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II
(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

INTERNATIONALE AFTALER
RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/753
af 30. marts 2020
om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik
Vietnam
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, og
artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2019/1121 (2) blev frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union
og Den Socialistiske Republik Vietnam (»aftalen«) undertegnet den 30. juni 2019 med forbehold af dens indgåelse
på et senere tidspunkt.

(2)

I overensstemmelse med traktatens artikel 218, stk. 7, bør Kommissionen bemyndiges til på Unionens vegne og i
samråd med det særlige udvalg, der er udpeget af Rådet i overensstemmelse med traktatens artikel 207, stk. 3, at
godkende visse ændringer af aftalen, der skal vedtages ved en forenklet procedure i henhold til aftalens artikel 9.20
eller, for så vidt angår de enheder, der er anført i afdeling A til C i bilag 9-A og 9-B til aftalen, af Udvalget om
Investering, Handel med Tjenesteydelser, Elektronisk Handel og Offentlige Udbud i henhold til aftalens artikel 9.23.

(3)

I overensstemmelse med aftalens artikel 17.20 skal intet i aftalen fortolkes således, at det skaber rettigheder eller
forpligtelser for personer ud over de rettigheder og forpligtelser, som er opstået mellem parterne i henhold til
folkeretten.

(4)

Aftalen bør godkendes på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam (»aftalen«) godkendes herved på
Unionens vegne.
Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.
(1) Godkendelse af 12.2.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Rådets afgørelse (EU) 2019/1121 af 25. juni 2019 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af frihandelsaftalen mellem
Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam (EUT L 177 af 2.7.2019, s. 1).
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Artikel 2
Med henblik på aftalens artikel 9.20 og 9.23 godkendes ændringer af eller berigtigelser til afdeling A til D samt F i bilag
9-A og 9-B til aftalen på Unionens vegne af Kommissionen. i samråd med det særlige udvalg, der er udpeget af Rådet i
overensstemmelse med traktatens artikel 207, stk. 3.
Artikel 3
Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 17.16, stk. 2,
med henblik på at udtrykke Unionens samtykke i at blive bundet af aftalen (3).
Artikel 4
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2020
På Rådets vegne
A. METELKO-ZGOMBIĆ

Formand

(3) Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.
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FRIHANDELSAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DEN SOCIALISTISKE REPUBLIK
VIETNAM

PRÆAMBEL

Den Europæiske Union, herefter benævnt "Unionen" eller "EU"

og

den Socialistiske Republik Vietnam, herefter benævnt "Vietnam"

i det følgende under ét benævnt "parterne" eller hver for sig benævnt "part"

SOM ANERKENDER deres langvarige og stærke partnerskab baseret på de fælles principper og værdier, der kommer til
udtryk i partnerskabs- og samarbejdsaftalen, og deres tætte forbindelser på det økonomiske område samt inden for handel
og investeringer

SOM ØNSKER at styrke deres forbindelser yderligere som led i og i overensstemmelse med deres forbindelser i alminde
lighed og er overbevist om, at denne aftale vil skabe et nyt klima for udviklingen i handelen og investeringerne mellem
parterne

SOM ANERKENDER, at denne aftale vil supplere og fremme bestræbelserne på regional økonomisk integration

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at styrke deres forbindelser på det økonomiske område samt inden for handel og investe
ringer i overensstemmelse med målet om bæredygtig udvikling i økonomisk, social og miljømæssig forstand og på at
fremme handel og investeringer under denne aftale på en måde, der tilgodeser høje niveauer for miljø- og arbejdstagerbe
skyttelse og relevante internationalt anerkendte standarder og aftaler

SOM ØNSKER at hæve levestandarden, fremme økonomisk vækst og stabilitet, skabe nye beskæftigelsesmuligheder og
forbedre den generelle velfærd, og med henblik herpå bekræfter deres vilje til at fremme liberalisering af handel og
investeringer

SOM ER OVERBEVIST OM, at denne aftale vil skabe et udvidet og sikkert marked for varer og tjenesteydelser samt stabile og
forudsigelige vilkår for handel og investeringer og dermed styrke deres virksomheders konkurrenceevne på de globale
markeder

SOM BEKRÆFTER deres vilje til at overholde De Forenede Nationers pagt, undertegnet i San Francisco den 26. juni 1945,
og tage hensyn til principperne i verdenserklæringen om menneskerettigheder, vedtaget af De Forenede Nationers general
forsamling den 10. december 1948

SOM ANERKENDER betydningen af gennemsigtighed i den internationale handel til gavn for alle berørte parter

SOM SØGER at indføre klare og gensidigt fordelagtige regler for deres handel og investeringer samt at begrænse eller
fjerne hindringerne for deres indbyrdes handel og investeringer
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SOM ER BESLUTTET PÅ at bidrage til en harmonisk udvikling og styrkelse af den internationale handel ved gennem denne
aftale at fjerne handelshindringer og undgå at skabe nye hindringer for handel og investeringer mellem parterne, som
kunne begrænse fordelene ved denne aftale

SOM TAGER UDGANGSPUNKT i deres respektive rettigheder og forpligtelser i henhold til WTO-overenskomsten og andre
multilaterale, regionale og bilaterale aftaler og arrangementer, hvori de er part

SOM ØNSKER at fremme deres virksomheders konkurrenceevne ved at give dem en forudsigelig reguleringsmæssig ramme
for deres handels- og investeringsforbindelser

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

KAPITEL 1

Mål og generelle definitioner
Artikel 1.1
Oprettelse af et frihandelsområde
Parterne opretter herved et frihandelsområde i overensstemmelse med artikel XXIV i GATT 1994 og artikel V i GATS.
Artikel 1.2
Mål
Denne aftale har til formål at liberalisere og lette handel og investeringer mellem parterne i henhold til bestemmelserne i
denne aftale.
Artikel 1.3
Partnerskabs- og samarbejdsaftale
Med henblik på denne aftale forstås ved "partnerskabs- og samarbejdsaftale" rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og
dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og
samarbejde, undertegnet i Bruxelles den 27. juni 2012.
Artikel 1.4
WTO-aftaler
Med henblik på denne aftale forstås ved:
a) "landbrugsaftalen": aftalen om landbrug i bilag 1A til WTO-overenskomsten
b) "aftalen om offentlige udbud": aftalen om offentlige udbud i bilag 4 til WTO-overenskomsten
c) "aftalen om inspektion inden afsendelse": aftalen om inspektion inden afsendelse i bilag 1A til WTO-overenskomsten
d) "aftalen om oprindelsesregler": aftalen om oprindelsesregler i bilag 1A til WTO-overenskomsten
e) "antidumpingaftalen": aftalen om anvendelsen af artikel VI i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 i
bilag 1A til WTO-overenskomsten
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"toldværdiansættelsesaftalen": aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel
1994 i bilag 1A til WTO-overenskomsten

g) "DSU": forståelsen vedrørende reglerne og procedurerne for tvistbilæggelse i bilag 2 til WTO-overenskomsten
h) "GATS": den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser i bilag 1B til WTO-overenskomsten

i)

"GATT 1994": den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 i bilag 1A til WTO-overenskomsten

j)

"importlicensaftalen": aftalen om importlicensprocedurer i bilag 1A til WTO-overenskomsten

k) "aftalen om beskyttelsesforanstaltninger": aftalen om beskyttelsesforanstaltninger i bilag 1A til WTO-overenskomsten

l)

"SCM-aftalen": aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger i bilag 1A til WTO-overenskomsten

m) "SPS-aftalen": aftalen om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger i bilag 1A til WTO-overenskomsten
n) "TBT-aftalen": aftalen om tekniske handelshindringer i bilag 1A til WTO-overenskomsten
o) "TRIPS-aftalen": aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder i bilag 1C til WTO-overenskomsten og
p) "WTO-overenskomsten": overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, udfærdiget i Marrakesh den
15. april 1994.

Artikel 1.5
Generelle definitioner
Medmindre andet er fastsat, forstås i denne aftale ved:
a) "dag": en kalenderdag
b) "intern": for så vidt angår lovgivning, ret, love eller administrative forskrifter for henholdsvis Unionen og dets
medlemsstater og for Vietnam (1) lovgivning, ret, love eller forskrifter på centralt, regionalt eller lokalt plan
c) "varer": produkter som omhandlet i GATT 1994, medmindre andet er fastsat i denne aftale
d) "det harmoniserede system": det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, herunder alle bemærk
ninger og ændringer hertil (herefter benævnt "HS")
e) "IMF": Den Internationale Valutafond
(1) Det præciseres for så vidt angår Vietnam, at de relevante former for lovgivning, love eller forskrifter på centralt eller lokal plan er
fastsat i lov nr. 80/2015/QH13 af 22. juni 2015 om promulgation af normative retsdokumenter.
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f) "foranstaltning": enhver foranstaltning truffet af en part, det være sig i form af en lov, forskrift, regel, procedure,
afgørelse, administrativ handling eller andet
g) "fysisk person fra/i en part": en statsborger i en af EU-medlemsstaterne eller i Vietnam i henhold til deres respektive
lovgivning (2)
h) "person": en fysisk eller en juridisk person
i) "tredjeland": et land eller område uden for aftalens geografiske anvendelsesområde som defineret i artikel 17.24
(territorial anvendelse)
j) "UNCLOS": de Forenede Nationers havretskonvention, udfærdiget i Montego Bay den 10. december 1982
k) "WIPO": Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret og
l) "WTO": Verdenshandelsorganisationen.
KAPITEL 2

National behandling og markedsadgang for varer
Artikel 2.1
Mål
Parterne skal gradvist liberalisere handelen med varer og forbedre markedsadgangen i en overgangsperiode, der begynder
på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser og med artikel XXIV i
GATT 1994.
Artikel 2.2
Anvendelsesområde
Medmindre andet er fastsat i denne aftale, finder dette kapitel anvendelse på parternes indbyrdes handel med varer.
Artikel 2.3
Definitioner
Med henblik på dette kapitel forstås ved:
a) "landbrugseksportsubsidier": subsidier som defineret i landbrugsaftalens artikel 1, litra e), herunder senere ændringer af
nævnte artikel
b) "landbrugsvare": et produkt, som er opført i landbrugsaftalens bilag 1
c) "konsulatsforretninger": proceduren for indhentning hos en konsul fra den importerende part på den eksporterende
parts område eller på et tredjelands område af en konsulatsfaktura eller et konsulatscertifikat for en handelsfaktura, et
oprindelsescertifikat, en fragtliste, en "shippers' export declaration" eller enhver anden tolddokumentation i forbindelse
med importen af varerne
d) "told": enhver form for told eller afgift, der pålægges en vare eller i forbindelse med import af en vare, herunder
enhver form for tillægstold eller tillægsafgift, der pålægges denne import eller i forbindelse dermed, men som ikke
omfatter:
i) afgifter, der svarer til en intern skat, som pålægges i medfør af artikel 2.4 (national behandling)
(2) Udtrykket "fysisk person" omfatter fysiske personer, som bor permanent i Letland og ikke er statsborgere i Letland eller nogen anden
stat, men som i henhold til Letlands love og forskrifter er berettiget til at få et pas for ikkestatsborgere (fremmedpas).
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ii) told, der pålægges i medfør af kapitel 3 (afbødende foranstaltninger på handelsområdet)
iii) told, der pålægges i medfør af artikel VI, XVI og XIX i GATT 1994, antidumpingaftalen, SCM-aftalen, aftalen om
beskyttelsesforanstaltninger, landbrugsaftalens artikel 5 og DSU, og
iv) gebyrer og andre afgifter, der pålægges i medfør af artikel 2.18 (administrative gebyrer, andre afgifter og formali
teter ved import og eksport)
e) "eksportlicensprocedurer": administrative procedurer (3), der anvendes til gennemførelse af eksportlicensordninger, som
kræver indgivelse af en ansøgning eller anden dokumentation, bortset fra den, der kræves til toldprocedurer, til det
relevante administrative organ som en forudgående betingelse for eksport fra den eksporterende parts område
f) "importlicensprocedurer": administrative procedurer (4), der anvendes til gennemførelse af importlicensordninger, der
kræver indgivelse af en ansøgning eller anden dokumentation, bortset fra den, der kræves til toldprocedurer, til det
relevante administrative organ som en forudgående betingelse for import til den importerende parts område
g) "ikkeautomatiske eksportlicensprocedurer": eksportlicensprocedurer, hvor ansøgningen ikke godkendes for alle juri
diske eller fysiske personer, der opfylder den pågældende parts krav til udførelse af eksporttransaktioner med produk
ter, der er omfattet af eksportlicensprocedurer
h) "ikkeautomatiske importlicensprocedurer": importlicensprocedurer, hvor ansøgningen ikke godkendes for alle juridiske
eller fysiske personer, der opfylder den pågældende parts krav til udførelse af importtransaktioner med produkter, der
er omfattet af importlicensprocedurer
i) "med oprindelse": henviser til en vares oprindelse som bestemt i overensstemmelse med de oprindelsesregler, der er
fastsat i protokol 1 (om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt
samarbejde)
j) "resultatkrav": et krav
i) hvorefter en bestemt mængde, værdi eller procentdel af varerne skal eksporteres
ii) hvorefter varer fra den part, der udsteder en importlicens, skal erstatte importerede varer
iii) hvorefter en person, der er omfattet af en importlicens, skal købe andre varer på den importlicensudstedende parts
område eller indrømme en fortrinsstilling til internt producerede varer
iv) hvorefter en person, der er omfattet af en importlicens, skal producere varer på den importlicensudstedende parts
område i en bestemt mængde, til en bestemt værdi eller med en bestemt procentdel internt indhold eller
v) som på en eller anden måde vedrører mængden eller værdien af importen, mængden eller værdien af eksporten
eller mængden af udenlandsk valutaindstrømning og
k) "genfremstillet vare": en vare henhørende under HS-kapitel 84, 85, 87, 90 eller position 94.02, bortset fra varer, der er
opført i tillæg 2-A-5 (varer, der er udelukket fra definitionen af genfremstillede varer), som:
i) helt eller delvis består af dele, som stammer fra varer, der tidligere har været anvendt og
(3) Både de procedurer, der betegnes som "licensudstedelse", og andre tilsvarende administrative procedurer.
(4) Både de procedurer, der betegnes som "licensudstedelse", og andre tilsvarende administrative procedurer.
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ii) har tilsvarende ydeevne og driftsstand samt forventet levetid i forhold til den originale, nye vare og gives den
samme garanti som den originale, nye vare.

Artikel 2.4
National behandling
Parterne skal indrømme national behandling for varer fra den anden part i henhold til artikel III i GATT 1994, inklusive
noter og supplerende bestemmelser hertil. Med henblik herpå er forpligtelserne i artikel III i GATT 1994, inklusive noter
og supplerende bestemmelser hertil, med de fornødne ændringer indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale.

Artikel 2.5
Tarifering af varer
Tariferingen af de varer, der handles mellem parterne, skal være i overensstemmelse med parternes respektive toldnomen
klaturer i henhold til HS.

Artikel 2.6
Genfremstillede varer
Parterne skal indrømme genfremstillede varer samme behandling som den, der gives tilsvarende nye varer. En part kan
kræve særlig mærkning af genfremstillede varer med det formål at undgå vildledning af forbrugerne. Hver part skal
gennemføre denne artikel inden for en overgangsperiode på højst tre år fra datoen for denne aftales ikrafttræden.

Artikel 2.7
Nedsættelse eller afskaffelse af told
1.
Medmindre andet er fastsat i denne aftale, skal hver part nedsætte eller afskaffe dens told på varer med oprindelse i
den anden part i overensstemmelse med deres respektive liste i tillæg 2-A-1 (Unionens toldafviklingsplan) og 2-A-2
(Vietnams toldafviklingsplan) til bilag 2-A (nedsættelse eller afskaffelse af told).

2.
Til beregning af de successive nedsættelser i henhold til stk. 1 skal basissatsen for told på hver vare være den, der er
specificeret i afviklingsplanerne i tillæg 2-A-1 (Unionens toldafviklingsplan) og 2-A-2 (Vietnams toldafviklingsplan) til
bilag 2-A (nedsættelse eller afskaffelse af told). Den toldafvikling, der er fastsat i henhold til tillæg 2-A-2 (Vietnams
toldafviklingsplan) finder ikke anvendelse på brugte motorkøretøjer under HS-positioner 87.02, 87.03 og 87.04.

3.
Nedsætter en part en anvendt mestbegunstigelsestoldsats til under den toldsats, der anvendes i overensstemmelse
med dens afviklingsplan i tillæg 2-A-1 (Unionens toldafviklingsplan) og 2-A-2 (Vietnams toldafviklingsplan) til bilag 2-A
(nedsættelse eller afskaffelse af told), skal varen med oprindelse i den anden part være berettiget til denne lavere toldsats.

4.
Medmindre andet er fastsat i denne aftale, skal en part ikke øge en eksisterende told, der finder anvendelse i
overensstemmelse med dens liste i tillæg 2-A-1 (Unionens toldafviklingsplan) og 2-A-2 (Vietnams toldafviklingsplan) til
bilag 2-A (nedsættelse eller afskaffelse af told), eller indføre en ny told på en vare med oprindelse i den anden part.

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/9

5.
En part kan ensidigt fremskynde nedsættelsen eller afskaffelsen af told på varer med oprindelse i den anden part, der
anvendes i overensstemmelse med dens afviklingsplan i tillæg 2-A-1 (Unionens toldafviklingsplan) og 2-A-2 (Vietnams
toldafviklingsplan) til bilag 2-A (nedsættelse eller afskaffelse af told). Overvejer en part en sådan fremskyndelse, skal den
informere den anden part så hurtigt som muligt, inden den nye toldsats får virkning. Der er intet til hinder for, at en part,
der foretager ensidig fremskyndelse, efterfølgende kan forhøje tolden til den gældende sats for hvert nedsættelses- eller
afskaffelsestrin i overensstemmelse med dens afviklingsplan i tillæg 2-A-1 (Unionens toldafviklingsplan) og 2-A-2 (Viet
nams toldafviklingsplan) til bilag 2-A (nedsættelse eller afskaffelse af told).

6.
Efter anmodning fra en part skal parterne afholde konsultationer for at overveje en fremskyndelse eller en udvidelse
af omfanget af nedsættelsen eller afskaffelsen af den told, der anvendes i overensstemmelse med deres respektive
afviklingsplaner i tillæg 2-A-1 (Unionens toldafviklingsplan) og 2-A-2 (Vietnams toldafviklingsplan) til bilag 2-A (ned
sættelse eller afskaffelse af told). Er parterne enige om at ændre aftalen for at fremskynde eller udvide omfanget, skal
enhver aftalt ændring have forrang for enhver toldsats eller afviklingskategori for en sådan vare, der er fastsat i henhold til
deres toldafviklingsplaner. En sådan ændring får virkning i overensstemmelse med artikel 17.5 (ændringer).

Artikel 2.8
Håndtering af administrative fejl
Begår de kompetente myndigheder fejl i forvaltningen af præferenceordningen for eksport og særlig i anvendelsen af
bestemmelserne i protokol 1 (om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt
samarbejde), og får den pågældende fejl følger med hensyn til importafgifter, kan den importerende part anmode
Handelsudvalget, der er nedsat i medfør af artikel 17.1 (Handelsudvalg) om at undersøge mulighederne for at træffe
alle passende foranstaltninger til løsning af problemet.

Artikel 2.9
Særlige foranstaltninger vedrørende præferencetoldbehandling
1.
Parterne skal samarbejde om bekæmpelse af overtrædelser af toldreglerne vedrørende den præferencetoldbehandling,
der indrømmes i henhold til dette kapitel.

2.
Hver part skal med henblik på stk. 1 tilbyde den anden part administrativt samarbejde og gensidig administrativ
bistand i toldspørgsmål og beslægtede anliggender som led i gennemførelsen af og kontrollen med præferencetoldbe
handlingen, hvilket omfatter forpligtelsen til:

a) at kontrollere oprindelsesstatus for det eller de pågældende produkter

b) at foretage efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviset og fremlægge resultaterne af denne kontrol til den anden part og

c) at give den importerende part tilladelse til at aflægge kontrolbesøg for at verificere, om dokumenter eller oplysninger,
der har betydning for indrømmelsen af den pågældende præferencebehandling, er ægte eller korrekte.

