholdningsundersøgelser såsom
stikprøveundersøgelsen vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (2) og EF-statistikker over indkomstforhold og
levevilkår (3) samt gennem disses ad hoc-moduler.

Eftersom politikudformning og overvågning på området
uddannelse og livslang læring er af dynamisk art og tilpasser sig et miljø, der konstant forandrer sig, bør de statistiske reguleringsrammer udvise en vis grad af fleksibilitet
inden for en vis grænse og på kontrolleret vis, idet der tages
hensyn til den byrde, der pålægges respondenterne og
medlemsstaterne.

Målet med denne forordning, nemlig skabelsen af fælles
statistiske standarder, der gør det muligt at producere harmoniserede data, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af

(1) EUT L 255 af 30.9.2005, s. 1.
(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 2104/2002 af 28. november 2002
om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse
af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet
og Kommissionens forordning (EF) nr. 1575/2000 om gennemførelse
af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 for så vidt angår den liste over
variabler for teoretisk og praktisk uddannelse og den kodning af disse,
der skal anvendes ved indberetning af data fra og med 2003 (EFT L 324
af 29.11.2002, s. 14).
(3) Kommissionens forordning (EF) nr. 1983/2003 af 7 november 2003
om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår
(EU-SILC) for så vidt angår listen over primære målvariabler
(EUT L 298 af 17.11.2003, s. 34).
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(4) EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003,
s. 1).
(5) EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 322/97.
(6) EFT L 133 af 18.5.2002, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1000/2007 (EUT L 226 af 30.8.2007, s. 7).
(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF
(EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
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Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved
Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (1), er blevet hørt i
overensstemmelse med artikel 3 i nævnte afgørelse —
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b)

Område 2 omfatter statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring.

c)

Område 3 omfatter andre statistikker over uddannelse og
livslang læring, som f.eks. statistikker over menneskelig kapital og over sociale og økonomiske gevinster af uddannelse,
som ikke er omfattet af område 1 og 2.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Formål

Udarbejdelsen af statistikker på disse områder finder sted i overensstemmelse med bilaget.

Denne forordning fastlægger fælles retningslinjer for systematisk
udarbejdelse af EF-statistikker inden for uddannelse og livslang
læring.

Artikel 4
Statistiske aktioner

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
a)

»EF-statistikker«: EF-statistikker som defineret i artikel 2, første led, i forordning (EF) nr. 322/97

b)

»udarbejdelse af statistikker«: udarbejdelse af statistikker som
defineret i artikel 2, andet led, i forordning (EF) nr. 322/97

c)

»nationale myndigheder«: nationale myndigheder som defineret i artikel 2, tredje led, i forordning (EF) nr. 322/97

d)

»uddannelse«: organiseret og vedvarende kommunikation
med det formål at skabe læring (2)

e)

»livslang læring«: al læringsaktivitet, som man deltager i gennem hele livet, med det formål at fremme viden, færdigheder
og kompetencer set i et personligt, borgermæssigt, socialt
og/eller beskæftigelsesrelateret perspektiv (3)

f)

»mikrodata«: individuelle statistiske oplysninger

g)

»fortrolige data«: data, der udelukkende muliggør indirekte
identifikation af de berørte statistiske enheder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 322/97 og forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90.

1. Udarbejdelsen af EF-statistikker på området uddannelse og
livslang læring gennemføres ved hjælp af individuelle statistiske
aktioner som følger:
a)

regelmæssige indberetninger inden for fastsatte tidsfrister fra
medlemsstaterne af statistikker over uddannelse og livslang
læring for område 1 og 2

b)

anvendelse af andre statistiske informationssystemer og
undersøgelser til fremskaffelse af yderligere statistiske variabler og indikatorer for uddannelse og livslang læring inden
for område 3

c)

udvikling, forbedring og ajourføring af standarder og manualer vedrørende statistiske rammer, begreber og metoder

d)

forbedring af kvaliteten af data inden for en kvalitetsramme,
som skal omfatte:
— relevans
— nøjagtighed
— aktualitet og punktlighed
— tilgængelighed og klarhed

Artikel 3
Områder
Denne forordning omfatter udarbejdelse af statistikker inden for
tre områder:
a)

Område 1 omfatter statistikker over uddannelses- og
erhvervsuddannelsessystemer.

(1) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
(2) I henhold til 1997-udgaven af den internationale uddannelsesnomenklatur, International Standard Classification of Education (ISCED).
(3) Rådets resolution af 27.6.2002 om livslang læring (EFT C 163 af
9.7.2002, s. 1).

— sammenlignelighed, og
— sammenhæng.
Kommissionen tager hensyn til medlemsstaternes kapacitet med
hensyn til indsamling og bearbejdning af data samt udvikling af
begreber og metoder.
Der tages i givet fald særligt hensyn til regionale karakteristika for
de indsamlede data. Hvor dette er hensigtsmæssigt, opdeles dataene systematisk efter køn.
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2.
Når det er muligt, søger Kommissionen (Eurostat) at samarbejde med UNESCO’s statistiske kontor, OECD og andre internationale organisationer for at sikre dataenes internationale
sammenlignelighed og undgå dobbeltarbejde, især for så vidt
angår udviklingen og forbedringen af statistiske begreber og
metoder og medlemsstaternes indberetninger af statistikker.

3.
Når der konstateres betydelige nye behov for data eller
mangler med hensyn til dataenes kvalitet, indleder Kommissionen
(Eurostat) før en eventuel indsamling af data, pilotundersøgelser
med frivillig deltagelse af medlemsstaterne. Sådanne pilotundersøgelser gennemføres for at vurdere gennemførligheden af de
relevante dataindsamlinger, idet der tages hensyn til fordelene ved
tilvejebringelsen af de pågældende data set i forhold til omkostningerne ved indsamlingen og den byrde, der pålægges respondenterne. Pilotundersøgelser fører ikke nødvendigvis til
tilsvarende gennemførelsesforanstaltninger.

e)

4.6.2008

rammerne for kvalitetsindberetning.

Hvis disse foranstaltninger fører til et krav om en betragtelig udvidelse af de eksisterende dataindsamlinger eller om nye dataindsamlinger eller undersøgelser, baseres afgørelserne om
gennemførelse heraf på en cost-benefit-analyse som en del af en
omfattende analyse af virkninger og konsekvenser, idet der tages
hensyn til fordelene ved foranstaltningerne, omkostningerne for
medlemsstaterne og de byrder, der pålægges respondenterne.

2.

Foranstaltningerne i stk. 1 skal tage hensyn til følgende:

a)

for samtlige områder, de eventuelle byrder for uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner

b)

for samtlige områder, resultatet af pilotundersøgelserne, jf.
artikel 4, stk. 3

c)

for område 1, de seneste aftaler mellem UNESCO’s statistiske
kontor, OECD og Kommissionen (Eurostat) vedrørende
begreber, definitioner, dataindsamlingsformat og databehandling, hyppighed og frister for fremsendelse af resultater

d)

for område 2, resultaterne af pilotundersøgelsen af voksenundervisningen, der blev gennemført mellem 2005 og 2007
og senere nødvendige tiltag

e)

for område 3, tilgængeligheden, egnetheden og den juridiske
ramme for eksisterende fællesskabskilder til data efter en gennemgribende undersøgelse af alle eksisterende datakilder.

Artikel 5
Fremsendelse af mikrodata om enkeltpersoner

Når det er nødvendigt for udarbejdelsen af EF-statistikker, fremsender medlemsstaterne fortrolige mikrodata, der hidrører fra
stikprøveundersøgelser, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med bestemmelserne om fremsendelse af fortrolige
data i forordning (EF) nr. 322/97 og forordning (Euratom, EØF)
nr. 1588/90. Medlemsstaterne sikrer, at de fremsendte data ikke
muliggør direkte identifikation af de statistiske enheder
(enkeltpersoner).