3.
Når den importerende part i overensstemmelse med bestemmelserne om administrativt samarbejde eller gensidig
administrativ bistand i toldspørgsmål og beslægtede anliggender som omhandlet i stk. 2 konstaterer, at et oprindelsesbevis
er blevet uretmæssigt udstedt af den eksporterende part, fordi kravene i protokol 1 (om definition af begrebet "produkter
med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde) ikke var opfyldt, kan den importerende part nægte
præferencetoldbehandling til den klarerer, der anmodede herom med hensyn til varer, for hvilke oprindelsesbeviset blev
udstedt.
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4.
Finder den importerende part, at nægtelsen af præferencetoldbehandling for de enkelte sendinger som omhandlet i
stk. 3 ikke er tilstrækkelig til at gennemføre og kontrollere præferencetoldbehandling af et bestemt produkt, kan denne
part, i overensstemmelse med proceduren i stk. 5, midlertidigt suspendere den relevante præferencetoldbehandling af de
pågældende produkter i følgende tilfælde:

a) når den pågældende part konstaterer, at der er sket en systematisk tilsidesættelse af de gældende toldregler vedrørende
anmodninger om præferencetoldbehandling i henhold til denne aftale, eller

b) når den pågældende part konstaterer, at den eksporterende part systematisk har undladt at opfylde forpligtelserne i
stk. 2.

5.
Den importerende parts kompetente myndighed skal uden unødigt ophold give den eksporterende parts kompe
tente myndighed meddelelse om dens konstatering, give verificerbare oplysninger, som ligger til grund for konstateringen
og indlede konsultationer med den eksporterende parts kompetente myndighed med henblik på at finde en gensidigt
acceptabel løsning.

6.
Er de kompetente myndigheder ikke nået frem en gensidigt acceptabel løsning senest 30 dage efter den i stk. 5
omhandlede meddelelse, skal den importerende part uden unødigt ophold indbringe sagen for Handelsudvalget.

7.
Er Handelsudvalget ikke nået frem til en acceptabel løsning senest 60 dage efter indbringelsen, kan den importe
rende part midlertidigt suspendere præferencetoldbehandlingen af de pågældende produkter.

Den importerende part kan kun foretage midlertidig suspension af præferencetoldbehandling i henhold til dette stykke i
en periode, der er nødvendig for at beskytte dens finansielle interesser og indtil den eksporterende part tilvejebringer
overbevisende dokumentation for dens evne til at opfylde de i stk. 2 omhandlede forpligtelser og til at sikre en
tilstrækkelig kontrol af opfyldelsen af disse forpligtelser.

Den midlertidige suspension må ikke overstige en periode på tre måneder. Består de omstændigheder, der gav anledning
til den oprindelige suspension, fortsat efter udløbet af tremånedersperioden, kan den importerende part beslutte at
forlænge suspensionen for en ny periode på tre måneder. Enhver suspension skal være genstand for regelmæssige
konsultationer i Handelsudvalget.

8.
Den importerende skal i overensstemmelse med dens interne procedurer offentliggøre bekendtgørelser til impor
tører om enhver meddelelse og afgørelse vedrørende den midlertidige suspension som omhandlet i stk. 4. Den impor
terende part skal uden unødigt ophold meddele en sådan meddelelse eller afgørelse til den eksporterende part og
Handelsudvalget.

Artikel 2.10
Reparerede varer
1.
En part må uanset varens oprindelse ikke lægge told på en vare, som genindføres på dens område, efter at varen har
været midlertidigt eksporteret fra dens område til den anden parts område med henblik på reparation, uanset om en
sådan reparation kunne være blevet udført på den parts område, hvorfra varen blev midlertidigt eksporteret.

2.
Stk. 1 finder ikke anvendelse på varer, der mod kaution importeres til frihandelszoner eller med tilsvarende status,
og som eksporteres med henblik på reparation og ikke genindføres mod kaution til frihandelszoner eller med tilsvarende
status.

3.
En part må ikke lægge told på en vare, uanset oprindelse, der importeres midlertidigt fra den anden parts område
med henblik på reparation.
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4.
Med henblik på denne artikel forstås ved "reparation" enhver behandling af en vare, som foretages af en vare for at
udbedre funktionsfejl eller materielle skader for således at genetablere varens oprindelige funktion eller sikre, at den er i
overensstemmelse med tekniske krav til anvendelsen, og uden hvilken varen ikke længere kan anvendes på normal måde
til det formål, den er bestemt til. Reparation af en vare omfatter genetablering og vedligeholdelse. Det omfatter ikke en
behandling eller en forarbejdning

a) hvormed varens grundlæggende karakteristika tilintetgøres, eller der skabes en ny eller kommercielt anderledes vare

b) hvormed et halvfabrikata omformes til helfabrikata eller

c) som bruges til at forbedre eller opgradere en vares tekniske præstation.

Artikel 2.11
Told, skatter og andre afgifter ved eksport
1.
En part må ikke opretholde eller indføre told, skatter eller andre afgifter af enhver art, der pålægges ved eller i
forbindelse med eksport af en vare til den anden parts område, som overstiger den told eller de skatter og andre afgifter,
der pålægges tilsvarende varer bestemt til internt forbrug, bortset fra i overensstemmelse med listen i tillæg 2-A-3
(Vietnams toldliste ved eksport) til bilag 2-A (nedsættelse eller afskaffelse af told).

2.
Anvender en part en lavere told, skat eller anden afgift ved eller i forbindelse med eksport af en vare, skal denne
lavere sats finde anvendelse, så længe den er lavere end den sats, der beregnes i overensstemmelse med listen i tillæg 2-A3 (Vietnams toldliste ved eksport) til bilag 2-A (nedsættelse eller afskaffelse af told). Dette stykke finder ikke anvendelse på
en mere fordelagtig behandling, som indrømmes et tredjeland i henhold til en præferencehandelsaftale.

3.
Handelsudvalget skal på anmodning fra en part gennemgå enhver told, skat eller anden afgift af enhver art, der
pålægges ved eller i forbindelse med eksport af varer til den anden parts område, når en part har meddelt en mere
fordelagtig behandling af et tredjeland i henhold til en præferencehandelsaftale.

Artikel 2.12
Landbrugseksportsubsidier
1.
I denne multilaterale kontekst deler parterne målet om en parallel afskaffelse og forebyggelse af genindførsel af alle
former for eksportsubsidier og -discipliner vedrørende alle former for eksportforanstaltninger med tilsvarende virkning for
landbrugsprodukter. De skal til dette formål arbejde sammen med henblik på at styrke multilaterale discipliner vedrørende
landbrugsprodukteksporterende statsforetagender, international fødevarehjælp og eksportfinansieringsstøtte.

2.
Den eksporterende part må efter denne aftales ikrafttræden ikke indføre eller opretholde eksportsubsidier eller andre
foranstaltninger med tilsvarende virkning for en landbrugsvare, som er omfattet af den importerende parts afskaffelse eller
nedsættelse af told i overensstemmelse med bilag 2-A (nedsættelse eller afskaffelse af told), og som er bestemt til den
importerende parts område.

Artikel 2.13
Administration af handelsbestemmelser
Hver part skal i overensstemmelse med artikel X i GATT 1994 administrere alle dens love, forskrifter, retsafgørelser og
administrative kendelser på en ensartet, upartisk og rimelig vis for så vidt angår:

a) klassificering eller værdiansættelse af varer med henblik på fortoldning
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b) satserne for told, skatter eller andre afgifter
c) krav, begrænsninger eller forbud mod import eller eksport
d) pengeoverførsler og
e) spørgsmål, der berører salg, distribution, transport, forsikring, lagerinspektion, udstilling, behandling, blanding eller
anden brug af varer til toldmæssige formål.
Artikel 2.14
Import- og eksportrestriktioner
1.
Medmindre andet er fastsat i denne aftale, må parterne ikke indføre eller opretholde forbud eller restriktioner ved
import af varer fra den anden part eller ved eksport eller salg til eksport af en vare bestemt til den anden parts område, jf.
artikel XI i GATT 1994, inklusive noter og supplerende bestemmelser hertil. Med henblik herpå er artikel XI i GATT
1994, inklusive noter og supplerende bestemmelser hertil, med de fornødne ændringer indarbejdet i og gjort til en del af
denne aftale.
2.

Stk. 1 forbyder en part at indføre eller opretholde:

a) importlicenser, der er betinget af opfyldelsen af et resultatkrav, eller
b) frivillige eksportrestriktioner.
3.
Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på de varer, der er opført i tillæg 2-A-4 (varer, hvorpå Vietnam kan anvende
specifikke foranstaltninger). Enhver ændring af Vietnams love og forskrifter, som reducerer omfanget af varer som opført i
tillæg 2-A-4 (varer, hvorpå Vietnam kan anvende specifikke foranstaltninger), gælder automatisk i henhold til denne
aftale. Enhver fortrinsstilling, som Vietnam indrømmer vedrørende omfanget af varer som opført i tillæg 2-A-4 (varer,
hvorpå Vietnam kan anvende specifikke foranstaltninger) til enhver anden handelspartner, skal automatisk finde anven
delse i forbindelse med denne aftale. Vietnam skal give Unionen meddelelse om enhver ændring eller fortrinsstilling som
omhandlet i dette stykke.
4.
En part kan i overensstemmelse med WTO-overenskomsten iværksætte enhver foranstaltning, der er tilladt af
WTO's tvistbilæggelsesorgan, mod den anden part.
5.
Når en part indfører eller opretholder et import- eller eksportforbud eller en import- eller eksportrestriktion, skal
den sikre fuld gennemsigtighed heraf.
Artikel 2.15
Handelsrettigheder og beslægtede rettigheder i forbindelse med farmaceutiske produkter
1.
Vietnam skal vedtage og opretholde passende retlige instrumenter, der gør det muligt for udenlandske medicinal
virksomheder at etablere udenlandsk finansierede virksomheder med henblik på import af farmaceutiske produkter, som
har opnået en markedsføringstilladelse fra Vietnams kompetente myndigheder. Med forbehold af Vietnams lister i bilag 8B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser) har sådanne udenlandsk finansierede virksomheder lov til at sælge farma
ceutiske produkter, som de lovligt har importeret, til distributører eller grossister, som har ret til at distribuere farma
ceutiske produkter i Vietnam.
2.

De udenlandsk finansierede virksomheder som omhandlet i stk. 1 har lov til

a) at bygge deres egne lagerfaciliteter til at opbevare farmaceutiske produkter, som de på lovlig vis har importeret til
Vietnam i henhold til de forskrifter, der er fastsat af sundhedsministeriet eller dets efterfølger
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b) at stille oplysninger vedrørende farmaceutiske produkter, som de på lovlig vis har importeret til Vietnam, til rådighed
for sundhedspersoner i overensstemmelse med de forskrifter, der er fastsat af sundhedsministeriet eller dets efterfølger
og Vietnams øvrige kompetente myndigheder, og
c) at foretage kliniske undersøgelser og prøvning i henhold til artikel 3 (internationale standarder) i bilag 2-C (farma
ceutiske produkter/lægemidler og medicinsk udstyr) og i overensstemmelse med de forskrifter, der er udstedt af
sundhedsministeriet eller dets efterfølger, at sikre, at de farmaceutiske produkter, som de på lovlig vis har importeret
til Vietnam, er egnet til internt forbrug.
Artikel 2.16
Importlicensprocedurer
1.

Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i henhold til importlicensaftalen.

2.
Hver part skal give den anden part meddelelse om dens eksisterende importlicensprocedurer, herunder retsgrund
laget og det relevante officielle websted, senest 30 dage efter denne aftales ikrafttræden, medmindre de allerede var
meddelt eller oplyst efter importlicensaftalens artikel 5 eller artikel 7, stk. 3. Meddelelsen skal indeholde samme oplys
ninger som omhandlet i importlicensaftalens artikel 5 eller artikel 7, stk. 3.
3.
Hver part skal give den anden part meddelelse om enhver indførelse eller ændring af en importlicensprocedure, som
den agter at vedtage, senest 45 dage før den nye procedure eller ændring får virkning. En part må i intet tilfælde indgive
en sådan meddelelse senere end 60 dage efter datoen for offentliggørelsen af indførelsen eller ændringen, medmindre
denne allerede blev meddelt i overensstemmelse med importlicensaftalens artikel 5. Meddelelsen skal indeholde samme
oplysninger som omhandlet i importlicensaftalens artikel 5.
4.
Hver part skal på et offentligt websted offentliggøre enhver oplysning, som den skal offentliggøre i henhold til
importlicensaftalens artikel 1, stk. 4, litra a).
5.
En part skal efter anmodning fra den anden part afgive svar inden for en frist på 60 dage på en rimelig begæring
vedrørende en importlicensprocedure, som den agter at indføre eller har indført eller opretholdt, samt om kriterierne for
indrømmelse eller for tildeling af importlicenser, herunder spørgsmålet om personers, virksomheders og institutioners
adgang til at fremsætte en sådan begæring, det administrative organ eller organer, der skal rettes henvendelse til, og listen
over produkter, der er underlagt importlicenskravet.
6.

Parterne skal indføre og forvalte importlicensprocedurer i overensstemmelse med:

a) importlicensaftalens artikel 1, stk. 1-9
b) importlicensaftalens artikel 2 og
c) importlicensaftalens artikel 3.
Med henblik herpå er de i litra a), b) og c) omhandlede bestemmelser med de fornødne ændringer indarbejdet i og gjort
til en del af denne aftale.
7.
En part skal kun indføre eller opretholde automatiske importlicensprocedurer som en betingelse for import til dens
område med henblik på at nå legitime mål og efter gennemførelse af en passende konsekvensanalyse.
8.
En part skal udstede importlicenser for en passende periode, som ikke må være kortere end den, der er fastsat i den
nationale lovgivning om importlicenskrav, og som ikke forhindrer import.
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9.
Når en part har givet afslag på en ansøgning om importlicens for så vidt angår en vare fra den anden part, skal den
på anmodning af ansøgeren og straks efter modtagelsen af anmodningen, give ansøgeren en skriftlig begrundelse for
afslaget. Ansøgeren skal have ret til klage eller prøvelse i overensstemmelse med den importerende parts nationale
lovgivning eller procedurer.
10.
Parterne kan kun indføre eller opretholde ikkeautomatiske importlicensprocedurer med henblik på at gennemføre
en foranstaltning, der ikke er uforenelig med denne aftale, herunder med artikel 2.22 (generelle undtagelser). En part, der
indfører ikkeautomatiske importlicensprocedurer, skal klart angive formålet med sådanne licensprocedurer.
Artikel 2.17
Eksportlicensprocedurer
1.
Hver part skal give den anden part meddelelse om dens eksisterende eksportlicensprocedurer, herunder retsgrund
laget og det relevante officielle websted, senest 30 dage efter denne aftales ikrafttræden.
2.
Hver part skal give den anden part meddelelse om enhver indførelse eller ændring af en eksportlicensprocedure,
som den agter at vedtage, senest 45 dage før den nye procedure eller ændringen får virkning. En part må i intet tilfælde
indgive en sådan meddelelse senere end 60 dage efter datoen for offentliggørelsen af indførelsen eller ændringen.
3.

Den i stk. 1 og 2 omhandlede meddelelse skal indeholde følgende oplysninger:

a) ordlyden af dens eksportlicensprocedurer, inklusive eventuelle ændringer
b) de produkter, der er underlagt hver eksportlicensprocedure
c) for hver eksportlicensprocedure en beskrivelse af:
i) proceduren for ansøgning om eksportlicens og
ii) de kriterier, som en ansøger skal opfylde for at være berettiget til at ansøge om en eksportlicens
d) det eller de kontaktpunkter, hvor interesserede kan få yderligere oplysninger om betingelserne for at opnå en
eksportlicens
e) det eller de administrative organer, hvortil en ansøgning eller anden relevant dokumentation skal indgives
f) den periode, hvor hver enkelt eksportlicensprocedure vil være gældende
g) hvis parten agter at anvende en eksportlicensprocedure til at forvalte en eksportkvote, den samlede mængde og, hvor
det er muligt, kvoteværdien og kvotens begyndelses- og slutdato og
h) enhver undtagelse eller fravigelse fra et eksportlicenskrav, hvordan man anmoder om disse undtagelser eller fravigelser,
og kriterierne for deres tildeling.
4.
Hver af parterne skal offentliggøre enhver eksportlicensprocedure, herunder retsgrundlaget og en henvisning til det
relevante officielle websted. Hver part skal ligeledes offentliggøre enhver ny eksportlicensprocedure eller enhver ændring
af dens eksportlicensprocedurer, så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder ikke senere end 45 dage efter
dens vedtagelse og ikke senere end 25 arbejdsdage før dens ikrafttræden.
5.
En part skal efter anmodning fra den anden part afgive svar inden for en frist på 60 dage på en rimelig begæring
vedrørende enhver eksportlicensprocedure, som den agter at indføre eller har indført eller opretholdt, samt om kriterierne
for indrømmelse eller for tildeling af eksportlicenser, herunder spørgsmålet om personers, virksomheders og institutioners
adgang til at fremsætte en sådan begæring, det eller de administrative organer, der skal rettes henvendelse til, og listen
over produkter, der er underlagt eksportlicenskravet.
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Parterne skal indføre og forvalte enhver eksportlicensprocedure i overensstemmelse med:

a) importlicensaftalens artikel 1, stk. 1-9
b) importlicensaftalens artikel 2
c) importlicensaftalens artikel 3 med undtagelse af stk. 5, litra a), c), j) og k).
Med henblik herpå er de i importlicensaftalens litra a), b) og c) omhandlede bestemmelser med de fornødne ændringer
indarbejdet i og gjort til en del af nærværende aftale.
7.
Hver part skal sikre, at alle eksportlicensprocedurer anvendes neutralt og forvaltes på en retfærdig, rimelig, ikke
forskelsbehandlende og gennemsigtig måde.
8.
En part skal udstede eksportlicenser for en passende periode, som ikke må være kortere end den, der er fastsat i den
nationale lovgivning om eksportlicenskrav, og som ikke forhindrer eksport.
9.
Når en part har givet afslag på en ansøgning om eksportlicens i forhold til en vare fra den anden part, skal den på
anmodning af ansøgeren og straks efter modtagelsen af anmodningen, give ansøgeren en skriftlig begrundelse for afslaget.
Ansøgeren skal have ret til klage eller prøvelse i overensstemmelse med den eksporterende nationale lovgivning eller
procedurer.
10.
En part skal kun indføre eller opretholde automatiske eksportlicensprocedurer som en betingelse for eksport fra
dens område med henblik på at nå legitime mål og efter gennemførelse af en passende konsekvensanalyse.
11.
Parterne kan kun indføre eller opretholde ikkeautomatiske eksportlicensprocedurer med henblik på at gennemføre
en foranstaltning, der ikke er uforenelig med denne aftale, herunder med artikel 2.22 (generelle undtagelser). En part, der
indfører ikkeautomatiske eksportlicensprocedurer, skal klart angive formålet med sådanne licensprocedurer.
Artikel 2.18
Administrative gebyrer, andre afgifter og formaliteter ved import og eksport
1.
Hver part skal sikre, at gebyrer, formaliteter og krav, bortset fra import- og eksporttold og foranstaltninger, der er
nævnt i artikel 2.3 (definitioner), litra d), nr. i), ii) og iii), er i overensstemmelse med parternes forpligtelser i henhold til
artikel VIII i GATT 1994, inklusive noter og supplerende bestemmelser hertil.
2.
En part må kun afkræve gebyrer og afgifter for tjenesteydelser, som udføres i forbindelse med import og eksport af
varer. Gebyrer og afgifter må ikke beregnes på et ad valorem-grundlag og må ikke overstige de omtrentlige omkostninger
ved den ydelse, der leveres. Hver part skal offentliggøre oplysninger om gebyrer og afgifter, de pålægger i forbindelse med
import og eksport af varer i overensstemmelse med artikel 4.10 (gebyrer og afgifter).
3.
En part må ikke kræve udførelse af konsulatsforretninger, herunder betaling af de hermed forbundne gebyrer og
afgifter, i forbindelse med import eller eksport af varer. En part må tre år efter datoen for denne aftales ikrafttræden ikke
kræve konsulær autentificering ved import af varer, der er omfattet af denne aftale.
Artikel 2.19
Oprindelsesmærkning
Medmindre andet er fastsat i denne aftale, skal Vietnam ved anvendelse af krav om obligatorisk mærkning af oprin
delsesland for ikkelandbrugsprodukter fra Unionen acceptere, at angivelsen "Made in EU" eller en tilsvarende mærkning
på det lokale sprog opfylder disse krav.
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Artikel 2.20
Statslige handelsforetagender
1.
Parterne bekræfter deres eksisterende rettigheder og forpligtelser i henhold til artikel XVII i GATT 1994, inklusive
noter og supplerende bestemmelser hertil, og WTO-forståelsen vedrørende fortolkningen af artikel XVII i GATT 1994, der
med de fornødne ændringer er indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale.