Artikel 6
Gennemførelsesforanstaltninger

1.
Følgende foranstaltninger, der har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den,
herunder foranstaltninger for at tage højde for den økonomiske
og tekniske udvikling med hensyn til indsamling, fremsendelse og
bearbejdning af dataene, vedtages efter forskriftsproceduren med
kontrol i artikel 7, stk. 3, med henblik på at sikre fremsendelsen
af data af høj kvalitet:

a)

udvælgelse og definition af de emner, der er omfattet af
områderne, og disses kendetegn på grundlag af nye politikbehov eller tekniske behov

3.
Hvis det er nødvendigt, vedtages der efter forskriftsproceduren i artikel 7, stk. 2, begrænsede undtagelser og overgangsperioder, begge baseret på objektive grunde, for en eller flere
medlemsstater.

Artikel 7
Udvalg

1.
Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske
Program.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
b)

opdeling af kendetegn

c)

observationsperiode og frister for indberetning af resultaterne

d)

kvalitetskrav, herunder den påkrævede præcision

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til
tre måneder.

3.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a,
stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
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Artikel 8
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 23. april 2008.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Formand

Formand
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BILAG
OMRÅDER

Område 1: uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer
1. Formål
Formålet med denne dataindsamling er at fremskaffe sammenlignelige data om centrale aspekter af uddannelses- og
erhvervsuddannelsessystemer, nærmere bestemt om deltagelse i og gennemførelse af uddannelsesprogrammer, samt om
omkostningerne ved og typerne af de ressourcer, der anvendes til uddannelse og erhvervsuddannelse.
2. Omfattede områder
Dataindsamlingen omfatter alle indenlandske uddannelsesaktiviteter uanset de pågældende institutioners ejerskab eller
sponsorering (offentlige eller private, nationale eller udenlandske), og uanset hvilken mekanisme der anvendes til formidling af undervisningen. Tilsvarende omfatter dataindsamlingerne alle typer studerende og aldersgrupper.
3. Omfattede emner
Der indsamles data om:
a)

optagelse af studerende, herunder de studerendes karakteristika

b)

optagede studerende

c)

dimittender og eksamener

d)

uddannelsesomkostninger

e)

undervisningspersonale

f)

indlærte fremmedsprog

g)

størrelsen af klasserne

der gør det muligt at beregne indikatorer for uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemernes input, forløb og output.
Passende oplysninger (metadata) fremsendes af medlemsstaterne med beskrivelse af særegenheder i de nationale
uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer og med oplysninger om, hvordan de svarer til internationale klassifikationer, og angivelse af eventuelle afvigelser fra de data, der er anmodet om, samt enhver anden oplysning, der er afgørende for fortolkningen af data og udarbejdelsen af sammenlignelige indikatorer.
4. Hyppighed
Data og metadata fremsendes årligt, medmindre andet angives, inden for de frister, der aftales mellem Kommissionen
(Eurostat) og de nationale myndigheder, idet der tages hensyn til de seneste aftaler mellem UNESCO’s statistiske kontor,
OECD og Kommissionen (Eurostat).

Område 2: voksnes deltagelse i livslang læring
1. Formål
Formålet med denne undersøgelse er at fremskaffe sammenlignelige data om voksnes deltagelse og ikke-deltagelse i livslang læring.
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2. Omfattede områder
Den statiske enhed er enkeltpersoner, omfattende mindst aldersgruppen fra 25 til 64 år. Hvis oplysningerne indsamles
gennem en stikprøveundersøgelse, undgås svar fra stedfortrædende respondenter, når dette er muligt.
3. Omfattede emner
Følgende emner er omfattet af undersøgelsen:
a)

deltagelse og ikke-deltagelse i læringsaktiviteter

b)

disse læringsaktiviteters karakteristika

c)

information om selvoplyste færdigheder

d)

socio-demografiske oplysninger.

Data om deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter indsamles på frivillig basis som forklarende variabler, der kan være
nyttige ved yderligere analyse af deltageres og ikke-deltageres profiler.
4. Datakilder og omfanget af stikprøverne
Datakilden skal være en stikprøveundersøgelse. Administrative datakilder kan bruges til at reducere byrden for respondenterne. Stikprøvens omfang fastlægges på grundlag af de krav, der stilles til dataenes nøjagtighed, idet den effektive
nationale stikprøve ikke må være større end 5 000 enkeltpersoner, beregnet med udgangspunkt i en formodning om, at
stikprøven er simpelt og tilfældigt udvalgt. Inden for disse grænser er det i forbindelse med specielle befolkningsgrupper
nødvendigt med særlige overvejelser vedrørende stikprøvegrundlaget.
5. Hyppighed
Der indsamles data hvert femte år. Første gennemførelsesår er 2010 som det tidligste.

Område 3: andre statistikker over uddannelse og livslang læring
1. Formål
Formålet med denne dataindsamling er at fremskaffe yderligere sammenlignelige data om uddannelse og livslang læring
for at understøtte særlige politikker på fællesskabsplan, der ikke falder ind under område 1 eller 2.
2. Omfattede områder
Andre statistikker over uddannelse og livslang læring vedrører følgende aspekter:
a)

statistikker over uddannelse og økonomi, der er nødvendige på fællesskabsniveau for at overvåge politikkerne vedrørende uddannelse, forskning, konkurrenceevne og vækst

b)

statistikker over uddannelse og arbejdsmarked, der er nødvendige på fællesskabsniveau for at overvåge
beskæftigelsespolitikker

c)

statistikker over uddannelse og social integration, der er nødvendige på fællesskabsniveau for at overvåge politikker vedrørende fattigdom, social integration og integration af indvandrere.

For de ovenfor anførte aspekter fremskaffes dataene fra Fællesskabets eksisterende statistiske kilder.
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 453/2008
af 23. april 2008
om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

(5)

I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi
har Kommissionen behov for data om ledige stillinger
opdelt efter bl.a. økonomisk aktivitet til overvågning og
analyse af omfanget af og strukturen i efterspørgslen efter
arbejdskraft.

(6)

Kommissionen og Den Europæiske Centralbank har behov
for hurtigt tilgængelige kvartalsdata om ledige stillinger for
at kunne overvåge kortsigtede ændringer i antallet af ledige
stillinger. Sæsonkorrigerede data om ledige stillinger letter
fortolkningen af de kvartalsvise ændringer.

(7)

Dataene om ledige stillinger bør være relevante og fuldstændige, præcise og omfattende, aktuelle, sammenhængende, sammenlignelige og let tilgængelige for brugerne.

(8)

Fordele ved på fællesskabsplan at indsamle komplette data
om alle segmenter af økonomien bør afvejes mod indberetningsmulighederne og respondentbyrden for især små
og mellemstore virksomheder.

(9)

Der bør gøres en særlig indsats for så hurtigt som muligt
at integrere alle data vedrørende enheder med færre end ti
ansatte i statistikkerne.

(10)

For at afgrænse dækningsområdet for de statistikker, der
skal udarbejdes, og fastlæggelse af det detaljeringsniveau,
der kræves for hver økonomisk aktivitet, er det nødvendigt
at anvende den gældende version af den fælles nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Fællesskabet (NACE).

(11)

I forbindelse med udarbejdelse og formidling af
EF-statistikker i henhold til denne forordning bør medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheder tage
hensyn til principperne i adfærdskodeksen for europæiske
statistikker, der blev vedtaget den 24. februar 2005 af
Udvalget for det Statistiske Program nedsat ved Rådets
afgørelse 89/382/EØF, Euratom (7), og knyttet som bilag til
Kommissionens henstilling om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet
og ansvarlighed.

(12)

Det er vigtigt at dele dataene med arbejdsmarkedets parter
på nationalt og europæisk plan, og at arbejdsmarkedets
parter holdes informeret om gennemførelsen af denne forordning. Især bør medlemsstaterne bestræbe sig på at sikre,
at erhvervsvejledningsinstanser og erhvervsuddannelsesorganer modtager disse data.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg (1),
under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (2),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet gav den 8. december 2003 sin tilslutning til udviklingen og offentliggørelsen af en strukturel indikator vedrørende ledige stillinger.