2.
Når en part anmoder den anden part om oplysninger om individuelle tilfælde af statslige handelsforetagender og om
deres aktiviteter, herunder oplysninger om deres bilaterale handel, skal den anmodede part sikre gennemsigtighed, jf.
artikel XVII, stk. 4, litra d), i GATT 1994.

Artikel 2.21
Afskaffelse af sektorspecifikke ikketoldmæssige foranstaltninger
1.
Parterne skal gennemføre deres forpligtelser vedrørende sektorspecifikke ikketoldmæssige foranstaltninger over for
varer som fastsat i bilag 2-B (motorkøretøjer samt udstyr og dele til motorkøretøjer) og 2-C (farmaceutiske produkter/
lægemidler og medicinsk udstyr).

2.
Medmindre andet er fastsat i denne aftale, skal parterne i en periode på 10 år efter denne aftales ikrafttræden på
anmodning fra en part indlede forhandlinger i overensstemmelse med deres interne procedurer med henblik på at udvide
omfanget af deres forpligtelser vedrørende sektorspecifikke ikketoldmæssige foranstaltninger over for varer.

Artikel 2.22
Generelle undtagelser
1.
Intet i dette kapitel forhindrer en part i at træffe foranstaltninger i overensstemmelse med artikel XX i GATT 1994,
inklusive noter og supplerende bestemmelser hertil, som med de fornødne ændringer er indarbejdet i og gjort til en del af
denne aftale.

2.
Parterne er enige om, at en eksporterende part, der agter at træffe foranstaltninger som fastsat i artikel XX, afsnit i)
og j), i GATT 1994, skal give den anden part alle relevante oplysninger, inden den træffer foranstaltningerne. Parterne skal
på anmodning fra en af parterne konsultere hinanden med henblik på at finde en acceptabel løsning. Parterne kan aftale
ethvert nødvendigt middel med henblik på at løse eventuelle problemer. Hvis forudgående information eller undersøgelse
ikke er mulig på grund af ekstraordinære og kritiske omstændigheder, der kræver øjeblikkelig indgriben, kan den
eksporterende part træffe de nødvendige forholdsregler og straks give den anden part meddelelse herom.

Artikel 2.23
Udvalget for Varehandel
1.

Udvalget for Varehandel, der nedsættes ved artikel 17.2 (specialudvalg), består af repræsentanter for parterne.

2.
Udvalget for Varehandel skal behandle alle anliggender, der opstår i forbindelse med dette kapitel og protokol 1 (om
definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde).

3.

Udvalget for Varehandel skal udføre følgende opgaver i overensstemmelse med artikel 17.2 (specialudvalg):

a) evaluere og monitorere gennemførelsen og anvendelsen af de i stk. 2 omhandlede bestemmelser
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b) fastlægge og anbefale foranstaltninger til at løse eventuelle tvister, der måtte opstå, og til at fremme, lette og forbedre
markedsadgangen, herunder en eventuel fremskyndelse af toldforpligtelserne i henhold til artikel 2.7 (nedsættelse eller
afskaffelse af told)
c) anbefale Handelsudvalget at etablere arbejdsgrupper, som det finder nødvendigt
d) udføre eventuelt supplerende arbejde, som Handelsudvalget kan tildele, og
e) foreslå beslutninger, der skal vedtages af Handelsudvalget med henblik på at ændre listen over vellugtende rissorter, der
indgår i afsnit 5, litra c), i underafdeling 1 (Unionens toldkontingenter), afdeling B (toldkontingenter), i bilag 2-A
(nedsættelse eller afskaffelse af told).
KAPITEL 3

Afbødende foranstaltninger på handelsområdet
Afdeling A
Antidumping- og udligningstold
Artikel 3.1
Generelle bestemmelser
1.
Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i medfør af artikel VI i GATT 1994, antidumpingaftalen og
SCM-aftalen.
2.
Parterne, der anerkender, at antidumping- og udligningsforanstaltninger kan misbruges til at vanskeliggøre handel,
er enige om:
a) at afbødende foranstaltninger på handelsområdet bør anvendes i fuld overensstemmelse med de relevante WTO-krav
og være baseret på et retfærdigt og gennemsigtigt system og
b) at der bør tages behørigt hensyn til den anden parts interesser, når en part overvejer at indføre sådanne foranstalt
ninger.
3.
Med henblik på denne afdeling skal oprindelse bestemmes i overensstemmelse med artikel 1 aftalen om oprin
delsesregler.
Artikel 3.2
Gennemsigtighed
1.
Med forbehold af antidumpingaftalens artikel 6.5 og SCM-aftalens artikel 12.4 skal parterne, umiddelbart efter
indførelsen af enhver midlertidig foranstaltning og under alle omstændigheder inden den endelige afgørelse træffes,
sikre en fuldstændig og formålstjenlig fremlæggelse til interesserede parter af alle de vigtigste kendsgerninger og betragt
ninger, der ligger til grund for afgørelsen om at indføre foranstaltninger. Fremlæggelsen skal ske skriftligt og give de
interesserede parter tilstrækkelig tid til at fremsætte bemærkninger.
2.
Forudsat at det ikke forsinker gennemførelsen af undersøgelsen unødigt, skal interesserede parter have mulighed for
at tilkendegive deres synspunkter under undersøgelserne vedrørende afbødende foranstaltninger på handelsområdet.
Artikel 3.3
Hensyntagen til almene samfundsinteresser
En part må ikke indføre antidumping- eller udligningsforanstaltninger, hvis det på grundlag af de oplysninger, der er
fremkommet under undersøgelsen, klart kan konkluderes, at det ikke er i overensstemmelse med de almene samfunds
interesser at indføre de pågældende foranstaltninger. Parten skal ved vurderingen af de almene samfundsinteresser tage
hensyn til situationen for den interne erhvervsgren, importører og deres repræsentative sammenslutninger, repræsentative
brugere og repræsentative forbrugerorganisationer, baseret på de relevante oplysninger, der er blevet forelagt undersø
gelsesmyndighederne.
Artikel 3.4
Regel om den laveste told
En antidumping- eller udligningstold, som en part indfører, må ikke overstige dumpingmargenen eller de udlignings
berettigede subsidier, og parten skal tilstræbe at sikre, at størrelsen af denne told er mindre end denne margen, hvis en
sådan laveste told vil være tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der forvoldes den interne erhvervsgren.
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Artikel 3.5
Undtagelse fra tvistbilæggelse
Bestemmelserne i denne afdeling er ikke omfattet af kapitel 15 (tvistbilæggelse).
Afdeling B
Globale beskyttelsesforanstaltninger
Artikel 3.6
Generelle bestemmelser
1.
Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i henhold til artikel XIX i GATT 1994, aftalen om beskyttelses
foranstaltninger og landbrugsaftalens artikel 5.
2.

En part må ikke samtidig for samme vare anvende:

a) en bilateral beskyttelsesforanstaltning i henhold til afdeling C (bilateral beskyttelsesklausul) i dette kapitel og
b) en foranstaltning i henhold til artikel XIX i GATT 1994 og aftalen om beskyttelsesforanstaltninger.
3.
Med henblik på denne afdeling skal oprindelse bestemmes i overensstemmelse med artikel 1 aftalen om oprin
delsesregler.
Artikel 3.7
Gennemsigtighed
1.
Uanset artikel 3.6 (generelle bestemmelser) skal en part, der indleder en global beskyttelsesundersøgelse eller agter at
indføre globale beskyttelsesforanstaltninger, straks fremlægge efter anmodning fra den anden part, og forudsat at denne
har en væsentlig interesse heri, en skriftlig ad-hoc meddelelse med alle relevante oplysninger, der førte til indledningen af
en global beskyttelsesundersøgelse og, alt efter omstændighederne, forslaget om at indføre de globale beskyttelsesfor
anstaltninger, herunder vedrørende de foreløbige konstateringer, hvis det er relevant. Dette berører ikke anvendelsen af
artikel 3.2 i aftalen om beskyttelsesforanstaltninger.
2.
Når parterne indfører globale beskyttelsesforanstaltninger, tilstræber de at gennemføre disse på en måde, der griber
mindst muligt ind i den bilaterale handel.
3.
Finder en part i forbindelse med stk. 2, at de retlige forudsætninger for indførelse af endelige beskyttelsesfor
anstaltninger er opfyldt, skal den give den anden part meddelelse herom og give mulighed for at afholde bilaterale
konsultationer. Hvis der ikke er fundet en tilfredsstillende løsning senest 30 dage efter meddelelsen, kan parten indføre de
endelige globale beskyttelsesforanstaltninger. Den anden part skal gives mulighed for at indgå i konsultationer med
henblik på udveksling af synspunkter vedrørende de i stk. 1 omhandlede oplysninger.
Artikel 3.8
Undtagelse fra tvistbilæggelse
Bestemmelserne i denne afdeling, der henviser til WTO-rettigheder og -forpligtelser, er ikke omfattet af kapitel 15
(tvistbilæggelse).
Afdeling C
Bilateral beskyttelsesklausul
Artikel 3.9
Definitioner
Med henblik på denne afdeling skal:
a) "intern erhvervsgren" forstås i overensstemmelse med artikel 4, afsnit 1, litra c), i aftalen om beskyttelsesforanstalt
ninger; med henblik herpå er artikel 4, stk. 1, litra c), i aftalen om beskyttelsesforanstaltninger med de fornødne
ændringer indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale
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b) "alvorlig skade" og "fare for alvorlig skade" forstås i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a) og b), i aftalen om
beskyttelsesforanstaltninger. Med henblik herpå er artikel 4, stk. 1, litra a) og b), i aftalen om beskyttelsesforanstalt
ninger med de fornødne ændringer indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale og
c) "overgangsperiode" forstås som en periode på ti år efter denne aftales ikrafttræden.
Artikel 3.10
Anvendelse af en bilateral beskyttelsesforanstaltning
1.
Hvis en vare med oprindelse i en af parternes område som følge af nedsættelse eller afskaffelse af told i henhold til
denne aftale importeres til den anden parts område i så forhøjede mængder, i absolutte tal eller i forhold til den interne
produktion, og under sådanne forhold, at det forårsager alvorlig skade eller medfører fare for alvorlig skade for en intern
erhvervsgren, der fremstiller tilsvarende eller direkte konkurrerende varer, kan den importerende part indføre foranstalt
ninger i henhold til stk. 2 på de betingelser og efter de procedurer, der er fastlagt i denne afdeling, dog kun i overgangs
perioden, medmindre andet er fastsat i artikel 3.11 (betingelser og begrænsninger), stk. 6, litra c).
2.

Den importerende part kan indføre en bilateral beskyttelsesforanstaltning, som:

a) suspenderer yderligere nedsættelse af toldsatsen for den pågældende vare som fastsat i bilag 2-A (afskaffelse af told)
eller
b) forhøjer toldsatsen for varen til et niveau, som ikke overstiger den laveste værdi af:
i) den mestbegunstigelsestoldsats, der gælder for varen på det tidspunkt, hvor foranstaltningen træffes, eller
ii) den basistoldsats, der er fastsat i toldafviklingsplanerne i bilag 2-A (nedsættelse eller afskaffelse af told) i henhold til
artikel 2.7 (nedsættelse eller afskaffelse af told).
Artikel 3.11
Betingelser og begrænsninger
1.
En part må kun indføre en bilateral beskyttelsesforanstaltning, efter at dens kompetente myndigheder har gennem
ført en undersøgelse i overensstemmelse med artikel 3 og artikel 4, stk. 2, litra c), i aftalen om beskyttelsesforanstaltnin
ger. Med henblik herpå er artikel 3 og artikel 4, stk. 2, litra c), i aftalen om beskyttelsesforanstaltninger med de fornødne
ændringer indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale.
2.
En part skal give den anden part skriftlig meddelelse om indledningen af en undersøgelse som omhandlet i stk. 1,
og afholde konsultationer med den anden part så lang tid som muligt forud for indførelsen af en bilateral beskyttelses
foranstaltning med henblik på en gennemgang af de oplysninger, der fremkommer ved undersøgelsen, og udveksling af
synspunkter vedrørende foranstaltningen.
3.
Parten skal for den i stk. 1 omhandlede undersøgelse opfylde kravene i artikel 4, stk. 2, litra a), i aftalen om
beskyttelsesforanstaltninger. Med henblik herpå er artikel 4, stk. 2, litra a), i aftalen om beskyttelsesforanstaltninger med
de fornødne ændringer indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale.
4.
Undersøgelsen skal også på grundlag af objektive beviser påvise, at der findes en årsagssammenhæng mellem den
øgede import og den alvorlige skade eller faren herfor. Undersøgelsen skal også tage hensyn til tilstedeværelsen af andre
faktorer end øget import, som også kan forårsage skade på samme tid.
5.
Hver part skal sikre, at dens kompetente myndigheder afslutter en undersøgelse som omhandlet i stk. 1 senest et år
efter, at den er indledt.
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En part må ikke anvende en bilateral beskyttelsesforanstaltning:

a) i større omfang og i længere tid end nødvendigt for at forebygge eller afhjælpe en alvorlig skade eller lette en
tilpasning

b) i en periode på over to år, som dog kan forlænges med indtil to år, hvis den importerende parts kompetente
myndigheder efter procedurerne i denne artikel fastslår, at foranstaltningen fortsat er nødvendig for at forebygge
eller afhjælpe en alvorlig skade og lette en tilpasning, og der er tegn på, at erhvervsgrenen tilpasser sig, forudsat at
beskyttelsesforanstaltningens samlede anvendelsesperiode, dvs. den oprindelige anvendelsesperiode og enhver forlæn
gelse heraf, ikke overstiger fire år eller

c) ud over udløbet af overgangsperioden, medmindre det sker med den anden parts samtykke.

7.
For at lette tilpasningen i en situation, hvor den forventede varighed af en bilateral beskyttelsesforanstaltning
overstiger to år, skal den part, der anvender foranstaltningen, gradvist liberalisere foranstaltningen med regelmæssige
mellemrum i løbet af anvendelsesperioden.

8.
Når en part bringer en bilateral beskyttelsesforanstaltning til ophør, skal toldsatsen være den sats, der i henhold til
dens toldafviklingsplan i bilag 2-A (nedsættelse eller afskaffelse af told) ville have været gældende, hvis foranstaltningen
ikke var blevet indført.

Artikel 3.12
Midlertidige foranstaltninger
Under kritiske omstændigheder, hvor en forsinkelse kunne forårsage skade, som ville være vanskelig at afhjælpe, kan en
part anvende en bilateral beskyttelsesforanstaltning midlertidigt, når en foreløbig undersøgelse tydeligt har vist, at
importen af en vare med oprindelse i den anden part er steget som følge af nedsættelsen eller afskaffelsen af en told
i henhold til denne aftale, og at denne import forårsager alvorlig skade for den interne industri eller en fare herfor.
Varigheden af en midlertidig foranstaltning må ikke overstige 200 dage, i løbet af hvilke parten skal opfylde kravene i
artikel 3.11 (betingelser og begrænsninger), stk. 1 og 3. Parten skal straks tilbagebetale eventuelle toldforhøjelser, hvis det
ved den i artikel 3.11 (betingelser og begrænsninger), stk. 1, omhandlede undersøgelse ikke konstateres, at kravene i
artikel 3.10 (anvendelse af en bilateral beskyttelsesforanstaltning), stk. 1, er opfyldt. Varigheden af enhver midlertidig
foranstaltning medregnes som en del af den i artikel 3.11 (betingelser og begrænsninger), stk. 6, litra b), fastsatte periode.

Artikel 3.13
Kompensation
1.
En part, der anvender en bilateral beskyttelsesforanstaltning, skal føre konsultationer med den anden part for i
fællesskab at fastlægge en passende handelsliberaliserende kompensation i form af indrømmelser, der i alt væsentligt har
tilsvarende virkninger for handelen som den bilaterale beskyttelsesforanstaltning, eller i form af indrømmelser, som svarer
til værdien af den yderligere told, der forventes opkrævet som følge af beskyttelsesforanstaltningen. Den part, der
anvender en bilateral beskyttelsesforanstaltning, skal give mulighed for sådanne konsultationer senest 30 dage efter
indførelsen af den bilaterale beskyttelsesforanstaltning.

2.
Hvis konsultationerne i henhold til stk. 1 ikke fører til en aftale om handelsliberaliserende kompensation senest 30
dage efter indledningen af konsultationer, kan den part, hvis varer er genstand for den bilaterale beskyttelsesforanstalt
ning, suspendere anvendelsen af indrømmelser for så vidt angår varer med oprindelse i den part, der anvender den
bilaterale beskyttelsesforanstaltning, der i alt væsentligt har tilsvarende virkninger for handelen som den bilaterale
beskyttelsesforanstaltning. Den forpligtelse til at yde kompensation, der påhviler den part, som anvender den bilaterale
beskyttelsesforanstaltning, og den anden parts ret til at suspendere indrømmelser i henhold til dette stykke, ophører på
den bilaterale beskyttelsesforanstaltnings udløbsdato.
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3.
Den i stk. 2 omhandlede ret til suspension må ikke udøves i de første 24 måneder af en bilateral beskyttelsesfor
anstaltnings anvendelsesperiode, forudsat at beskyttelsesforanstaltningen er i overensstemmelse med denne aftale.

Artikel 3.14
Anvendelse af det engelske sprog
For at sikre den størst mulige effektivitet ved anvendelsen af reglerne om afbødende foranstaltninger på handelsområdet i
henhold til dette kapitel skal parternes undersøgelsesmyndigheder anvende det engelske sprog som grundlag for medde
lelser og dokumenter, der udveksles i forbindelse med undersøgelser vedrørende afbødende foranstaltninger på handels
området mellem parterne.

KAPITEL 4

Told og handelslettelser
Artikel 4.1
Mål
1.
Parterne anerkender betydningen af at beskæftige sig med de forskellige aspekter af told og handelslettelser i
forbindelse med de skiftende globale handelsvilkår. Parterne skal forstærke samarbejdet på dette område med henblik
på at sikre, at deres respektive toldlovgivning og -procedurer opfylder målene om at fremme handelslettelser, samtidig
med at man sikrer en effektiv toldkontrol.

2.
Parterne er enige om, at deres lovgivning skal være ikkeforskelsbehandlende, og at toldprocedurerne skal være
baseret på moderne metoder og effektiv kontrol for at bekæmpe svig og fremme lovlig handel.

3.
Parterne erkender, at de legitime samfundspolitiske mål, herunder målene vedrørende sikkerhed og bekæmpelse af
svig, på ingen måde må anfægtes.

Artikel 4.2
Toldsamarbejde og gensidig administrativ bistand
1.

Parternes respektive myndigheder skal samarbejde på toldområdet for at sikre, at målene i artikel 4.1 (mål) opfyldes.

2.

Parterne skal styrke toldsamarbejdet, bl.a. ved:

a) at udveksle oplysninger om toldlovgivning og gennemførelsen heraf samt om toldprocedurer, særlig med hensyn til:

i) forenkling og modernisering af toldprocedurer

ii) toldmyndighedernes grænsekontrol af intellektuelle ejendomsrettigheder

iii) lettelse af transitforsendelser og omladning og

iv) forbindelser med erhvervslivet

b) at udforske fælles initiativer vedrørende import-, eksport- og andre toldprocedurer, herunder teknisk bistand, med
henblik på at sikre en effektiv service til erhvervslivet
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c) at styrke deres samarbejde på toldområdet i internationale organisationer som f.eks. WTO og Verdenstoldorganisa
tionen (herefter benævnt "WCO") og
d) når det er relevant og hensigtsmæssigt at etablere en gensidig anderkendelse af handelspartnerskabsprogrammer og
toldkontrol, herunder ensartede handelslettelsesforanstaltninger.
3.
Parterne skal yde hinanden gensidig administrativ bistand i toldanliggender i overensstemmelse med protokol 2
(gensidig administrativ bistand i toldanliggender).
Artikel 4.3
Toldlovgivning og -procedurer
1.
Partnerne skal basere deres respektive toldlovgivning og -procedurer på internationale instrumenter og standarder,
som gælder på told- og handelsområdet, herunder de væsentlige elementer i den internationale konvention om forenkling og
harmonisering af regler om toldbehandling, som ændret (den reviderede Kyotokonvention), udfærdiget i Bruxelles den 26. juni
1999, den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter benævnt "HSkonventionen"), rammestandarderne til sikring og fremme af den globale samhandel (Framework of Standards to Secure and
Facilitate Global Trade og tolddatamodellen (Customs Data Model) fra WCO.
2.