(2)

I handlingsplanen om ØMU-statistikkrav, som Rådet godkendte den 29. september 2000, og de efterfølgende statusrapporter om gennemførelsen af handlingsplanen
udpegedes etableringen af et retsgrundlag for statistikker
over ledige stillinger som et højt prioriteret område.

(3)

(4)

Beskæftigelsesudvalget, der blev nedsat ved Rådets afgørelse 2000/98/EF (4), erkender behovet for at indføre en
indikator for ledige stillinger til overvågningen af den europæiske beskæftigelsesstrategi, der er fastlagt i Rådets beslutning 2005/600/EF af 12. juli 2005 om retningslinjer for
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (5).
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF
af 24. oktober 2006 om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet — Progress (6) indeholder
bestemmelser om finansiering af de relevante aktioner, herunder som angivet heri: »forbedring af kendskabet til
beskæftigelsessituationen og dens perspektiver, navnlig gennem analyser og undersøgelser og udvikling af statistikker
og fælles indikatorer inden for rammerne af EBS« (den europæiske beskæftigelsesstrategi).

( ) EUT C 175 af 27.7.2007, s. 11.
(2) EUT C 86 af 20.4.2007, s. 1.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 15.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 29.2.2008.
(4) EFT L 29 af 4.2.2000, s. 21.
(5) EUT L 205 af 6.8.2005, s. 21.
(6) EUT L 315 af 15.11.2006, s. 1.
1

(7) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
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(13)

Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om
EF-statistikker (1) er den generelle retlige ramme for udarbejdelse af EF-statistikker og gælder derfor også for udarbejdelse af statistikker over ledige stillinger.

(14)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af
denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2).

(15)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at fastlægge definitioner af visse begreber, fastsætte visse referencedatoer, formater og frister, fastlægge rammebetingelser
for gennemførlighedsundersøgelser og vedtage foranstaltninger på grundlag af resultaterne af sådanne undersøgelser. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til
formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning eller supplere den med nye ikke-væsentlige
bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse
1999/468/EF.

(16)

Målet for denne forordning, nemlig udarbejdelse af statistikker over ledige stillinger i Fællesskabet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor
bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor
træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse
med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går
denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for
at nå dette mål.
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denne forordning. Eftersom personlige serviceydelser (institutionsophold, sociale foranstaltninger uden institutionsophold) bliver en stadig vigtigere kilde til jobskabelse, opfordres
medlemsstaterne desuden til frivilligt at fremsende data om ledige
stillinger i forbindelse med sådanne ydelser.

Dataene opdeles efter økonomisk aktivitet på hovedafdelingsniveau i overensstemmelse med den gældende NACE.

3. Denne forordnings dækning af offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring, undervisning, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, kultur, forlystelser og sport, organisationer og
foreninger, reparation af computere og varer til personlig brug og
husholdningsbrug og andre personlige serviceydelser som defineret i den gældende version af NACE og af enheder med færre end
ti ansatte fastlægges under hensyntagen til de gennemførlighedsundersøgelser, der er omhandlet i artikel 7.

Artikel 2

(17)

Udvalget for det Statistiske Program er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i afgørelse 89/382/EØF,
Euratom —

Definitioner

I denne forordning gælder følgende definitioner:

1) Ved ledig stilling forstås en lønnet stilling, som er nyoprettet,
ubesat eller er ved at blive ledig, og som arbejdsgiveren

a)

tager aktive skridt til og er parat til at tage yderligere
skridt til at besætte med en egnet kandidat uden for den
pågældende virksomhed, og

b)

har til hensigt at besætte enten omgående eller inden for
en nærmere angivet periode.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Genstand og anvendelsesområde
1. Denne forordning fastlægger bestemmelserne for regelmæssig udarbejdelse af kvartalsstatistikkerne over ledige stillinger i
Fællesskabet.

Definitionen af »aktive skridt til at besætte med en egnet kandidat« og »nærmere angivet periode« fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2.

2.
Hver medlemsstat skal til Kommissionen (Eurostat) indberette data om ledige stillinger mindst for erhvervsenheder med en
ansat og derover.

De fremsendte statistikker sondrer så vidt muligt mellem tidsbegrænsede stillinger og faste stillinger.