Parternes toldlovgivning og -procedurer skal have til formål:

a) at beskytte lovlig handel gennem en effektiv håndhævelse og efterlevelse af gældende lovkrav
b) at undgå unødvendige eller forskelsbehandlende byrder for økonomiske aktører og give mulighed for yderligere
lettelser for operatører med højt efterlevelsesniveau og
c) at beskytte mod svig og ulovlige eller skadelige aktiviteter.
3.
Parterne er enige om, at deres respektive toldlovgivning og -procedurer, herunder retsmidler, skal være forholds
mæssigt afpassede og ikkeforskelsbehandlende, og at anvendelsen heraf ikke må forsinke frigivelsen af varer unødigt.
4.
For at forbedre arbejdsmetoderne og sikre ikkeforskelsbehandling, gennemsigtighed, effektivitet, integritet og ansvar
lighed i transaktionerne skal parterne:
a) hvor det er muligt, forenkle og revidere krav og formaliteter med henblik på hurtig frigivelse og fortoldning af varer
og
b) tilstræbe yderligere at forenkle og standardisere de oplysninger og den dokumentation, der kræves af toldmyndigheder
eller andre organer.
Artikel 4.4
Frigivelse af varer
1.
Hver part skal sikre, at dens toldmyndigheder anvender krav og procedurer, der muliggør frigivelse af varer inden
for et tidsrum, som ikke er længere end det, der er nødvendigt til at sikre efterlevelse af dens told- og andre handels
relaterede love og formaliteter. Hver part skal arbejde hen imod yderligere at mindske denne periode og at frigive varerne
uden unødigt ophold.
2.
Parterne skal bl.a. give mulighed for frigivelse af varer, uden at der betales told, forudsat af der stilles en garanti, hvis
det er påkrævet efter deres lovgivning, som sikkerhed for den endelige betaling af told.
3.
Hver part skal sikre, at dens toldmyndigheder giver adgang til elektronisk forhåndsindgivelse og færdigbehandling af
oplysninger inden varernes fysiske ankomst (toldbehandling før ankomst), med henblik på frigivelse af varerne straks efter
ankomsten.
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Artikel 4.5
Forenklede toldprocedurer
1.
Hver part skal etablere forenklede toldprocedurer, som er gennemsigtige og effektive, for at reducere omkost
ningerne og øge forudsigeligheden for de økonomiske aktører, herunder små og mellemstore virksomheder. Godkendte
erhvervsdrivende skal desuden have nemmere adgang til toldforenklinger efter objektive og ikkeforskelsbehandlende
kriterier.

2.
Der skal anvendes et administrativt enhedsdokument eller en tilsvarende elektronisk formular med henblik på
opfyldelse af de nødvendige formaliteter i forbindelse med henførsel af varer under en toldprocedure.

3.
Parterne skal anvende moderne toldteknikker, herunder metoder til risikovurdering og efterfølgende kontrol af
toldbehandling, for at forenkle og lette indpassage og frigivelse af varer.

4.
Parterne skal fremme gradvis udvikling og anvendelse af systemer, herunder IT-baserede systemer, der kan lette
elektronisk udveksling af data mellem erhvervsdrivende, toldmyndigheder og andre relaterede organer.

Artikel 4.6
Transit og omladning
1.

Hver part skal sikre lettelse og effektiv kontrol af omladninger og transitforsendelser gennem dens område.

2.
For at lette transittrafikken skal hver part sikre samarbejde og koordinering mellem alle berørte myndigheder og
organer på dens område.

Artikel 4.7
Risikostyring
1.
Hver part skal basere dens undersøgelses- og frigivelsesprocedurer og dens procedurer for verifikation efter indpas
sage på risikovurderingsprincipper og revision frem for at undersøge alle sendinger tilbundsgående for at efterprøve, om
de overholder samtlige importkrav.

2.
Parterne skal vedtage og anvende deres kontrolkrav og -procedurer ved import, eksport, transit og omladning af
varer på grundlag af risikostyringsprincipper med henblik på at gennemføre foranstaltningerne vedrørende efterlevelse
med fokus på de transaktioner, der kræver størst opmærksomhed.

Artikel 4.8
Gennemsigtighed
1.
Hver part skal sikre, at dens toldlovgivning og andre handelsrelaterede love, forskrifter og generelle administrative
procedurer og krav, herunder gebyrer og afgifter, er nemt tilgængelige for alle interesserede parter og, hvis det er muligt,
via et officielt websted.

2.
Hver part skal udpege eller opretholde et eller flere informationspunkter, som inden for en rimelig frist kan besvare
forespørgsler fra interesserede parter om toldanliggender og andre handelsrelaterede anliggender.
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Artikel 4.9
Forhåndsafgørelser
1.
Hver parts toldmyndigheder skal efter skriftlig anmodning fra erhvervsdrivende, i overensstemmelse med dens love
og forskrifter og forud for importen af en vare til dens område, udstede en skriftlig forhåndsafgørelse om tarifering eller
ethvert andet spørgsmål, som parterne måtte blive enige om.
2.
Hver part skal, med forbehold af eventuelle bestemmelser om fortrolighed i dens love og forskrifter, offentliggøre
deres forhåndsafgørelser om tarifering eller ethvert lignende spørgsmål, som den måtte finde relevante, f.eks. på inter
nettet.
3.
Med henblik på at lette samhandelen skal parterne som led i deres bilaterale dialog regelmæssigt give meddelelse
om, hvilke ændringer der er sket i deres respektive love og forskrifter om forhåndsafgørelser.
Artikel 4.10
Gebyrer og afgifter
1.
Parterne skal offentliggøre oplysninger om gebyrer og afgifter via et officielt udpeget medie og, om muligt, på et
officielt websted. Oplysningerne skal omfatte de gebyrer og afgifter, der finder anvendelse, begrundelsen for disse gebyrer
eller afgifter for de leverede tjenester, den ansvarlige myndighed, og hvornår og hvordan de skal betales.
2.
Ingen af parterne må ikke indføre nye eller ændrede gebyrer og afgifter, før oplysningerne i overensstemmelse med
stk. 1 offentliggøres og gøres offentligt tilgængelige.
Artikel 4.11
Toldklarerere
Parterne må i deres respektive toldlovgivning og -procedurer ikke kræve obligatorisk anvendelse af toldklarerere. Parterne
skal anvende gennemsigtige, ikkeforskelsbehandlende og forholdsmæssigt afpassede regler, hvis og når de godkender
toldklarerere.
Artikel 4.12
Toldværdiansættelse
1.
Parterne skal bestemme toldværdien af varer i overensstemmelse med artikel VII i GATT 1994 og toldværdiko
deksen.
2.
Parterne skal samarbejder med henblik på at nå frem til en fælles holdning til spørgsmål vedrørende toldværdian
sættelse.
Artikel 4.13
Inspektioner inden afsendelse
Parterne er enige om, at deres respektive toldlovgivning og -procedurer ikke skal kræve obligatorisk inspektion inden
afsendelse, jf. aftalen om inspektion inden afsendelse, eller enhver anden undersøgelse udført inden toldbehandlingen af
private virksomheder på bestemmelsesstedet.
Artikel 4.14
Prøvelse og klage
Hver part skal etablere effektive, hurtige og ikkeforskelsbehandlende og lettilgængelige procedurer for at sikre retten til at
påklage toldmyndighedernes og andre kompetente myndigheders administrative handlinger, kendelser og afgørelser, som
påvirker import eller eksport af varer eller varer i transit.
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Artikel 4.15
Forbindelser med erhvervslivet
Parterne er enige om:

a) at det er vigtigt rettidigt at konsultere repræsentanter for de erhvervsdrivende i forbindelse med udarbejdelse af
lovgivningsforslag og generelle procedurer vedrørende told og handelslettelser. Med henblik herpå skal hver part
etablere de relevante konsultationer mellem administrationerne og erhvervslivet

b) så vidt muligt med elektroniske midler at offentliggøre eller på anden måde tilgængeliggøre ny lovgivning og nye
generelle procedurer vedrørende told og handelslettelser forud for anvendelsen af sådan lovgivning og sådanne
procedurer, tillige med ændringer og fortolkninger heraf; de skal også gøre relevante administrative meddelelser
offentligt tilgængelige, herunder om myndighedernes krav og procedurer for indpassage, om åbningstider og arbejds
procedurer for toldsteder i havne og ved grænseovergangssteder og om informationskontorer

c) at der skal være en tilstrækkelig lang frist mellem offentliggørelsen og ikrafttrædelsen af nye eller ændrede retsfor
skrifter, procedurer, gebyrer eller afgifter og

d) at sørge for, at deres respektive toldkrav og de hermed forbundne krav og procedurer fortsat modsvarer erhvervslivets
behov, følger bedste praksis og forbliver så lidt restriktive som muligt for samhandelen.

Artikel 4.16
Toldudvalget
1.

Det Toldudvalg, der er nedsat ved artikel 17.2 (specialudvalg), består af repræsentanter for parterne.

2.
Toldudvalget skal sikre den korrekte anvendelse af dette kapitel, toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder i overensstemmelse med underafdeling 4 (håndhævelse ved grænserne) i afdeling C (håndhævelse af
intellektuelle ejendomsrettigheder) i kapitel 12 (intellektuel ejendomsret), protokol 1 (om definition af begrebet "produkter
med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde), protokol 2 (gensidig administrativ bistand i toldspørgs
mål) og eventuelle yderligere bestemmelser om told, som parterne måtte blive enige om.

3.
Toldudvalget skal undersøge behovet for og vedtage afgørelser, udtalelser, forslag eller anbefalinger om alle
spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af de i stk. 2 omhandlede bestemmelser. Det har beføjelse til at træffe
beslutninger om gensidig anerkendelse af risikostyringsteknikker, risikokriterier og -standarder, sikkerhedskontroller og
handelspartnerskabsprogrammer, herunder aspekter såsom datatransmission og gensidigt aftalte fordele.

KAPITEL 5

Tekniske handelshindringer
Artikel 5.1
Bekræftelse af TBT-aftalen
Parterne bekræfter deres eksisterende rettigheder og forpligtelser over for hinanden i henhold til TBT-aftalen, der med de
fornødne ændringer er indarbejdet i og gjort til en del af denne aftale.
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Artikel 5.2
Mål
1.
Målene med dette kapitel er at lette og øge den bilaterale handel med varer ved at forebygge, udpege og fjerne
unødige hindringer for handel inden for rammerne af TBT-aftalen, og at styrke det bilaterale samarbejde mellem parterne.

2.
Parterne skal etablere og styrke den tekniske formåen og institutionelle infrastruktur i spørgsmål vedrørende
tekniske handelshindringer.

Artikel 5.3
Anvendelsesområde og definitioner
1.
Dette kapitel finder anvendelse på udarbejdelse, vedtagelse og anvendelse af de standarder, tekniske forskrifter og
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der er defineret i bilag 1 til TBT-aftalen, og som kan påvirke handelen med varer
mellem parterne, undtagen for:

a) specifikationer vedrørende indkøb udarbejdet af statslige organer med henblik på egen produktion eller eget forbrug
eller

b) sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger som defineret i bilag A til SPS-aftalen.

2.
Hver part har ret til at udarbejde, vedtage og anvende standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurde
ringsprocedurer i henhold til dette kapitel og TBT-aftalen.

3.

Med henblik på dette kapitel finder definitionerne i bilag 1 til TBT-aftalen anvendelse.

Artikel 5.4
Tekniske forskrifter
1.
Hver part skal gøre bedst mulig brug af god reguleringspraksis som fastsat i TBT-aftalen og i dette kapitel, navnlig
ved:

a) at vurdere de tilgængelige reguleringsmæssige og ikkereguleringsmæssige alternativer til en foreslået teknisk forskrift,
som ville opfylde partens legitime mål i henhold til TBT-aftalens artikel 2.2, og at tilstræbe at evaluere bl.a. konse
kvenserne af en foreslået teknisk forskrift ved hjælp af en reguleringsmæssig konsekvensanalyse, som anbefalet af
Udvalget for Tekniske Handelshindringer, der er nedsat ved TBT-aftalens artikel 13

b) at anvende relevante internationale standarder som dem, der udarbejdes af Den Internationale Standardiseringsorga
nisation (ISO), Den Internationale Elektrotekniske Kommission, Den Internationale Telekommunikationsunion og
Codex Alimentarius-Kommissionen, som grundlag for deres tekniske forskrifter, undtagen hvis sådanne internationale
standarder ville være ineffektive eller uegnede til at opfylde en parts legitime mål; når en part ikke har benyttet
internationale standarder som grundlag for dens tekniske forskrifter, skal den efter anmodning fra den anden part
udpege enhver væsentlig afvigelse fra de relevante internationale standarder og redegøre for, hvorfor disse standarder
blev fundet uegnede eller ineffektive i forhold til det tilstræbte mål

c) at gennemgå tekniske forskrifter med henblik på at øge deres konvergens med de relevante internationale standarder,
jf. dog TBT-aftalens artikel 2.3. Ved denne gennemgang skal parterne bl.a. tage hensyn til enhver ny udvikling i de
relevante internationale standarder, og om hvorvidt de omstændigheder, der har medført forskelle i forhold til andre
relevante internationale standarder, fortsat gør sig gældende
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d) at fastlægge tekniske forskrifter på basis af produktpræstationskrav snarere end på basis af design eller beskrivende
egenskaber.

2.
En part skal i overensstemmelse med TBT-aftalens artikel 2.7 velvilligt overveje at acceptere tekniske forskrifter fra
den anden part som ækvivalente, selv om disse tekniske forskrifter afviger fra dens egne, dog forudsat at de finder det
godtgjort, at disse forskrifter på passende måde opfylder målene for dens egne forskrifter.

3.
En part, der har udarbejdet en teknisk forskrift, som den anser for at svare til en teknisk forskrift i den anden part,
fordi den har et foreneligt mål og en forenelig produktdækning, kan skriftligt anmode om, at den anden part anerkender
den tekniske forskrift som ækvivalent. Anmodningen skal fremsættes skriftligt og indeholde en detaljeret begrundelse for,
hvorfor den tekniske forskrift bør anses for at være ækvivalent, herunder med hensyn til produktdækning. Den part, der
ikke er enig i, at en teknisk forskrift er ækvivalent, skal efter anmodning oplyse den anden part om en begrundelse for
dens afgørelse.

Artikel 5.5
Standarder
1.
Parterne bekræfter deres forpligtelser i henhold til TBT-aftalens artikel 4.1 med henblik på at sikre, at deres
standardiseringsorganer tiltræder og overholder adfærdskodeksen for udarbejdelse, vedtagelse og anvendelse af standarder
i bilag 3 til TBT-aftalen. Parterne bekræfter desuden deres tilslutning til de principper, der er fastsat i de beslutninger og
henstillinger, der er vedtaget af WTO's Komité for Tekniske Handelshindringer (Decisions and Recommendations adopted by
the WTO Committee on Technical Barriers to Trade) siden 1. januar 1995, G/TBT/1/rev.13, af 8. marts 2017, herunder
komitéens beslutning om principper for udvikling af internationale standarder, vejledninger og henstillinger med
hensyn til aftalens artikel 2 og 5 og bilag 3 (Decision of the Committee on Principles for the Development of International
Standards, Guides and Recommendations with relation to Articles 2, 5 and Annex 3 of the Agreement), der er omhandlet i
bilagene til dokumentets del 1.

2.
Parterne skal med henblik på den bredest mulige harmonisering af standarder tilskynde deres standardiserings
organer samt de regionale standardiseringsorganer, som de eller deres standardiseringsorganer er medlemmer af, til:

a) inden for rammerne af deres ressourcer at deltage i udarbejdelsen af internationale standarder ved relevante inter
nationale standardiseringsorganisationer

b) at anvende relevante internationale standarder som grundlag for de standarder, de udarbejder, undtagen i tilfælde, hvor
sådanne internationale standarder ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige i forhold til opfyldelsen af den pågæl
dende parts legitime mål, f.eks. på grund af et utilstrækkeligt beskyttelsesniveau, væsentlige klimatiske eller geografiske
faktorer eller grundlæggende teknologiske problemer

c) at undgå gentagelse af eller overlapninger med arbejde i internationale standardiseringsorganer

d) at revidere nationale og regionale standarder, som ikke er baseret på relevante internationale standarder, med passende
mellemrum med henblik på at øge deres konvergens med relevante internationale standarder og

e) at samarbejde med den anden parts relevante standardiseringsorganer i forbindelse med internationale standardise
ringsaktiviteter. Dette samarbejde kan foregå i internationale standardiseringsorganisationer eller på regionalt plan.

3.

Parterne skal udveksle oplysninger om:

a) deres anvendelse af standarder til støtte for tekniske forskrifter
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b) deres standardiseringsprocesser og omfanget af deres anvendelse af internationale eller regionale standarder som
grundlag for deres nationale standarder og
c) samarbejdsaftaler om standardisering, som hver af parterne gennemfører, herunder om standardiseringsspørgsmål i
internationale aftaler med tredjelande, i det omfang dette ikke er udtrykkeligt forbudt ved disse aftaler.
4.
Parterne erkender, at overholdelse af standarder i henhold til bilag 1 til TBT-aftalen er frivillig. Når en part gør
overholdelsen af standarder obligatorisk ved at indarbejde dem eller henvise hertil i tekniske forskrifter eller i forbindelse
med overensstemmelsesvurderingsprocedurer, finder artikel 5.7 (gennemsigtighed) anvendelse.
Artikel 5.6
Overensstemmelsesvurderingsprocedurer
1.
Parterne skal med hensyn til obligatoriske overensstemmelsesvurderingsprocedurer anvende artikel 5.4 (tekniske
forskrifter), stk. 1, med de fornødne ændringer, med henblik på at undgå unødvendige handelshindringer og sikre
gennemsigtighed og ikkeforskelsbehandling.
2.
I overensstemmelse med TBT-aftalens artikel 5.1.2, når en importerende part kræver en udtrykkelig bekræftelse af
overensstemmelse med dens gældende tekniske forskrifter eller standarder, må dens overensstemmelsesvurderingspro
cedurer hverken være strengere eller anvendes strengere end nødvendigt for at give denne part en passende forsikring om,
at produkterne er i overensstemmelse med dens gældende tekniske forskrifter eller standarder under hensyn til de risici,
som ikkeoverensstemmelse ville medføre.
3.
Parterne erkender, at der findes en lang række mekanismer, som letter accepten af resultaterne af de overensstem
melsesvurderingsprocedurer, der gennemføres på den anden parts område, herunder:
a) den importerende parts anvendelse af en leverandørs overensstemmelseserklæring
b) aftaler om gensidig accept af resultaterne af overensstemmelsesvurderingsprocedurer for så vidt angår specifikke
tekniske forskrifter, der gennemføres af organer, som er beliggende på den anden parts område
c) anvendelse af akkreditering til godkendelse af overensstemmelsesvurderingsorganer, som er beliggende på den anden
parts område
d) statslig udpegelse af overensstemmelsesvurderingsorganer, herunder organer, som er beliggende på den anden parts
område
e) en parts unilaterale anerkendelse af resultaterne af overensstemmelsesvurderingsprocedurer, som gennemføres på den
anden parts område
f) frivillige ordninger mellem overensstemmelsesvurderingsorganer, der er beliggende på begge parters område, og
g) anvendelse af regionale og internationale multilaterale aftaler og ordninger om anerkendelse, hvori parterne er part.
4.