Med forbehold af stk. 3 omfatter disse data alle økonomiske aktiviteter i den gældende fælles nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Fællesskabet (NACE) undtagen aktiviteter udøvet af
private husholdninger som arbejdsgivere og af ekstraterritoriale
organer. Dækningen af landbrug, skovbrug og fiskeri som defineret i den gældende NACE er frivillig. De medlemsstater, der ønsker
at levere data for disse sektorer, gør det i overensstemmelse med
(1) EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003,
s. 1).
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF
(EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

2) Ved »besat stilling« forstås en lønnet stilling inden for en virksomhed, som en arbejdstager har fået tildelt.

3) Ved »metadata« forstås de nødvendige forklaringer til fortolkning af ændringer i data, som skyldes enten metodologiske
eller tekniske ændringer.

4) Ved »tilbageregnede data« forstås historiske data, som svarer
til specifikationerne i artikel 1.
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for den første dataindberetning og underopdelingerne højst et år
derefter. Om nødvendigt kan de tilbageregnede data baseres på
»bedste skøn«.

1.
Medlemsstaterne udarbejder kvartalsdata ud fra bestemte
referencedatoer, som fastsættes efter forskriftsproceduren med
kontrol i artikel 9, stk. 2.

Kvalitetsvurdering

2.
Medlemsstaterne leverer data om besatte stillinger for at
standardisere data om ledige stillinger til sammenligningsformål.

1.
I denne forordning gælder følgende kvalititsvurderingskriterier for de indberettede data:

3.
Medlemsstaterne foretager sæsonkorrigeringer af kvartalsdata om ledige stillinger. De nødvendige sæsonkorrigeringsmetoder fastsættes efter forskriftsproceduren i artikel 9, stk. 3.

Artikel 4

Artikel 6

— »relevans« henviser til, i hvor høj grad statistikkerne opfylder
brugernes nuværende og potentielle behov
— »nøjagtighed« henviser til, hvor tæt skønnene ligger på de
ikke kendte korrekte værdier

Kilder

— »aktualitet« og »punktlighed« henviser til tidsrummet mellem
oplysningernes tilgængelighed og den begivenhed eller hændelse, de beskriver

1.
Medlemsstaterne producerer data på grundlag af undersøgelser i virksomhederne. Andre kilder som f.eks. administrative
data kan anvendes under forudsætning af, at de opfylder kvalitetskravene i artikel 6.

— »tilgængelighed« og »klarhed« henviser til, på hvilke betingelser og hvordan brugerne kan indhente, anvende og fortolke
data

Kilderne til alle fremsendte data præciseres.
2.
Medlemsstaterne kan supplere de i stk. 1 nævnte kilder med
pålidelige statistiske skøn.
3.
Kommissionen (Eurostat) kan etablere og koordinere europæiske stikprøvesystemer til opstilling af fællesskabsskøn, når de
nationale stikprøvesystemer ikke opfylder Fællesskabets krav til
indsamling af kvartalsdata. De detaljerede elementer i disse systemer, deres godkendelse og anvendelse fastlægges efter forskriftsproceduren i artikel 9, stk. 3.
Medlemsstaterne kan deltage i Fællesskabets stikprøvesystemer,
når der derved skabes mulighed for, at de statistiske systemers
omkostninger og den byrde, der pålægges virksomhederne i forbindelse med opfyldelsen af Fællesskabets krav, kan reduceres
betydeligt.

— »sammenlignelighed« henviser til, hvor meget forskelle i
anvendte statistiske koncepter og målingsværktøjer og
-procedurer betyder ved sammenligning af statistikker mellem geografiske områder eller sektorområder eller over tid
— »sammenhæng« henviser til, i hvor høj grad dataene troværdigt kan kombineres på forskellige måder og til forskellige
anvendelser.
2. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat) rapporter om kvaliteten af de indberettede data.
3.
Ved anvendelsen af de kvalitetsvurderingskriterier, der er
fastsat i stk. 1 for de data, der er omfattet af denne forordning,
defineres kvalitetsrapporternes metoder, struktur og hyppighed
efter forskriftsproceduren i artikel 9, stk. 3. Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de indberettede data.
Artikel 7
Gennemførlighedsundersøgelser

Artikel 5
Indberetning af data
1.
Medlemsstaterne indberetter data og metadata til Kommissionen (Eurostat) i et format og inden for frister, som fastlægges
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2. Datoen
for det første referencekvartal fastsættes ligeledes efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2. Eventuelle revisioner
af kvartalsdata vedrørende tidligere kvartaler indberettes
samtidigt.
2.
Medlemsstaterne indberetter også tilbageregnede data for
mindst de fire kvartaler, der går forud for det kvartal, hvortil den
første dataleverance refererer. Totalerne leveres senest på datoen

1. Kommissionen (Eurostat) fastlægger egnede rammebetingelser for indførelse af en række gennemførlighedsundersøgelser
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2. Disse
undersøgelser foretages af de medlemsstater, som har vanskeligt
ved at levere data for:
a)

enheder med færre end ti ansatte, og/eller

b)

følgende aktiviteter:
i)

offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring

ii)

undervisning
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2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a,
stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

iii) sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
iv) kultur, forlystelser og sport, og
v)

organisationer og foreninger, reparation af computere
og varer til personlig brug og husholdningsbrug og
andre personlige serviceydelser.

2.
De medlemsstater, som foretager gennemførlighedsundersøgelser, fremsender hver en rapport med resultaterne af undersøgelserne inden 12 måneder efter ikrafttrædelsen af
Kommissionens gennemførelsesbestemmelser, der er omhandlet
i stk. 1.
3.
Kommissionen vedtager snarest muligt efter forelæggelsen
af resultaterne af gennemførlighedsundersøgelserne i samråd med
medlemsstaterne og inden for en rimelig frist foranstaltninger
efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2.
4.
Foranstaltninger, der træffes på grundlag af resultaterne af
gennemførlighedsundersøgelserne, skal være i overensstemmelse
med princippet om omkostningseffektivitet, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 322/97, herunder minimering af byrden for respondenterne, og skal tage hensyn til de oprindelige
gennemførelsesproblemer.
Artikel 8
Finansiering
1.
I de første tre år af dataindsamlingen kan medlemsstaterne
modtage et økonomisk tilskud fra Fællesskabet til dækning af de
udgifter, der er forbundet med arbejdet.
2.
De årlige bevillinger til det økonomiske tilskud, der er
omhandlet i stk. 1, fastsættes som led i de årlige budgetprocedurer.
3.
Budgetmyndigheden
bevillinger.

fastsætter

de

årlige

disponible

4.
Der kan blive tale om yderligere finansiering til gennemførelsesarbejdet i forbindelse med de foranstaltninger, der vedtages
på grundlag af resultaterne af gennemførlighedsundersøgelserne.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til
tre måneder.

Artikel 10
Rapport om gennemførelsen
Senest den 24. juni 2010 og derefter hvert tredje år forelægger
Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om
forordningens gennemførelse. I rapporten gives en vurdering af
kvaliteten af de statistikker, medlemsstaterne har indberettet, såvel
som kvaliteten af EU-aggregater, og der peges på områder, der
eventuelt kan forbedres.
Fortrinsvis et år efter offentliggørelsen af den treårlige rapport
som omhandlet i stk. 1 udarbejder medlemsstaterne henstillinger
vedrørende de områder, der eventuelt kan forbedres, og som er
identificeret i Kommissionens rapport. Samtidig redegør medlemsstaterne for, hvor langt de er nået med gennemførelsen af tidligere henstillinger.

Artikel 11
Offentliggørelse af statistiske data
De statistikker, som indberettes af medlemsstaterne, samt en analyse heraf offentliggøres hvert kvartal på Kommissionens (Eurostat) internetsted. Kommissionen (Eurostat) sørger for, at så
mange EU-borgere som muligt får adgang til disse statistikker og
analyser, særlig via Eures-portalen.