Parterne skal under særlig hensyntagen til de i stk. 3 omhandlede betragtninger:

a) intensivere deres udveksling af oplysninger om de i stk. 3 omhandlede mekanismer og lignende mekanismer med
henblik på at lette accept af overensstemmelsesvurderingsresultater
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b) udveksle oplysninger om overensstemmelsesvurderingsprocedurer og specielt om de kriterier, der anvendes til at
udvælge passende overensstemmelsesvurderingsprocedurer for specifikke produkter
c) betragte en leverandørs overensstemmelseserklæring som en af garantierne for overensstemmelse med national ret
d) overveje ordninger om gensidig accept af resultaterne af overensstemmelsesvurderingsprocedurer i henhold til
proceduren i stk. 5
e) udveksle oplysninger om akkrediteringspolitik og overveje, hvordan internationale akkrediteringsstandarder og inter
nationale aftaler, hvori parternes akkrediteringsorganer er involveret, bedst kan udnyttes, f.eks. gennem mekanismerne
i International Laboratory Accreditation Cooperation og International Accreditation Forum
f) overveje at tilslutte sig eller eventuelt opfordre deres prøvnings-, inspektions- og certificeringsorganer at tilslutte sig
internationale operative ordninger eller aftaler, som har til formål at lette harmonisering og accept af overensstem
melsesvurderingsresultater
g) sikre, at økonomiske aktører har et valg mellem overensstemmelsesvurderingsfaciliteter, der udpeges af myndighederne
til at udføre de opgaver, der kræves i henhold til national ret, for at sikre overholdelse
h) tilstræbe at anvende akkreditering til at godkende overensstemmelsesvurderingsorganer og
i) sikre uafhængighed af og undgå interessekonflikter mellem akkrediteringsorganer og overensstemmelsesvurderings
organer.
5.
En part kan efter anmodning fra den anden part beslutte at indlede konsultationer med henblik på at fastlægge
sektorinitiativer, som er tilpasset de respektive sektorer, vedrørende anvendelsen af overensstemmelsesvurderingspro
cedurer eller lettelse af accept af overensstemmelsesvurderingsresultater. Den part, der fremsætter anmodningen, skal
fremlægge relevante oplysninger om, hvordan det pågældende sektorinitiativ kan lette handelen. Hvis den anden part
afslår denne anmodning, skal den efter anmodning herom give en begrundelse.
6.
Parterne bekræfter deres forpligtelser i henhold til TBT-aftalens artikel 5.2.5 med hensyn til, at gebyrer, der
opkræves for obligatorisk overensstemmelsesvurdering af importerede produkter, skal være rimelige i forhold til gebyrer,
der kan opkræves for overensstemmelsesvurdering af tilsvarende produkter af national oprindelse eller med oprindelse i et
andet land, under hensyntagen til omkostninger ved kommunikation, transport mv. som følge af, at ansøgeren og
overensstemmelsesvurderingsorganet er beliggende forskellige steder.
Artikel 5.7
Gennemsigtighed
Parterne anerkender betydningen af gennemsigtighed med hensyn til udarbejdelse, vedtagelse og anvendelse af standarder,
tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer. I denne forbindelse bekræfter parterne deres forpligtelser
vedrørende gennemsigtighed i henhold til TBT-aftalen. Hver part skal:
a) tage den anden parts bemærkninger i betragtning, når en del af proceduren ved udarbejdelse af en teknisk forskrift er
genstand for offentlig høring, og efter anmodning fremlægge skriftlige svar rettidigt til bemærkninger fremsat af den
anden part
b) sikre, at økonomiske aktører og andre interesserede personer i den anden part kan deltage i enhver formel offentlig
høring vedrørende udarbejdelsen af tekniske forskrifter på vilkår, der ikke er ringere end dem, der tilbydes dens egne
fysiske og juridiske personer
c) i overensstemmelse med artikel 5.4 (tekniske forskrifter), stk. 1, litra a), når der gennemføres konsekvensanalyser, og
efter anmodning herom, give den anden part meddelelse om udfaldet af konsekvensanalysen af den foreslåede tekniske
forskrift
d) når der gives meddelelse efter TBT-aftalens artikel 2.9.2 eller 5.6.2:
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i) give den anden part en periode på mindst 60 dage efter meddelelsen til skriftligt at fremsætte bemærkninger til
forslag og, hvor det er muligt, tage behørigt hensyn til rimelige anmodninger om forlængelse af fristen
ii) give den elektroniske version af den meddelte tekst
iii) hvis den meddelte tekst ikke er affattet på et af WTO's officielle sprog, give en detaljeret og udtømmende
beskrivelse af indholdet af den pågældende retsakt i WTO-meddelelsesformat
iv) skriftligt besvare de skriftlige bemærkninger, der er modtaget fra den anden part om forslaget, senest på datoen for
offentliggørelse af den endelige tekniske forskrift eller overensstemmelsesvurderingsprocedure og
v) give oplysninger om vedtagelsen og ikrafttrædelsen af den meddelte foranstaltning og den vedtagne endelige tekst i
form af et tillæg til den oprindelige meddelelse
e) afsætte tilstrækkelig lang tid mellem offentliggørelsen og ikrafttrædelsen af tekniske forskrifter til, at den anden parts
økonomiske aktører kan tilpasse sig, undtagen hvis der opstår, eller der er fare for, at der vil opstå, akutte problemer
med hensyn til sikkerhed, sundhed, miljøbeskyttelse eller national sikkerhed
f) sikre, at alle tekniske forskrifter og obligatoriske overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der er vedtaget og trådt i
kraft, er offentligt tilgængelige på offentlige websteder og gratis og
g) sikre, at de kontaktpunker, der er oprettet i overensstemmelse med TBT-aftalens artikel 10.1, giver oplysninger og svar
på et af WTO's officielle sprog på rimelige forespørgsler fra den anden part eller fra interesserede personer fra den
anden part om vedtagne tekniske forskrifter, overensstemmelsesvurderingsprocedurer og -standarder.
Artikel 5.8
Markedsovervågning
Parterne skal:
a) udveksle synspunkter om markedsovervågnings- og håndhævelsesaktiviteter
b) sikre, at markedsovervågning udføres af de kompetente myndigheder, og at der ikke er nogen interessekonflikt mellem
markedsovervågning og overensstemmelsesvurdering og
c) sikre, at der ikke er nogen interessekonflikt mellem markedstilsynsorganer og de økonomiske aktører, der er underlagt
kontrol eller tilsyn.
Artikel 5.9
Mærkning og etikettering
1.
Parterne noterer sig, at en teknisk forskrift kan omfatte eller udelukkende vedrøre krav til mærkning eller etiket
tering. Når en parts tekniske forskrifter indeholder krav om obligatorisk mærkning eller etikettering, skal denne part
overholde principperne i TBT-aftalens artikel 2.2, navnlig at tekniske forskrifter ikke må udarbejdes med henblik på eller
bevirke, at der skabes, unødvendige hindringer for den internationale handel, og at de ikke må være mere handels
begrænsende end nødvendigt for at opfylde et legitimt mål.
2.

Når den kræver obligatorisk mærkning eller etikettering af produkter, skal en part:

a) kun kræve de oplysninger, som er relevante for forbrugerne eller brugerne af produktet, eller som angiver produktets
overensstemmelse med de obligatoriske tekniske krav

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/31

b) ikke kræve nogen forhåndsgodkendelse, registrering eller certificering af etikeringen eller mærkningen af produktet
som en forudsætning for markedsføring af produkter, som ellers opfylder dens obligatoriske tekniske krav, medmindre
det er nødvendigt på grund af produktets risiko for menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed, miljøet eller den
nationale sikkerhed; dette afsnit berører ikke partens ret til at kræve forhåndsgodkendelse af de specifikke oplysninger,
der skal gives på etikeringen eller mærkningen i henhold til relevant intern lovgivning

c) hvis den kræver, at økonomiske aktører skal anvende et unikt identifikationsnummer, udstede et sådant nummer til
den anden parts erhvervsdrivende uden unødigt ophold og uden forskelsbehandling

d) hvis det ikke er vildledende, modsigende eller forvirrende i forhold til de oplysninger, der kræves i den part, der
importerer varerne, tillade følgende:

i) oplysninger på andre sprog end det, der kræves i den importerende part

ii) internationalt anerkendte nomenklaturer, piktogrammer, symboler eller grafiske billeder eller

iii) supplerende oplysninger ud over dem, der kræves i den part, der importerer varerne

e) acceptere, at etikettering, herunder supplerende etikettering eller rettelser til etiketteringen, hvor det er relevant, finder
sted i godkendte lokaler, såsom toldoplag eller godkendte frilagre på importstedet hos den importerende part forud for
distribution og salg af produktet; parten kan kræve, at den oprindelige mærkning ikke er fjernet

f) tilstræbe i tilfælde, hvor den finder, at det ikke anfægter de legitime mål i henhold til TBT-aftalen, at acceptere
ikkepermanente eller aftagelige etiketter eller mærkning eller etikettering i ledsagedokumenterne i stedet for at være
fysisk anbragt på produktet.

Artikel 5.10
Samarbejde og handelslettelser
1.
Parterne skal styrke deres samarbejde om standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer
med henblik på at øge den gensidige forståelse af deres respektive ordninger og fremme deres indbyrdes handel. De kan
til dette formål indføre både horisontale og sektorspecifikke reguleringsdialoger.

2.
Parterne skal tilstræbe at udpege, udvikle og fremme bilaterale initiativer vedrørende standarder, tekniske forskrifter
og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der er egnede til særlige spørgsmål eller sektorer, og som fremmer handel.
Disse initiativer kan f.eks. omfatte:

a) fremme af god reguleringspraksis gennem reguleringssamarbejde, herunder udveksling af oplysninger, erfaringer og
data med henblik på at forbedre kvaliteten og effektiviteten af deres standarder, tekniske forskrifter og overensstem
melsesvurderingsprocedurer, og at gøre effektiv brug af deres reguleringsressourcer

b) anvendelse af en risikobaseret tilgang til overensstemmelsesvurdering, f.eks. at basere sig på en leverandørs over
ensstemmelseserklæring for lavrisikoprodukter og, hvor det er relevant, reducere kompleksiteten af tekniske forskrifter,
standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer

c) øget konvergens mellem deres respektive standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer
og relevante internationale standarder, vejledninger eller anbefalinger
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d) at undgå unødigt divergerende tilgange til standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer,
når der ikke foreligger nogen internationale standarder, vejledninger eller anbefalinger

e) fremme eller styrke samarbejdet mellem parternes respektive offentlige eller private organisationer med ansvar for
standardisering, overensstemmelsesvurdering og metrologi

f) sikring af effektiv interaktion og samarbejde mellem reguleringsmyndigheder på regionalt eller internationalt plan og

g) udveksling af oplysninger, så vidt muligt, om aftaler og ordninger vedrørende tekniske handelshindringer, som er
indgået på internationalt plan.

3.
En part skal efter anmodning tage behørigt hensyn til forslag om samarbejde fra den anden part i henhold til dette
kapitel. Dette samarbejde kan blandt andet foregå ved dialog gennem de rette fora, fælles projekter, teknisk bistand og
kapacitetsopbygningsprogrammer om standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer på
udvalgte områder i industrien som aftalt mellem parterne.

Artikel 5.11
Konsultationer
1.
En part skal hurtigt og velvilligt behandle enhver anmodning om konsultationer fra den anden part om spørgsmål
vedrørende gennemførelsen af dette kapitel.

2.
Handelsudvalget kan for at afklare eller løse de i stk. 1 omhandlede spørgsmål nedsætte en arbejdsgruppe med
henblik på at finde frem til en anvendelig og praktisk løsning til at lette handelen. Denne arbejdsgruppe skal bestå af
repræsentanter for parterne.

Artikel 5.12
Gennemførelse
1.
Hver part skal udpege et kontaktpunkt i henholdsvis ministeriet for videnskab og teknologi i Vietnam og i EuropaKommissionen og give den anden part kontaktoplysninger om kontoret eller embedsmanden med ansvar for anliggender
henhørende under dette kapitel, herunder oplysninger om telefon, fax, e-mail og andre relevante kontaktoplysninger.

2.
Hver part skal straks give den anden part meddelelse om enhver ændring af dens kontaktpunkt og ændringer af de
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

3.

Kontaktpunkterne skal bl.a.:

a) monitorere gennemførelsen og forvaltningen af dette kapitel

b) lette relevante samarbejdsaktiviteter i overensstemmelse med artikel 5.10 (samarbejde og handelslettelser)

c) straks behandle ethvert spørgsmål, der rejses af en part vedrørende udarbejdelse, vedtagelse, anvendelse eller hånd
hævelse af standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer
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d) indlede konsultationer, efter en parts anmodning herom, om spørgsmål henhørende under dette kapitel
e) træffe andre foranstaltninger, der kan bistå parterne med at gennemføre dette kapitel og
f) udføre andre opgaver, som måtte være uddelegeret af Udvalget for Handel med Varer.
4.

De informationspunkter, der etableres i overensstemmelse med TBT-aftalens artikel 10.1, skal:

a) lette udvekslingen af oplysninger mellem parterne om standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderings
procedurer som svar på alle rimelige anmodninger om sådanne oplysninger fra den anden part og
b) henvise forespørgsler fra den anden part til de relevante reguleringsmyndigheder.
KAPITEL 6

Sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger
Artikel 6.1
Anvendelsesområde
1.
Dette kapitel finder anvendelse på udarbejdelse, vedtagelse og anvendelse af alle sundheds- og plantesundhedsfor
anstaltninger (herefter benævnt "SPS-foranstaltninger"), der træffes af en part, og som direkte eller indirekte kan påvirke
handelen mellem parterne.
2.
Dette kapitel berører ikke parternes rettigheder i henhold til kapitel 5 (tekniske handelshindringer) med hensyn til
foranstaltninger, der ikke er omfattet af dette kapitel.
Artikel 6.2
Mål
Målene med dette kapitel er:
a) at fremme en effektiv gennemførelse af principper og discipliner i SPS-aftalen og internationale standarder, retnings
linjer og anbefalinger, der er udarbejdet af relevante internationale organisationer
b) at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed på hver parts område og samtidig lette handelen mellem
parterne, og at sikre, at SPS-foranstaltninger, der vedtages af hver part, ikke skaber unødvendige handelshindringer
c) at styrke kommunikationen og samarbejdet vedrørende og løsningen af SPS-anliggender, der påvirker handelen
mellem parterne, og andre aftalte emner af fælles interesse, og
d) at fremme større gennemsigtighed og forståelse i anvendelsen af hver parts SPS-foranstaltninger.
Artikel 6.3
Definitioner
1.

Med henblik på dette kapitel:

a) finder definitionerne i bilag A til SPS-aftalen anvendelse, og der forstås ved:
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b) "kompetente myndigheder": hver parts myndigheder med ansvar for udarbejdelse, gennemførelse og forvaltning af
SPS-foranstaltninger på dens område og

c) "SPS-udvalget": Udvalget for Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger som omhandlet i artikel 6.11 (Udvalget for
Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger), nedsat ved artikel 17.2 (specialudvalg).

2.
Parterne kan i fællesskab lægge sig fast på andre definitioner med henblik på anvendelsen af dette kapitel under
hensyntagen til ordlister og definitioner fra relevante internationale organisationer, herunder Codex AlimentariusKommissionen (herefter benævnt "Codex Alimentarius"), Verdensorganisationen for Dyresundhed (herefter benævnt
"OIE") og den internationale plantebeskyttelseskonvention (herefter benævnt "IPPC").

Artikel 6.4
Generelle bestemmelser
1.

Parterne bekræfter deres eksisterende rettigheder og forpligtelser over for hinanden i henhold til SPS-aftalen.

2.
Hver part skal anvende SPS-aftalen ved udarbejdelse, anvendelse eller anerkendelse af enhver SPS-foranstaltning med
henblik på at lette handelen mellem parterne og samtidig beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed på
dens område.

Artikel 6.5
Kompetente myndigheder og kontaktpunkter
1.
De kompetente myndigheder med ansvar for at sikre tætte og effektive arbejdsrelationer mellem parterne med
henblik på at opfylde målene med dette kapitel er følgende:

a) for så vidt angår Vietnam er ansvaret for SPS-anliggender delt mellem statslige organer som følger:

i) ministeriet for landbrug og landdistriktsudvikling, eller dets efterfølger, er ansvarligt for dyre- og plantesundhed; det
administrerer overvågnings- og kontrolforanstaltninger for at forebygge indslæbning af sygdomme, der har en
negativ indvirkning på menneskers og dyrs sundhed; det administrerer også et omfattende program for at kontrol
lere samt hindre udbrud af sygdomme og indtrængen af skadegørere, som har en negativ indvirkning på plante
sundheden og økonomien; og, for så vidt angår animalske og vegetabilske produkter beregnet til eksport, er det
også ansvarligt for inspektion, karantæne og udstedelse af certifikater, der bekræfter overholdelse af de aftalte
standarder og krav i Unionen, og

ii) sundhedsministeriet, ministeriet for landbrug og landdistriktudvikling og ministeriet for industri og handel, eller
deres respektive efterfølgere, er i overensstemmelse med deres respektive kompetencer ansvarlige for sikkerheden
for fødevarer bestemt til konsum; for så vidt angår import af fødevarer varetager de overvågnings- og kontrolfor
anstaltninger, herunder udarbejdelse af nationale tekniske forskrifter og godkendelsesprocedurer, udførelse af risi
koanalyse for produkter og inspektioner af virksomhederne for at sikre overholdelse af de aftalte standarder og krav
i Vietnam; for så vidt angår eksport af fødevarer er de også ansvarlige for inspektion og udstedelse af sundheds
certifikater
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b) for så vidt angår Unionen er ansvaret delt mellem medlemsstaternes administrationer og Europa-Kommissionen som
følger:

i) for så vidt angår eksport til Vietnam er medlemsstaterne ansvarlige for kontrol af produktionsforhold og -krav,
herunder gennemførelse af de lovbestemte inspektioner og udstedelse af sundhedscertifikater og dyresundheds
certifikater, der bekræfter overholdelsen af Vietnams standarder og krav

ii) for så vidt angår import fra Vietnam er medlemsstaterne ansvarlige for kontrol af, at importen overholder
Unionens importkrav

iii) Europa-Kommissionen er ansvarlig for den overordnede samordning, inspektion og revision af inspektionsord
ningerne og de fornødne lovgivningsmæssige foranstaltninger til at sikre en ensartet anvendelse af standarder og
krav i Unionens indre marked.

2.
Hver parts kompetente myndigheder skal fra og med datoen for denne aftales ikrafttræden give hinanden oplys
ninger om et kontaktpunkt til kommunikation om alle spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med dette kapitel.
Kontaktpunkternes opgaver består bl.a. i:

a) at styrke kommunikationen mellem parternes agenturer og ministerier med ansvar for SPS-anliggender og

b) at lette udvekslingen af oplysninger med henblik på at styrke den gensidige forståelse af hver parts SPS-foranstalt
ninger, de reguleringsmæssige processer, der vedrører disse foranstaltninger, og deres indvirkning på handelen med de
pågældende produkter mellem parterne.

3.

Parterne skal sikre, at de oplysninger, der gives i henhold til stk. 1 og 2, holdes ajourført.

Artikel 6.6
Krav og procedurer ved import
1.
En parts generelle importkrav finder anvendelse på hele den eksportende parts område, jf. dog den importerende
parts ret til at træffe beslutninger og foranstaltninger i overensstemmelse med kriterierne i artikel 6.9 (foranstaltninger i
forbindelse med dyre- og plantesundhed).

2.
Hver part må kun vedtage foranstaltninger, der er videnskabeligt begrundet, står i forhold til de pågældende risici og
udgør de mindst mulige restriktioner samt resulterer i mindst mulig hindring for samhandelen.

3.
Den importerende part skal sikre, at dens importkrav og -procedurer anvendes på en forholdsmæssig og ikke
forskelsbehandlende måde.

4.
Importprocedurerne skal have til formål at minimere negative handelsmæssige virkninger og fremskynde toldbe
handlingen, idet den importerende parts krav og procedurer samtidig opfyldes.
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Den importerende part skal sikre fuld gennemsigtighed af dens importkrav og -procedurer.

6.

Den eksporterende part skal sikre overensstemmelse med den importerende parts importkrav.
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7.
Hver part skal udarbejde og ajourføre lister over regulerede skadegørere ved anvendelse af videnskabelig terminologi
og gøre disse lister tilgængelige for den anden part.

8.
Plantesundhedsmæssige importkrav skal begrænses til foranstaltninger, der sikrer overholdelse af et passende
beskyttelsesniveau af den importerende part, og til de regulerede skadegørere, som har betydning for den importerende
part. Uden at det berører artikel 6 i IPPC må en part ikke indføre eller opretholde plantesundhedsforanstaltninger for
ikkeregulerede skadegørere.

9.
En skadegørerrisikoanalyse, der foretages af en part, skal finde sted uden unødigt ophold efter den indledende
anmodning fra den eksporterende part. I tilfælde af vanskeligheder skal parterne i SPS-Udvalget aftale en tidsplan for
udførelse af skadegørerrisikoanalyse.

10.
Den importerende part har ret til at foretage importkontrol på grundlag af de SPS-risici, der er forbundet med
importen. Denne kontrol skal foretages uden unødigt ophold og med mindst mulig hindring for handelen. Opfylder
produkterne ikke betingelserne i den importerende part, skal enhver foranstaltning, der træffes af den importerende part,
være i overensstemmelse med de internationale standarder og stå i et rimeligt forhold til risikoen ved produktet.

11.
Den importerende part skal stille oplysningerne om hyppigheden af den importkontrol, der foretages af produkter,
til rådighed. Hyppigheden kan tilpasses som følge af kontroller eller importkontrol eller efter indbyrdes aftale mellem
parterne.

12.
Eventuelle gebyrer, der opkræves for procedurerne i forbindelse med importen af produkter under dette kapitel,
skal være rimelige i forhold til de gebyrer, der pålægges tilsvarende interne varer, og må ikke overstige de faktiske
omkostninger ved tjenesteydelsen.

Artikel 6.7
Verifikation
1.
For at opnå eller bevare tilliden til, at dette kapitel gennemføres effektivt, har den importerende part til enhver tid
ret til at foretage verifikation, herunder:

a) ved at foretage verifikationsbesøg hos den eksporterende part for at verificere hele eller en del af den eksporterende
parts kontrolsystem i henhold til de relevante internationale standarder, retningslinjer og anbefalinger fra Codex
Alimentarius, OIE og IPPC; omkostningerne ved sådanne verifikationsbesøg skal afholdes af den part, der foretager
verifikationsbesøget, og

b) ved at anmode den eksporterende part om oplysninger om dennes kontrolordning og om resultaterne af den kontrol,
der foretages i henhold til ordningen.

2.
Hver part skal give den anden part meddelelse om resultaterne og konklusionerne af verifikationsbesøgene, der
foretages på den anden parts område.
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3.
Beslutter den importerende part at foretage et verifikationsbesøg hos den eksporterende part, skal den give den
eksporterende part meddelelse herom mindst 60 arbejdsdage forud for besøget, medmindre parterne aftaler andet. Enhver
ændring vedrørende et sådant verifikationsbesøg skal aftales af parterne i fællesskab.

4.
Den importerende part skal fremlægge et udkast til verifikationsrapport for den eksporterende part senest 45
arbejdsdage efter verifikationens afslutning. Den eksporterende part skal have 30 arbejdsdage til at fremsætte bemærk
ninger til udkastet. Den eksporterende parts bemærkninger vedlægges og medtages om nødvendigt i den endelige
verifikationsrapport, der skal afgives inden for 30 arbejdsdage. Identificerer den importerende part i forbindelse med
verifikationen en betydelig folke-, dyre- eller plantesundhedsrisiko, skal den hurtigst muligt og under alle omstændigheder
senest 10 arbejdsdage efter verifikationens afslutning give den eksporterende part meddelelse herom.

Artikel 6.8
Proceduren for at opliste virksomheder
1.
Den eksporterende part skal, efter anmodning fra den importerende, give denne part meddelelse om dens liste over
virksomheder, der opfylder den importerende parts krav for godkendelse, og for hvilke der er givet tilstrækkelige sund
hedsgarantier i overensstemmelse med bilag 6 (krav og procedurer for virksomhedsgodkendelse for produkter).

2.
Den importerende part skal, efter anmodning fra den eksporterende part, inden 45 arbejdsdage godkende den liste
over virksomheder, der er omhandlet i stk. 1 uden forudgående inspektion af de enkelte virksomheder.

3.
Anmoder den importerende part om supplerende oplysninger, forlænges den i stk. 2 omhandlede tidsfrist med op
til 30 arbejdsdage. Den importerende part skal efter godkendelse af listen over virksomheder træffe de nødvendige
foranstaltninger i overensstemmelse med dens gældende retlige procedurer for at give mulighed for import af de
pågældende produkter.

4.
Afviser den importerende part anmodningen om godkendelse, bør den straks give den eksporterende part medde
lelse om begrundelsen for denne afvisning.

Artikel 6.9
Foranstaltninger vedrørende dyre- og plantesundhed
1.
Parterne anerkender begreberne "sygdomsfrie områder", "områder med lav forekomst af sygdomme" og "segmen
tering" i overensstemmelse med SPS-aftalen samt OIE-standarder, -retningslinjer eller -anbefalinger. Parterne anerkender
også den dyresundhedsmæssige status som fastlagt af OIE.

2.
Parterne anerkender begreberne "skadegørerfrie områder", "områder med lav forekomst af skadegørere", "beskyttede
zoner" og "skadegørerfrie produktionssteder" i overensstemmelse med SPS-aftalen samt IPPC-standarder, -retningslinjer
eller -anbefalinger.

3.
Parterne skal inddrage faktorer såsom geografisk beliggenhed, økosystemer, epidemiologisk overvågning og effek
tiviteten af SPS-kontrol.

4.
SPS-Udvalget skal fastlægge nærmere detaljer for proceduren for anerkendelse af de begreber, der er omhandlet i stk.
1 og 2, under hensyntagen til SPS-aftalen samt OIE- og IPPC-standarder, -retningslinjer eller -anbefalinger.
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5.
Når den importerende part vurderer den egenbestemmelse af dyre- eller plantesundhedsstatus, som er foretaget af
den eksporterende part, skal den i princippet basere sin egen vurdering af den eksporterende parts dyre- eller plantesund
hedsstatus, eller dele heraf, på oplysninger afgivet af den eksporterende part i overensstemmelse med SPS-aftalen samt
OIE- og IPPC-standarder, -retningslinjer og -anbefalinger. Den importerende part skal tilstræbe at give den eksporterende
part meddelelse om dens afgørelse uden unødigt ophold efter anmodningen om vurdering.

6.
Accepterer den importerende part ikke den egenbestemmelse af dyre- og plantesundhedsstatus, som er foretaget af
den eksporterende part, skal den angive årsagerne hertil og, efter anmodning fra den eksporterende part, indlede
konsultationer så hurtigt som muligt for at nå frem til en alternativ løsning.

7.
Den eksporterende part skal fremlægge relevant dokumentation for på objektiv vis at godtgøre over for den
importerende part, at disse områders dyre- eller plantesundhedsstatus sandsynligvis vil forblive uændret. Til dette
formål skal den eksporterende part efter anmodning fra den importerende part give den importerende part rimelig
adgang til at gennemføre inspektion, prøvning og andre relevante procedurer.

Artikel 6.10
Ækvivalens
1.
Parterne anerkender, at anvendelsen af ækvivalens i SPS-aftalens artikel 4 er et vigtigt redskab til at lette handelen,
og at det har gensidige fordele for både eksporterende og importerende lande.

2.
Ækvivalens kan accepteres for en eller flere specifikke SPS-foranstaltninger vedrørende et bestemt produkt eller
kategorier af produkter eller på systembasis.

3.
Den importerende part skal acceptere den eksporterende parts SPS-foranstaltninger og -systemer som ækvivalente,
når den eksporterende part på objektiv vis påviser, at dens foranstaltninger tillader at opnå den importerende parts
passende niveau af SPS-beskyttelse. For at lette ækvivalensvurdering skal den importerende part efter anmodning herom
forklare målsætningen med enhver relevant SPS-foranstaltning for den anden part.

4.
Senest tre måneder efter, at den importerende part har modtaget en anmodning fra den eksporterende part, skal
parterne afholde konsultationer for at vurdere ækvivalensen af SPS-foranstaltninger og -systemer.

5.
Den importerende part skal foretage ækvivalensvurdering uden unødigt ophold, efter at den eksporterende part har
dokumenteret ækvivalensen af de foreslåede SPS-foranstaltninger og -systemer.

6.
Den importerende part skal især fremskynde ækvivalensvurdering af de produkter, som den traditionelt har impor
teret fra den eksporterende part.

7.
I tilfælde af flere anmodninger fra den eksporterende part, skal parterne inden for SPS-Udvalget aftale en tidsplan, i
henhold til hvilken de skal indlede processen.

8.
Den importerende part skal i overensstemmelse med SPS-aftalens artikel 9 på behørig vis behandle den eksporte
rende parts anmodninger om teknisk bistand for at lette gennemførelsen af denne artikel. Denne bistand kan bl.a. bidrage
til at identificere og gennemføre foranstaltninger, som kan anerkendes som ækvivalente eller som foranstaltninger, der på
anden vis forbedrer markedsadgangen.
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9.
Den importerende parts behandling af en anmodning fra den eksporterende part om anerkendelse af ækvivalens af
dens SPS-foranstaltninger for så vidt angår et bestemt produkt er ikke i sig selv en grund til at afbryde eller suspendere
igangværende import af dette produkt fra denne part. Når den importerende part har foretaget en ækvivalensvurdering,
skal parterne formelt registrere den og straks anvende den i deres indbyrdes handel på det relevante område.

Artikel 6.11
Udvalget for Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger
1.
SPS-Udvalget, der er nedsat ved artikel 17.2 (specialudvalg), skal bestå af repræsentanter for parternes kompetente
myndigheder. SPS-Udvalget træffer alle afgørelser ved fælles overenskomst.

2.
SPS-Udvalget træder sammen ved personligt fremmøde senest et år efter denne aftales ikrafttræden. Det mødes
derefter mindst en gang om året eller efter aftale mellem parterne. Det vedtager sin forretningsorden på det første møde.
Møderne afholdes ansigt til ansigt, via telefonkonference, videokonference eller via ethvert andet middel, parterne bliver
enige om.

3.
SPS-Udvalget kan foreslå Handelsudvalget at oprette arbejdsgrupper, som skal udpege og behandle tekniske og
videnskabelige spørgsmål, der opstår i forbindelse med dette kapitel, og udforske mulighederne for yderligere samarbejde
om SPS-anliggender af fælles interesse.

4.
SPS-Udvalget kan behandle alle spørgsmål vedrørende dette kapitels effektive gennemførelse, herunder lette kommu
nikation og styrke samarbejdet mellem parterne. Det har særlig følgende ansvarsområder og opgaver:

a) at udarbejde de nødvendige procedurer eller ordninger for gennemførelsen af dette kapitel

b) at overvåge de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af dette kapitel

c) at skabe et forum for drøftelse af de problemer, der opstår ved anvendelsen af visse SPS-foranstaltninger, med henblik
på at finde gensidigt acceptable løsninger og hurtigt behandle eventuelle spørgsmål, der kan skabe unødvendige
hindringer for handelen mellem parterne

d) at tilvejebringe et forum for udveksling af oplysninger, ekspertise og erfaringer inden for SPS-anliggender

e) at udpege, iværksætte og revidere tekniske bistandsprojekter og -aktiviteter mellem parterne og

f) at udføre enhver anden opgave, som parterne måtte aftale.

5.
Parterne kan ved en beslutning, der træffes i SPS-Udvalget, vedtage anbefalinger og afgørelser vedrørende import
tilladelser, informationsudveksling, gennemsigtighed, anerkendelse af regionalisering, ækvivalens og alternative foranstalt
ninger samt ethvert andet spørgsmål, der er omhandlet i denne artikel.

Artikel 6.12
Gennemsigtighed og udveksling af oplysninger
1.

Parterne skal:

a) sikre gennemsigtighed med hensyn til SPS-foranstaltninger, der finder anvendelse på deres indbyrdes handel
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b) styrke gensidig forståelse af hver parts SPS-foranstaltninger og disses anvendelse

c) udveksle oplysninger om spørgsmål vedrørende udarbejdelsen og anvendelsen af SPS-foranstaltninger, herunder nye
videnskabelige beviser, som påvirker eller kan påvirke handelen mellem parterne, med henblik på at minimere deres
negative virkninger for handelen

d) efter anmodning fra en part meddele de importkrav, der gælder for importen af et bestemt produkt, senest 15
arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af anmodningen og

e) efter anmodning fra en part meddele de fremskridt, der er sket i behandlingen af en anmodning om godkendelse af et
bestemt produkt, senest 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af anmodningen.

2.
Har en part gjort oplysningerne tilgængelige enten ved meddelelse til WTO i overensstemmelse med de relevante
regler og procedurer eller ved offentliggørelse på dens officielle offentligt og vederlagsfrit tilgængelige websteder, kræves
der ikke udveksling af oplysninger i henhold til afsnit 1, litra c)-e).

3.
Alle meddelelser i henhold til dette kapitel skal ske til de i artikel 6.5 (kompetente myndigheder og kontaktpunkter)
omhandlede kontaktpunkter.

Artikel 6.13
Konsultationer
1.
Finder en part, at en SPS-foranstaltning, som påvirker den bilaterale handel, berettiger til yderligere diskussion, kan
den gennem de i artikel 6.5 (kompetente myndigheder og kontaktpunkter) omhandlede kontaktpunkter anmode om en
fuldstændig redegørelse og om nødvendigt anmode om konsultationer om SPS-foranstaltningen. Den anden part skal
straks besvare sådanne anmodninger.

2.
Parterne skal så vidt muligt tilstræbe, inden for en aftalt frist, at nå en gensidigt acceptabel løsning gennem
konsultation. Fører konsultationerne ikke til en løsning af problemet, skal det behandles i SPS-Udvalget.

Artikel 6.14
Hasteforanstaltninger
1.
Hver part skal give den anden part skriftlig meddelelse inden for to arbejdsdage om opdagelsen af alvorlige eller
væsentlige risici for menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed, herunder fødevarekriser, som påvirker produkter, der
handles mellem parterne.

2.
Når en part finder, at der er anledning til alvorlig bekymring som følge af en risiko for menneskers, dyrs eller
planters liv eller sundhed i forhold til produkter, der handles mellem parterne, kan den anmode om konsultationer i
henhold til artikel 6.13 (konsultationer). Konsultationerne skal finde sted hurtigst muligt. Hver part skal tilstræbe i tide at
tilvejebringe alle nødvendige oplysninger for at undgå handelsforstyrrelser.
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3.
Den importerende part kan uden forudgående meddelelse træffe de fornødne foranstaltninger til at beskytte menne
skers, dyrs eller planters liv eller sundhed. For sendinger, der er undervejs mellem parterne, skal den importerende part
søge den mest hensigtsmæssige og forholdsmæssige løsning for at undgå unødvendige handelsforstyrrelser.
4.
Den part, der træffer foranstaltningerne, skal så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 24 timer
efter foranstaltningens indførelse give den anden part meddelelse herom. Enhver part kan anmode om oplysninger
vedrørende SPS-situationen og eventuelle foranstaltninger, der måtte være indført. Den anden part skal svare, så snart
de ønskede oplysninger er tilgængelige.
5.
Parterne skal efter anmodning fra en af parterne og i overensstemmelse med artikel 6.13 (konsultationer) afholde
konsultationer om situationen senest 10 arbejdsdage efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse. Disse konsultationer
gennemføres med henblik på at undgå unødvendige handelsforstyrrelser. Parterne kan overveje muligheder for at lette
gennemførelsen af SPS-foranstaltningerne eller deres udskiftning med andre foranstaltninger.
Artikel 6.15
Teknisk bistand og særlig og differentieret behandling
1.
Unionen bør yde teknisk bistand for at afhjælpe Vietnams særlige behov med henblik på at overholde Unionens
SPS-foranstaltninger, herunder fødevaresikkerhed, dyre- og plantesundhed, og anvendelsen af internationale standarder.
2.
Unionen skal i tilfælde af nye SPS-foranstaltninger og i overensstemmelse med SPS-aftalens artikel 10 tage hensyn til
Vietnams særlige behov med henblik på at opretholde Vietnams eksportmuligheder, samtidig med at Unionens beskyt
telsesniveau overholdes. SPS-Udvalget skal efter anmodning fra en af parterne høres for at overveje og træffe afgørelse
om:
a) længere tidsfrister for overholdelse
b) alternative importkrav i forbindelse med ækvivalens, og
c) tekniske bistandsaktiviteter.
KAPITEL 7

Ikketoldmæssige hindringer for handel med og investeringer i vedvarende energiproduktion
Artikel 7.1
Mål
I overensstemmelse med den globale indsats for at reducere drivhusgasser deler parterne målene om at lette, udvikle og
øge produktionen af energi fra vedvarende og bæredygtige kilder, navnlig via handelslettelser og investeringer. Med
henblik herpå samarbejder parterne om at fjerne eller reducere ikketoldmæssige barrierer og fremme samarbejde under
hensyntagen, når det er relevant, til regionale og internationale standarder.
Artikel 7.2
Definitioner
Med henblik på dette kapitel forstås der ved:
a) "krav om lokalt indhold":
i) for så vidt angår varer: et krav om, at en virksomhed skal købe eller bruge varer af intern oprindelse eller fra en
intern kilde, uanset om det er i form af et krav om bestemte produkter, en bestemt mængde eller en bestemt værdi
af produkter eller om en andel af den lokale produktions mængde eller værdi
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ii) for så vidt angår tjenesteydelser: et krav, der begrænser valget af tjenesteyder eller tjenesteydelse på bekostning af
tjenesteydere eller tjenesteydelser fra den anden part
b) "foranstaltninger med krav om at indgå et partnerskab med lokale virksomheder": ethvert krav om i fællesskab at
etablere eller operere med lokale virksomheder, en juridisk person, et personselskab i henhold til national ret, eller et
joint venture, eller at indgå kontraktlige forbindelser som f.eks. erhvervssamarbejdskontrakter med lokale virksomheder
c) "kompensation": enhver aktivitet, der medfører et krav om lokalt indhold, lokale leverandører, teknologioverførsel,
investeringer, modkøb eller lignende handlinger for at fremme lokal udvikling
d) "vedvarende og bæredygtige kilder": kilder i form af vindkraft, solenergi, geotermisk energi, hydrotermisk energi,
havenergi og vandkraft med en kapacitet på 50 megawatt eller derunder, biomasse, gas fra affaldsdepoter, gas fra
spildevandsanlæg eller biogas; det omfatter ikke produkter, der genererer energi, og
e) "tjenesteyder": enhver fysisk eller juridisk person fra/i en part, der leverer en tjenesteydelse.
Artikel 7.3
Anvendelsesområde
1.
Dette kapitel finder anvendelse på foranstaltninger, der påvirker handelen og investeringerne mellem parterne i
relation til produktion af energi fra vedvarende og bæredygtige kilder.
2.
Dette kapitel finder ikke anvendelse på forsknings- og udviklingsprojekter eller på demonstrationsprojekter, der
gennemføres i ikkekommercielt omfang.
3.
Dette kapitel finder ikke anvendelse på projekter, der er finansieret og styret på grundlag af aftaler med inter
nationale organisationer og udenlandske regeringer, for hvilke disse donorers procedurer eller betingelser finder anven
delse.
4.
Dette kapitel berører ikke anvendelsen af andre relevante bestemmelser i denne aftale, herunder undtagelser,
forbehold eller restriktioner til disse bestemmelser i forhold til de i stk. 1 anførte foranstaltninger med de fornødne
ændringer, jf. dog stk. 5. Det præciseres, at skulle dette kapitel være uforeneligt med andre bestemmelser i denne aftale,
har sidstnævnte forrang i den udstrækning, uforeneligheden gør sig gældende.
5.

Artikel 7.4 (principper), afsnit a) og b), finder anvendelse fra fem år efter datoen for denne aftales ikrafttræden.
Artikel 7.4
Principper

En part skal:
a) afholde sig fra at indføre foranstaltninger med krav om lokalt indhold eller anden kompensation, der berører den
anden parts produkter, tjenesteydere, investorer eller virksomheder
b) afholde sig fra at indføre foranstaltninger med krav om, at der skal dannes et partnerskab med lokale virksomheder,
medmindre sådanne partnerskaber anses for nødvendige af tekniske grunde, og parten kan dokumentere disse grunde
efter anmodning fra den anden part
c) sikre, at enhver foranstaltning vedrørende de godkendelses-, certificerings- og licensprocedurer, der anvendes, særlig
med hensyn til udstyr, anlæg og tilknyttede infrastrukturer for transmissionsnet, er objektive, gennemsigtige og
uvildige, og at de ikke medfører forskelsbehandling mellem parternes ansøgere
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d) sikre, at de administrative gebyrer og afgifter, der pålægges ved eller i forbindelse med:

i) den anden parts leverandørers import og anvendelse af produkter med oprindelse i den anden part, er omfattet af
artikel 2.18 (administrative gebyrer, andre afgifter og formaliteter ved import og eksport) og artikel 4.10 (gebyrer
og afgifter) og

ii) den anden parts leverandørers levering af tjenesteydelser, er omfattet af artikel 8.18 (anvendelsesområde og defi
nitioner), 8.19 (licens- og kvalifikationskrav) og 8.20 (licens- og kvalifikationsprocedurer) og

e) sikre, at vilkår, betingelser og procedurer for tilslutning og adgang til eltransmissionsnet er gennemsigtige og ikke
forskelsbehandler leverandører fra den anden part.

Artikel 7.5
Standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurdering
1.
Denne artikel finder anvendelse på produkter, der henhører under de toldpositioner, der er anført i bilag 7 (liste
over toldpositioner). Parterne kan ved brevveksling aftale at medtage andre produkter på denne liste.

2.
Når der findes internationale standarder, som er udviklet af Den Internationale Standardiseringsorganisation eller
Den Internationale Elektrotekniske Kommission, skal parterne anvende disse internationale standarder eller de relevante
dele heraf som grundlag for enhver standard, teknisk forskrift eller overensstemmelsesvurderingsprocedure, undtagen når
sådanne internationale standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige i forhold til
opfyldelse af de forfulgte legitime mål. I sådanne tilfælde skal en part efter anmodning fra den anden part udpege de
dele af de respektive standarder, tekniske forskrifter eller overensstemmelsesvurderingsprocedurer, som på væsentlige
punkter afviger fra de relevante internationale standarder og fremlægge en begrundelse for disse afvigelser.