Artikel 12

Artikel 9

Ikrafttræden

Udvalg
1.
Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske
Program.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 23. april 2008.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Formand

Formand
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 454/2008
af 21. maj 2008
om ændring af forordning (EF) nr. 998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for
ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, for så vidt angår en forlængelse af overgangsperioden
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

(4)

De i artikel 6 og 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 fastsatte overgangsordninger udløber den 3. juli 2008. I henhold til artikel 23 i nævnte forordning skal
overgangsordningerne tages op til fornyet behandling
inden udløbet af overgangsperioden.

(5)

Med dette for øje og i medfør af artikel 23 i forordning (EF)
nr. 998/2003 skulle Kommissionen derfor inden den
1. februar 2007 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en
rapport om nødvendigheden af at opretholde den serologiske test, sammen med relevante forslag med hensyn til
den ordning, der skal finde anvendelse efter de i artikel 6,
8 og 16 i nævnte forordning fastsatte overgangsordninger.
Rapporten skulle bygge på de indhøstede erfaringer og på
en evaluering af risikoen, der skulle være baseret på en
videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(6)

EFSA har på Kommissionens anmodning udsendt en videnskabelig udtalelse for at bistå denne med at foreslå relevante videnskabeligt begrundede ændringer af forordning
(EF) nr. 998/2003. Kommissionen skulle desuden inddrage
medlemsstaternes rapporter om deres erfaringer med gennemførelsen af artikel 6, 8 og 16 i nævnte forordning.

(7)

Da den videnskabelige vurdering imidlertid har taget længere tid end forventet, er Kommissionens rapport blevet
forsinket. For at kunne tage behørigt hensyn til rapportens
konklusioner bør perioden med overgangsordninger
forlænges.

(8)

Forordning (EF) nr. 998/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Ved forordning (EF) nr. 998/2003 (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr samt bestemmelser om kontrol i
forbindelse hermed.

Herudover er det i artikel 6 i forordning (EF) nr. 998/2003
fastsat, at indførslen af selskabsdyr af arterne hund og kat
på Irlands, Maltas, Sveriges og Det Forenede Kongeriges
områder i en overgangsperiode på fem år fra datoen for
nævnte forordnings ikrafttræden er betinget af, at særlige
krav, der tager hensyn til den specifikke rabiessituation i
disse medlemsstater, er overholdt.

I artikel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 er det fastsat, at
i en overgangsperiode på fem år fra datoen for nævnte forordnings ikrafttræden kan medlemsstater, der denne dato
har særlige regler for kontrol af ekinokoksygdommen og
flåt, gøre indførslen af selskabsdyr på deres områder betinget af, at disse regler er blevet overholdt. Finland, Irland,
Malta, Sverige og Det Forenede Kongerige anvender særlige regler vedrørende ekinokoksygdommen; Irland, Malta
og Det Forenede Kongerige kræver, at selskabsdyr af
arterne hund og kat derudover får foretaget en behandling
mod flåt, som også skal være attesteret i dyrets pas.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 998/2003 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 6, stk. 1, indledningen, affattes således:
(1) Udtalelse af 12.12.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 10.4.2008 (endnu ikke offentliggjort
i EUT) og Rådets afgørelse af 19.5.2008.
(3) EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2007 (EUT L 73 af 13.3.2007, s. 9).

»1. Indtil den 30. juni 2010 er indførslen af selskabsdyr,
der er opført i bilag I, del A, på Irlands, Maltas, Sveriges og
Det Forenede Kongeriges område betinget af, at følgende krav
er overholdt:«.

4.6.2008
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3) I artikel 23 ændres »1. januar 2008« til »1. juli 2010«.

2) Artikel 16, stk. 1, affattes således:
»Indtil den 30. juni 2010 kan Finland, Irland, Malta, Sverige
og Det Forenede Kongerige, for så vidt angår ekinokoksygdommen, og Irland, Malta og Det Forenede Kongerige, for så
vidt angår flåt, gøre indførslen af selskabsdyr på deres område
betinget af, at de særlige regler, der var gældende på datoen
for denne forordnings ikrafttræden, er blevet overholdt.«

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 21. maj 2008.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

H.G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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