3.
Når det er relevant, skal parterne fastsætte tekniske forskrifter på grundlag af produktkrav som funktionsdygtighed,
herunder sikkerheds- og miljøpræstation, frem for på grundlag af design eller beskrivende egenskaber.

4.
En part, som accepterer en leverandørs overensstemmelseserklæring som en udtrykkelig bekræftelse af overens
stemmelse, skal tilstræbe ikke at kræve fremlæggelse af prøvningsresultater.

5.
Kræver en part prøvningsrapporter, enten alene som grundlag for eller sammenholdt med andre garantier for
overensstemmelse, eller som en udtrykkelig bekræftelse af, at et produkt er i overensstemmelse med dens relevante
standarder eller tekniske forskrifter, skal den tilstræbe at acceptere prøvningsrapporter i form af prøvningsrapporter i
overensstemmelse med Den Internationale Elektrotekniske Kommissions system for overensstemmelsesvurderingsord
ninger for elektroteknisk udstyr og komponenter (the International Electrotechnical Commission System of Conformity
Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components) (IECEE-ordningen) uden at kræve yderligere
prøvning.

6.
Kræver en part tredjepartscertificering for et produkt, skal den tilstræbe at acceptere et gyldigt prøvningscertifikat i
henhold til IECEE-ordningen som en tilstrækkelig garanti for overensstemmelsesvurdering uden at kræve yderligere
overensstemmelsesvurdering, administrative procedurer eller godkendelser.

7.
Denne artikel er ikke til hinder for, at parterne kan anvende krav, som ikke vedrører selve produkterne, f.eks.
planlægningslove og byggeforskrifter.
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Artikel 7.6
Undtagelser
1.
Dette kapitel er omfattet af artikel 2.22 (generelle undtagelser), 8.53 (generelle undtagelser) og 9.3 (sikkerhed og
generelle undtagelser).

2.
Intet i dette kapitel må fortolkes således, at det forhindrer en part i at indføre eller håndhæve foranstaltninger, der er
nødvendige for sikker drift af de berørte energinet eller for energiforsyningssikkerheden, idet dette er underlagt kravet om,
at sådanne foranstaltninger ikke må anvendes på en måde, der ville udgøre en vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling
mellem parternes produkter, tjenesteydere eller investorer, hvor de samme forhold gør sig gældende, eller en skjult
begrænsning af handel og investeringer mellem parterne.

Artikel 7.7
Gennemførelse og samarbejde
1.
Parterne skal samarbejde og udveksle oplysninger om alle anliggender i forbindelse med gennemførelsen af dette
kapitel i de relevante specialudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 17.2 (specialudvalg). Handelsudvalget kan beslutte at
vedtage passende gennemførelsesforanstaltninger med henblik herpå.

2.

Parterne skal udveksle oplysninger, reguleringsmæssige erfaringer og bedste praksis på områder som:

a) udformning og ikkeforskelsbehandlende gennemførelse af foranstaltninger, der fremmer anvendelsen af energi fra
vedvarende kilder

b) tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer som f.eks. dem, der vedrører forsynings
netkrav.

3.
Parterne skal i relevante regionale fora fremme samarbejdet med hensyn til interne eller regionale tekniske forskrif
ter, reguleringsmæssige principper, standarder, krav og overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der opfylder internatio
nale standarder.

KAPITEL 8

Liberalisering af investeringer, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel
Afdeling A
Generelle bestemmelser
Artikel 8.1
Mål og anvendelsesområde
1.
Parterne, som bekræfter deres respektive forpligtelser i henhold til WTO-overenskomsten og deres vilje til at skabe
et bedre klima for udviklingen af handel og investeringer mellem parterne, fastlægger hermed de ordninger, der er
nødvendige for en gradvis liberalisering af investeringer og handel med tjenesteydelser og for samarbejde om elektronisk
handel.

2.
Parterne skal i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel bevare retten til at indføre, opretholde og
håndhæve de foranstaltninger, der er nødvendige for at forfølge legitime politikmålsætninger, såsom beskyttelse af miljøet
og den offentlige sundhed, socialpolitik, det finansielle systems integritet og stabilitet, fremme af sikkerhed og fremme og
beskyttelse af den kulturelle mangfoldighed.
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3.
Dette kapitel finder ikke anvendelse på foranstaltninger, der påvirker fysiske personer, som søger adgang til arbejds
markedet i en part, og ej heller på foranstaltninger vedrørende statsborgerskab, bopæl eller fast beskæftigelse.
4.
Intet i dette kapitel er til hinder for, at en part kan anvende foranstaltninger til at regulere fysiske personers indrejse
til eller midlertidige ophold på dens område, herunder også sådanne foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte
dens grænsers integritet og sikre en ordnet grænsepassage for fysiske personer, forudsat at disse foranstaltninger ikke
anvendes på en sådan måde, at de ophæver eller forringer fordelene (5) for den anden part i henhold til en særlig
forpligtelse i dette kapitel og bilagene hertil.
5.
Intet i dette kapitel må fortolkes således, at det begrænser parternes forpligtelser i henhold til kapitel 9 (offentligt
udbud), eller at det pålægger yderligere forpligtelser i forbindelse med offentlige udbud.
6.

Dette kapitel finder ikke anvendelse på subsidier, der ydes af parterne (6), med undtagelse af artikel 8.8 (resultatkrav).

7.
En parts beslutning om ikke at udstede, forny eller opretholde subsidier eller tilskud udgør ikke en overtrædelse af
artikel 8.8 (resultatkrav) i følgende tilfælde:
a) hvis der ikke i henhold til loven eller en kontrakt findes en specifik forpligtelse for en part over for en investor med
hensyn til at udstede, forny eller opretholde de pågældende subsidier eller tilskud eller
b) i overensstemmelse med vilkår eller betingelser, der er forbundet med udstedelsen, fornyelsen eller opretholdelsen af
subsidier eller tilskud.
8.
Dette kapitel finder ikke anvendelse på parternes respektive sociale sikringssystemer eller på aktiviteter på hver parts
område, der, også lejlighedsvist, er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.
Artikel 8.2
Definitioner
1.

Med henblik på dette kapitel forstås der ved:

a) "tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af luftfartøjer, under hvilke luftfartøjet tages ud af
drift": aktiviteter, der udføres på et luftfartøj eller en del heraf, mens det er taget ud af drift, og som ikke omfatter
såkaldt linjevedligeholdelse
b) "tjenesteydelser i forbindelse med edb-reservationssystemer (CRS)": tjenesteydelser, der leveres ved hjælp af compu
tersystemer, som indeholder oplysninger om flyselskabers fartplaner, disponibilitet, priser og prisregler, og gennem
hvilke der kan foretages reservationer eller udstedes billetter
c) "grænseoverskridende levering af tjenesteydelser": levering af en tjenesteydelse:
i) fra den ene parts område til den anden parts område eller
ii) på den ene parts område til den anden parts forbruger af tjenesteydelsen
d) "økonomiske aktiviteter": aktiviteter inden for industri, handel og liberale erhverv samt håndværk, men ikke aktivi
teter, der udføres under udøvelse af offentlig myndighed
e) "virksomhed": en juridisk person, en filial (7) eller et repræsentationskontor oprettet gennem etablering
(5) Den omstændighed alene, at der stilles visumkrav for fysiske personer fra bestemte lande og ikke for andre landes fysiske personer,
anses ikke for at ophæve eller forringe fordelene i forbindelse med en specifik forpligtelse.
(6) For så vidt angår Unionen omfatter "subsidier" "statsstøtte" som defineret i EU-retten. For så vidt angår Vietnam, omfatter "subsidier"
investeringsfremme og investeringsbistand såsom bistand i forbindelse med produktionsanlæg, uddannelse af menneskelige ressourcer
og aktiviteter til styrkelse af konkurrenceevnen, f.eks. bistand i forbindelse med teknologi, forskning og udvikling, juridisk støtte,
markedsoplysninger og salgsfremstød.
(7) Det præciseres, at en filial af en juridisk enhed i et tredjeland ikke betragtes som en virksomhed i en part.
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"etablering": oprettelse, herunder erhvervelse, af en juridisk person eller oprettelse af en filial eller et repræsentations
kontor i henholdsvis Unionen eller Vietnam (8) med henblik på at etablere eller opretholde varige økonomiske
forbindelser

g) "ground handling-tjenesteydelser": levering af følgende tjenesteydelser i en lufthavn: luftfartsselskabets repræsentation,
administration og overvågning, passagerbetjening, bagagehåndtering, forpladshandling, catering, håndtering af fragt og
post, brændstofpåfyldning af luftfartøjer samt servicering og rengøring, transport på jorden, flyveoperation, admini
stration af flybesætning og planlægning af flyvning; ground handling-tjenesteydelser omfatter ikke sikkerhed, repara
tion og vedligeholdelse af luftfartøjer, eller forvaltning eller drift af centraliserede lufthavnsinfrastrukturer, såsom
afisningsfaciliteter, systemer til brændstofdistribution, bagagehåndteringssystemer og faste interne transportsystemer
h) "investor": en fysisk eller en juridisk person fra en part, som søger at etablere (9), er ved at etablere eller har etableret
en virksomhed på den anden parts område
i)

"juridisk person": enhver retlig enhed, der lovligt er oprettet eller på anden måde organiseret i henhold til gældende
lovgivning, uanset om formålet er at skabe fortjeneste eller ej, og uanset om den er privat eller offentligt ejet,
herunder enhver/ethvert selskab, trust, partnerskab, joint venture, enkeltmandsvirksomhed eller sammenslutning

j)

"juridisk person fra/i en part": en juridisk person fra/i Unionen eller en juridisk person fra/i Vietnam, der er oprettet i
overensstemmelse med nationale love og forskrifter i henholdsvis Unionen eller dens medlemsstater eller i Vietnam,
og som udøver udstrakt erhvervsvirksomhed (10) på henholdsvis Unionens eller Vietnams område

k) "foranstaltninger indført eller opretholdt af en part": foranstaltninger truffet af:
i) centrale, regionale eller lokale myndigheder, og
ii) ikkestatslige organer under udøvelse af beføjelser, der er delegeret af centrale, regionale eller lokale myndigheder
l)

"fysisk person": en fysisk person fra/i en part som defineret i artikel 1.5, litra h)

m) "drift": for så vidt angår en virksomhed, ledelse, administration, vedligeholdelse, anvendelse, udnyttelse, salg eller
andre former for afhændelse af virksomheden (11)
n) "salg og markedsføring af lufttransportydelser": det berørte luftfartsselskabs adgang til frit at sælge og markedsføre
dets lufttransportydelser, herunder alle aspekter i forbindelse med markedsføring såsom markedsanalyser, annoncering
og distribution; disse aktiviteter omfatter ikke prisfastsættelse for lufttransportydelser og ej heller de gældende
betingelser
o) "tjenesteydelser": alle tjenesteydelser i alle sektorer, bortset fra tjenesteydelser, der leveres under udøvelse af offentlig
myndighed
p) "tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, under udøvelse af offentlig myndighed": tjenesteydelser eller
aktiviteter, som ikke leveres eller udføres på hverken et kommercielt grundlag eller i konkurrence med en eller flere
økonomiske aktører
q) "tjenesteyder" fra/i en part: enhver fysisk eller juridisk person fra/i en part, der leverer en tjenesteydelse og
(8) Det præciseres, at dette ikke omfatter drift af en virksomhed som defineret i litra m).
(9) Det præciseres, at der ved investor, som "søger at etablere" en virksomhed, forstås en investor fra en part, der har truffet aktive skridt
til at etablere en virksomhed på den anden parts område, f.eks. overførsel af midler eller kapital for at etablere en virksomhed eller
ansøge om en tilladelse eller licens.
(10) I overensstemmelse med meddelelse om traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab til WTO (dok. WT/REG39/1) ligestiller
Unionen begrebet "reel og vedvarende forbindelse" med en EU-medlemsstats økonomi, jf. artikel 54 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde, med begrebet "betydelige forretningsaktiviteter". Unionen og dens medlemsstater indrømmer derfor kun en
juridisk person, der er oprettet i overensstemmelse med Vietnams love og forskrifter, og som kun har sit vedtægtsmæssige hjemsted
eller hovedkontor i Vietnams område, fordelene i denne aftale, hvis den pågældende juridiske person har en reel og vedvarende
forbindelse til Vietnams økonomi.
(11) Det præciseres, at dette ikke omfatter foranstaltninger, der finder sted samtidig med eller før de procedurer, der er nødvendige for at
etablere den pågældende virksomhed, er afsluttede i overensstemmelse med gældende love og forskrifter.
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r) "datterselskab" af en juridisk person fra/i en part: en juridisk person, der kontrolleres af en anden juridisk person fra/i
parten i henhold til den pågældende parts nationale love og forskrifter (12).
2.

En juridisk person er:

a) "ejet" af fysiske eller juridiske personer fra/i en af parterne, hvis over 50 % af dens aktiekapital har personer i denne
part som egentlige ejere eller
b) "kontrolleret" af fysiske eller juridiske personer fra/i en af parterne, hvis disse personer har beføjelse til at udpege et
flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller på anden måde lovligt styre dens aktiviteter.
3.
Uanset definitionen af en "juridisk person fra/i en part" i stk. 1, litra j), er rederier, der er etableret uden for Unionen
eller Vietnam, men kontrolleret af statsborgere i henholdsvis en EU-medlemsstat eller Vietnam også omfattet af dette
kapitel, hvis deres fartøjer er registreret i overensstemmelse med national ret i en medlemsstat eller i Vietnam og fører
henholdsvis den pågældende medlemsstats eller Vietnams flag.
Afdeling B
Liberalisering af investeringer
Artikel 8.3
Anvendelsesområde
1.
Denne afdeling finder anvendelse på foranstaltninger, der indføres eller opretholdes af en part, og som påvirker
etableringen eller driften af en virksomhed oprettet af en investor fra den anden part på området for den part, der
indfører eller opretholder sådanne foranstaltninger.
2.

Denne afdeling finder ikke anvendelse på:

a) audiovisuelle tjenesteydelser
b) minedrift samt fremstilling og bearbejdning (13) af nukleart materiale
c) produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel
d) national cabotagesejlads (14)
e) national og internationale lufttransportydelser, såvel ruteflyvning som anden flyvning, og tjenesteydelser, der er direkte
forbundet med udøvelsen af trafikrettigheder, bortset fra:
i) tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af luftfartøjer, under hvilke luftfartøjet tages ud af
drift
ii) salg og markedsføring af lufttransporttjenesteydelser
iii) tjenesteydelser i forbindelse med onlinereservationssystemer (CRS) og
iv) ground handling-tjenesteydelser
og
f) tjenesteydelser, der leveres, og aktiviteter, der udføres, under udøvelse af statslig myndighed.
(12) Det præciseres, at datterselskab af en juridisk person fra/i en part også kan betegne en juridisk person, som er datterselskab af et
andet datterselskab af en juridisk person fra/i den pågældende part.
(13) Det præciseres, at bearbejdning af nukleart materiale omfatter alle de aktiviteter, der er opført i den internationale standardklas
sifikation af al erhvervsmæssig virksomhed (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities), jf. Statistical Papers,
Series M, N 4, ISIC REV 3.1, 2002, kode 2330, fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations).
(14) Uden at det berører omfanget af de aktiviteter, der udgør cabotage i henhold til nationale love og forskrifter, dækker national
cabotagesejlads i denne afdeling transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat eller Vietnam og
en anden havn eller et andet sted i samme EU-medlemsstat eller Vietnam, herunder på landets kontinentalsokkel som defineret i
UNCLOS, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat eller Vietnam.
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Artikel 8.4
Markedsadgang
1.
Hver part skal for så vidt angår markedsadgang gennem etablering og opretholdelse af en virksomhed indrømme en
behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der er fastsat i henhold til de vilkår, begrænsninger og betingelser, der er
aftalt og nærmere angivet i dens respektive liste over specifikke forpligtelser i bilag 8-A (Unionens liste over specifikke
forpligtelser) eller 8-B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser).
2.
I sektorer, hvor der er indgået markedsadgangsforpligtelser, må en part ikke, hverken på regionalt plan eller på hele
dens område, indføre eller opretholde følgende foranstaltninger, medmindre andet er fastsat i dens liste over specifikke
forpligtelser i henholdsvis bilag 8-A (Unionens liste over specifikke forpligtelser) eller 8-B (Vietnams liste over specifikke
forpligtelser):
a) begrænsninger af antallet af virksomheder, der kan udføre en bestemt økonomisk aktivitet, enten i form af numeriske
kvoter, monopoler, eksklusive rettigheder eller krav om en økonomisk behovsprøve
b) begrænsninger af den samlede værdi af transaktioner eller aktiver i form af numeriske kvoter eller krav om en
økonomisk behovsprøve
c) begrænsninger af det samlede antal transaktioner eller den samlede produktion udtrykt som angivne numeriske
enheder i form af kvoter eller krav om en økonomisk behovsprøve
d) begrænsninger af udenlandsk kapitaldeltagelse udtrykt i maksimumsgrænser for procentdelen af udenlandsk ejede
aktier eller den samlede værdi af individuelle eller samlede udenlandske investeringer
e) foranstaltninger, der begrænser eller stiller krav om specifikke former for retlige enheder eller joint ventures, gennem
hvilke en investor fra den anden part kan udøve en økonomisk aktivitet, og
f) begrænsninger af det samlede antal fysiske personer, der kan være beskæftiget i en bestemt sektor, eller som en
investor må beskæftige, og som er nødvendige for og direkte forbundet med udøvelsen af den økonomiske aktivitet, i
form af numeriske kvoter eller krav om en økonomisk behovsprøve.
Artikel 8.5
National behandling
1.
Inden for de sektorer, der er anført i dens respektive liste over specifikke forpligtelser i bilag 8-A (Unionens liste
over specifikke forpligtelser) eller 8-B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser) og med forbehold af eventuelle
betingelser og kvalifikationer fastsat deri, skal hver part med hensyn til etablering på dens område indrømme investorer
fra den anden part og deres virksomheder en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, parten i lignende
situationer indrømmer dens egne investorer og deres virksomheder.
2.
En part skal over for investorer fra den anden part og deres virksomheder (15), for så vidt angår driften af disse
virksomheder, indrømme en behandling, der ikke er mindre gunstig end den parten i tilsvarende situationer indrømmer
dens egne investorer og deres virksomheder.
3.
Uanset stk. 2 – og for så vidt angår Vietnam med forbehold af bilag 8-C (undtagelse for Vietnam vedrørende
national behandling) – kan en part indføre eller opretholde enhver foranstaltning vedrørende driften af en virksomhed,
forudsat at en sådan foranstaltning ikke er uforenelig med forpligtelserne i henholdsvis bilag 8-A (Unionens liste over
specifikke forpligtelser) eller 8-B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser), når denne foranstaltning er:
(15) Med henblik på dette stykke og artikel 8.6 (mestbegunstigelsesbehandling) skal der ved "deres virksomheder" forstås virksomheder,
som tilhører investorer i en part, og som befinder sig på den anden parts område på datoen for denne aftales ikrafttræden, eller som
er oprettet eller erhvervet derefter, som er blevet oprettet i overensstemmelse med den anden parts gældende love og forskrifter.
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a) en foranstaltning, som indføres på eller før datoen for denne aftales ikrafttræden
b) en foranstaltning som omhandlet i litra a), der opretholdes, erstattes eller ændres efter datoen for denne aftales
ikrafttræden, forudsat at foranstaltningen efter at være blevet opretholdt, erstattet eller ændret ikke er mindre forenelig
med stk. 2 som før opretholdelsen, erstatningen eller ændringen eller
c) en foranstaltning, som ikke er omfattet af litra a) eller b), såfremt den ikke anvendes på, eller på en sådan måde, at den
medfører tab eller skade for, virksomheder, der er etableret på partens område før datoen for den pågældende
foranstaltnings ikrafttræden (16).
Artikel 8.6
Mestbegunstigelsesbehandling
1.
Hver part skal over for investorer fra den anden part og deres virksomheder, for så vidt angår driften af disse
virksomheder på dens område, indrømme en behandling, der ikke er mindre gunstig end den behandling, den i
tilsvarende situationer indrømmer investorer fra tredjelande og deres virksomheder.
2.

Stk. 1 finder ikke anvendelse på følgende sektorer:

a) kommunikationstjenesteydelser, undtagen posttjenesteydelser og telekommunikationstjenesteydelser
b) fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter
c) fiskeri og akvakultur
d) skovbrug og jagt og
e) minedrift, herunder olie og gas.
3.
Stk. 1 må ikke fortolkes således, at det forpligter en part til at lade investorer fra den anden part eller deres
virksomheder være omfattet af en behandling, der er indrømmet i henhold til enhver bilateral, regional eller multilateral
aftale, der trådte i kraft inden datoen for denne aftales ikrafttræden.
4.
Stk. 1 må ikke fortolkes således, at det forpligter en part til at indrømme investorer fra den anden part eller deres
virksomheder:
a) en behandling i henhold til enhver bilateral, regional eller multilateral aftale, der indeholder forpligtelser til at afskaffe
alle væsentlige hindringer for driften af virksomheder mellem parterne, eller som forudsætter en indbyrdes tilnærmelse
af parternes lovgivning i en eller flere økonomiske sektorer (17)
b) en behandling i medfør af en international aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning eller en anden international aftale
eller ordning, som udelukkende eller hovedsagelig vedrører beskatning eller
c) en behandling i medfør af foranstaltninger vedrørende anerkendelse af kvalifikationer, licenser eller tilsynsforanstalt
ninger i overensstemmelse med artikel VII i GATS eller bilaget hertil om finansielle tjenesteydelser.
(16) Med henblik på dette litra er parterne enige om, at hvis en part har givet en rimelig frist for gennemførelse af en foranstaltning, eller
hvis parten har foretaget andre tiltag for at modvirke foranstaltningens virkninger for de virksomheder, der er etableret, før datoen
for foranstaltningens ikrafttræden, skal disse faktorer tages i betragtning ved bestemmelse af, hvorvidt foranstaltningen medfører tab
eller skade for virksomheder før datoen for foranstaltningens ikrafttræden.
(17) Det præciseres, at ASEAN's Økonomiske Fællesskab falder ind under begrebet regional aftale i medfør af dette litra.
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5.
Det præciseres, at udtrykket "behandling", som omhandlet i stk. 1, ikke omfatter tvistbilæggelsesprocedurer eller
-mekanismer, som f.eks. bilæggelse af investeringstvister mellem investorer og stater, som er omfattet af andre bilaterale,
regionale eller multilaterale aftaler. Materielle forpligtelser i sådanne aftaler udgør ikke i sig selv "behandling", og kan
derfor ikke tages i betragtning ved vurderingen af en tilsidesættelse af denne artikel. Foranstaltninger, som træffes af en
part i henhold til sådanne materielle forpligtelser, skal betragtes som "behandling".

6.

Denne artikel skal fortolkes i overensstemmelse med princippet om artsidentitet ("ejusdem generis") (18).

Artikel 8.7
Liste over specifikke forpligtelser
De sektorer, som hver part liberaliserer i medfør af denne afdeling, og de bestemmelser, begrænsninger, betingelser og
kvalifikationer, der er omhandlet i artikel 8.4 (markedsadgang), 8.5 (national behandling) og 8.8 (resultatkrav), er anført i
hver parts liste over specifikke forpligtelser i henholdsvis tillæg 8-A-2 til bilag 8-A (Unionens liste over specifikke
forpligtelser) eller i tillæg 8-B-1 til bilag 8-B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser).

Artikel 8.8
Resultatkrav
1.
En part må inden for de sektorer, der er anført i dens liste over specifikke forpligtelser i henholdsvis bilag 8-A
(Unionens liste over specifikke forpligtelser) eller 8-B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser), og med forbehold af
eventuelle betingelser og kvalifikationer fastsat deri, ikke indføre eller håndhæve følgende krav, som er obligatoriske eller
kan håndhæves i henhold til national ret eller administrative kendelser i forbindelse med etablering eller drift af enhver
virksomhed tilhørende en parts eller et tredjelands investorer på dens område, om:

a) at eksportere en bestemt mængde eller en bestemt procentdel af varer eller tjenesteydelser

b) at opnå en bestemt mængde eller en bestemt procentdel af indenlandsk indhold

c) at købe, anvende eller indrømme en fortrinsstilling til varer fremstillet eller tjenesteydelser leveret på dens område, eller
med henblik på at købe varer eller tjenesteydelser fra fysiske personer eller virksomheder på dens område

d) på nogen måde at sætte mængden eller værdien af importen op mod mængden eller værdien af eksporten eller
mængden af udenlandsk valutaindstrømning i forbindelse med en sådan virksomhed

e) at begrænse salget af varer eller tjenesteydelser, som en sådan virksomhed producerer eller leverer, på dens område ved
på nogen måde at sætte dette salg op mod mængden eller værdien af dens eksport eller udenlandsk valutaind
strømning

f) at overføre teknologi, en produktionsproces eller anden ejendomsretligt beskyttet viden til en fysisk person eller en
virksomhed på dens område eller

g) fra partens område udelukkende at levere en vare fremstillet eller en tjenesteydelse leveret af virksomheden til et
specifikt regionalt marked eller verdensmarkedet.
(18) Det præciseres, at dette stykke ikke må fortolkes som en hindring for fortolkningen af andre bestemmelser i denne aftale, når det er
relevant, i overensstemmelse med princippet om artsidentitet ("ejusdem generis").
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2.
En part må inden for de sektorer, der er anført i dens liste over specifikke forpligtelser i henholdsvis bilag 8-A
(Unionens liste over specifikke forpligtelser) eller 8-B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser), og med forbehold af
eventuelle betingelser og kvalifikationer fastsat deri, ikke gøre tildelingen eller den fortsatte tildeling af en fordel i
forbindelse med etablering eller drift af en virksomhed tilhørende en parts eller et tredjelands investor på dens
område, betinget af overholdelsen af et af følgende krav om:

a) at opnå en bestemt mængde eller en bestemt procentdel af indenlandsk indhold

b) at købe, anvende eller indrømme en fortrinsstilling til varer, som er fremstillet på dens område, eller at købe varer fra
producenter på dens område

c) på nogen måde at sætte mængden eller værdien af importen op mod mængden eller værdien af eksporten eller
mængden af udenlandsk valutaindstrømning i forbindelse med en sådan virksomhed eller

d) at begrænse salget af varer eller tjenesteydelser, som en sådan virksomhed producerer eller leverer, på dens område ved
på nogen måde at sætte dette salg op mod mængden eller værdien af dens eksport eller udenlandske valutaind
strømning.

3.
Stk. 2 må ikke fortolkes således, at det forhindrer en part i at gøre tildeling eller fortsat tildeling af en fordel i
forbindelse med enhver virksomhed på dens område betinget af opfyldelsen af et krav om at placere produktionen, levere
en tjenesteydelse, uddanne eller ansætte arbejdstagere, opføre eller udvide særlige faciliteter eller udføre forskning og
udvikling på dens område.

4.
Stk. 1, litra f), må ikke fortolkes således, at det forhindrer anvendelsen af et krav, der er pålagt af, eller en
forpligtelse, der gennemtvinges af en domstol, en forvaltningsdomstol eller konkurrencemyndighed for at afhjælpe en
påstået overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

5.
Stk. 1, litra a)-c), samt stk. 2, litra a) og b), finder ikke anvendelse på kvalifikationskrav for varer eller tjenesteydelser
i forbindelse med deltagelsen i programmer for eksportfremme og udenlandsk bistand.

6.
Det præciseres, at stk. 2, litra a) og b), ikke finder anvendelse på krav, som en importerende part pålægger
vedrørende indholdet af varer for at være berettiget til toldpræferencer eller præferentielle toldkontingenter.

7.

Det præciseres, at stk. 1 og 2 ikke finder anvendelse på andre krav end kravene i disse stykker.

8.
Denne artikel finder ikke anvendelse på foranstaltninger, der indføres eller opretholdes af en part i henhold til artikel
III, stk. 8, litra b), i GATT 1994.

Afdeling C
Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser
Artikel 8.9
Anvendelsesområde
Denne afdeling finder anvendelse på de af parternes foranstaltninger, der påvirker grænseoverskridende levering af
tjenesteydelser i alle servicesektorer, med undtagelse af:

a) audiovisuelle tjenesteydelser
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b) national cabotagesejlads (19) og
c) national og internationale lufttransportydelser, såvel ruteflyvning som anden flyvning, og tjenesteydelser, der er direkte
forbundet med udøvelsen af trafikrettigheder, bortset fra:
i) tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af luftfartøjer, under hvilke luftfartøjet tages ud af
drift
ii) salg og markedsføring af lufttransporttjenesteydelser
iii) tjenesteydelser i forbindelse med onlinereservationssystemer (CRS) og
iv) ground handling-tjenesteydelser.
Artikel 8.10
Markedsadgang
1.
Hver part skal med hensyn til markedsadgang gennem grænseoverskridende levering af tjenesteydelser indrømme
den anden parts tjenesteydelser og tjenesteydere en behandling, som ikke er mindre gunstig end den, der er fastsat i
henhold til de vilkår, begrænsninger og betingelser, der er aftalt og nærmere angivet i dens respektive liste over specifikke
forpligtelser i bilag 8-A (Unionens liste over specifikke forpligtelser) eller 8-B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser).
2.
I sektorer, hvor der er indgået markedsadgangsforpligtelser, må en part ikke, hverken på regionalt plan eller på hele
dens område, indføre eller opretholde følgende foranstaltninger, medmindre andet er fastsat i dens liste over specifikke
forpligtelser:
a) begrænsninger af antallet af tjenesteydere i form af numeriske kvoter, monopoler, tjenesteydere med eksklusive
rettigheder eller krav om en økonomisk behovsprøve
b) begrænsninger af den samlede værdi af tjenestetransaktioner eller -aktiver i form af numeriske kvoter eller krav om en
økonomisk behovsprøve og
c) begrænsninger af det samlede antal tjenestetransaktioner eller den samlede produktion af tjenesteydelser udtrykt som
angivne numeriske enheder i form af kvoter eller krav om en økonomisk behovsprøve.
Artikel 8.11
National behandling
1.
Hver part skal med hensyn til alle foranstaltninger, der påvirker grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, og i
de sektorer, der er anført i dens respektive liste over specifikke forpligtelser i bilag 8-A (Unionens liste over specifikke
forpligtelser) eller 8-B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser), og under forbehold af de deri fastsatte betingelser og
kvalifikationer, indrømme den anden parts tjenesteydelser og tjenesteydere en behandling, der ikke er mindre gunstig end
den, den indrømmer dens egne tilsvarende tjenesteydelser og tjenesteydere.
2.
En part kan opfylde kravet i stk. 1 ved at indrømme tjenesteydelser og tjenesteydere fra den anden part en
behandling, der enten er formelt identisk med eller formelt forskellig fra den behandling, den indrømmer dens egne
tilsvarende tjenesteydelser og tjenesteydere.
(19) Uden at det berører omfanget af de aktiviteter, der udgør cabotage i henhold til nationale love og forskrifter, dækker national
cabotagesejlads i denne afdeling transport af passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat eller Vietnam og
en anden havn eller et andet sted i samme EU-medlemsstat eller Vietnam, herunder på landets kontinentalsokkel som defineret i
UNCLOS, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat eller Vietnam.
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3.
En formelt identisk eller formelt forskellig behandling betragtes som mindre gunstig, hvis den ændrer konkurren
cevilkårene til fordel for partens tjenesteydelser eller tjenesteydere i forhold til den anden parts tilsvarende tjenesteydelser
eller tjenesteydere.

4.
Specifikke forpligtelser indgået i henhold til denne artikel må ikke fortolkes således, at det kræves af en part, at den
skal kompensere for iboende konkurrencemæssige ulemper, der følger af de pågældende tjenesteydelsers eller tjenestey
deres udenlandske karakter.

Artikel 8.12
Liste over specifikke forpligtelser
De sektorer, som hver part liberaliserer i medfør af denne afdeling, og de bestemmelser, begrænsninger, betingelser og
kvalifikationer, der er omhandlet i artikel 8.10 (markedsadgang) og 8.11 (national behandling) er anført i hver parts liste
over specifikke forpligtelser i henholdsvis tillæg 8-A-1 til bilag 8-A (Unionens liste over specifikke forpligtelser) eller i
tillæg 8-B-1 til bilag 8-B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser).

Afdeling D
Fysiske personers midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed
Artikel 8.13
Anvendelsesområde og definitioner
1.
Denne afdeling finder anvendelse på foranstaltninger, der træffes af en part vedrørende indrejse og midlertidigt
ophold på dens område for forretningsrejsende, virksomhedsinterne udstationerede, salgsrepræsentanter, leverandører af
kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende.

2.

Med henblik på denne afdeling forstås der ved:

a) "salgsrepræsentanter": fysiske personer, som repræsenterer en leverandør af varer eller tjenesteydelser fra en part, som
søger adgang til og midlertidigt ophold på den anden parts område med henblik på at forhandle om salg af
tjenesteydelser eller varer eller indgå aftaler om salg af tjenesteydelser eller varer for den pågældende leverandør, og
som ikke deltager i leveringen af de pågældende tjenester eller varer; de er ikke involveret i direkte salg til offentlig
heden og modtager ikke vederlag fra en kilde beliggende i værtsparten, ligesom de ikke er provisionslønnede

b) "forretningsrejsende i etableringsøjemed": fysiske personer i en overordnet stilling i en juridisk person i en part, som er
ansvarlige for oprettelse af en sådan juridisk persons virksomhed, og som hverken udbyder eller leverer tjenesteydelser
og heller ikke udøver anden økonomisk aktivitet end det, der er nødvendigt i etableringsøjemed, og som ikke
modtager vederlag fra en kilde beliggende i værtsparten

c) "leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser": fysiske personer, som er ansat i en juridisk person i en part, som
ikke selv er et personaleformidlingsbureau, ikke leverer personaletjenesteydelser eller ikke handler igennem et sådant,
og som ikke har nogen etablering på den anden parts område og i god tro har indgået en kontrakt (20) om levering af
tjenesteydelser til en endelig forbruger i den anden part, som kræver midlertidig tilstedeværelse af dens ansatte i denne
part for at opfylde kontrakten om levering af tjenesteydelser
(20) Tjenesteydelseskontrakten skal opfylde gældende love og forskrifter samt krav i den part, hvor kontrakten udføres.
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d) "selvstændige erhvervsdrivende": fysiske personer, som er involveret i leveringen af en tjenesteydelse og er etableret
som selvstændige på en parts område, som ikke har nogen etablering på den anden parts område, og som i god tro
har indgået en kontrakt (21) på anden måde end gennem et personaleformidlingsbureau og levering af personale
tjenesteydelser til en endelig forbruger i den anden part, hvilket kræver deres midlertidige tilstedeværelse i denne part
for at opfylde kontrakten om levering af tjenesteydelser
e) "virksomhedsinternt udstationerede": fysiske personer, som har været ansat i en juridisk person eller dennes filial eller
har været partnere heri i mindst et år, og som midlertidigt er overflyttet til en virksomhed tilhørende den juridiske
person på den anden parts område, forudsat at den pågældende fysiske person tilhører kategorien af administratorer,
ledere, specialister eller erhvervspraktikanter
f) "administratorer eller ledere": fysiske personer, der arbejder i en overordnet stilling i en juridisk person i en part, som
primært forestår ledelsen af virksomheden (22) i den anden part, og som modtager generelle tilsyns- eller ledelses
mæssige anvisninger fra hovedsagelig virksomhedens bestyrelse eller aktionærer eller tilsvarende, herunder mindst:
i) at lede virksomheden eller en afdeling eller underafdeling heraf
ii) at føre tilsyn og kontrol med andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejderes arbejde og
iii) at have personlig beføjelse til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse og afskedigelse eller andre perso
nalerelaterede dispositioner
g) "kvalifikationer": eksamensbeviser, certifikater og anden dokumentation for formelle kvalifikationer udstedt af en
myndighed, som er udpeget i medfør af love og reguleringsmæssige eller administrative bestemmelser, hvoraf det
fremgår, at den pågældende har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse
h) "specialist": en fysisk person, som arbejder i en juridisk person, og som besidder en specialiseret viden, der er vigtig for
virksomhedens aktivitetsområder eller tekniske eller ledelsesmæssige områder; ved vurderingen af en sådan viden tages
der ikke kun hensyn til viden, der er specifik for virksomheden, men også til, om personen har et højt kvalifikations
niveau, herunder tilstrækkelig erhvervserfaring, med berøring til en type arbejde eller aktivitet, der kræver specifik
teknisk viden, herunder eventuelt medlemskab af et akkrediteret erhverv og
i) "erhvervspraktikanter": fysiske personer, som har været ansat i en juridisk person eller dens filial i mindst et år, har en
universitetsgrad og midlertidigt er overflyttet med henblik på karriereudvikling eller for at uddanne sig i bestemte
forretningsteknikker eller -metoder (23).
Artikel 8.14
Forretningsrejsende og virksomhedsinterne udstationerede
1.
Hver part skal for de sektorer, der liberaliseres i henhold til afdeling B (liberalisering af investeringer), tillade
investorer fra den anden part at beskæftige fysiske personer fra denne anden part i deres virksomheder, forudsat at
sådanne ansatte er forretningsrejsende eller virksomhedsinternt udstationerede (24).
2.

Indrejsen og det midlertidige ophold skal:

a) for administratorer eller ledere være en periode på op til tre år
(21) Tjenesteydelseskontrakten skal opfylde gældende love og forskrifter samt krav i den part, hvor kontrakten udføres.
(22) Det præciseres, at selv om administratorer eller ledere ikke direkte udfører opgaver i forbindelse med den egentlige levering af de
pågældende tjenester, forhindrer det dem ikke, i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, i at udføre sådanne opgaver, som
måtte være nødvendige for leveringen af tjenesteydelserne.
(23) Den modtagende virksomhed kan blive bedt om, med henblik på forudgående godkendelse, at fremlægge et uddannelsesprogram,
der dækker opholdets varighed, og hvoraf det fremgår, at formålet med opholdet er uddannelse. For Frankrig, Spanien, Tyskland,
Tjekkiet, Ungarn og Østrig skal uddannelsen være knyttet til den opnåede universitetsgrad.
(24) For så vidt angår Vietnam skal de forpligtelser, der følger af denne afdeling i forbindelse med erhvervspraktikanter, træde i kraft tre
år efter datoen for denne aftales ikrafttræden.
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b) for specialister være en periode på op til tre år

c) for erhvervspraktikanter være en periode på op til et år og

d) for forretningsrejsende i etableringsøjemed være en periode på op til 90 dage (25).

3.
En part må for hver sektor, der liberaliseres i overensstemmelse med afdeling B (liberalisering af investeringer), ikke
hverken på basis af en regional underinddeling eller på basis af hele dets område, indføre eller opretholde begrænsninger
af det samlede antal fysiske personer, som en investor må beskæftige som forretningsrejsende i etableringsøjemed og
virksomhedsinternt udstationerede i en specifik sektor, i form af numeriske kvoter eller krav om en økonomisk behovs
prøve, og som forskelsbehandlende begrænsninger, medmindre andet er fastsat i henholdsvis tillæg 8-A-3 til bilag 8-A
(Unionens liste over specifikke forpligtelser) og tillæg 8-B-2 til bilag 8-B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser.

Artikel 8.15
Salgsrepræsentanter
Hver part skal for hver sektor, der liberaliseres i henhold til afdeling B (liberalisering af investeringer) eller C (grænse
overskridende levering af tjenesteydelser) og med forbehold af eventuelle forbehold som anført i henholdsvis tillæg 8-A-3
til bilag 8-A (Unionens liste over specifikke forpligtelser) og tillæg 8-B-2 til bilag 8-B (Vietnams liste over specifikke
forpligtelser), tillade indrejse og midlertidigt ophold for salgsrepræsentanter i en periode på op til 90 dage (26).

Artikel 8.16
Leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser
1.
Parterne bekræfter deres respektive forpligtelser i henhold til GATS-forpligtelser med hensyn til indrejse og midler
tidigt ophold for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser.

2.
Hver part skal på dens område tillade levering af tjenesteydelser fra leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser
fra den anden part, på de betingelser, der er angivet i stk. 3, og med eventuelle forbehold som anført i henholdsvis tillæg
8-A-3 til bilag 8-A (Unionens liste over specifikke forpligtelser) og tillæg 8-B-2 til bilag 8-B (Vietnams liste over specifikke
forpligtelser), for følgende sektorer eller delsektorer:

a) arkitektvirksomhed

b) byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed

c) ingeniørvirksomhed

d) integreret ingeniørvirksomhed
(25) For så vidt angår Unionen skal perioden på op til 90 dage være inden for en periode på 12 måneder.
(26) For så vidt angår Unionen skal perioden på op til 90 dage være inden for en periode på 12 måneder.
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e) computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser
f) tertiærundervisning (kun privatfinansierede tjenesteydelser)
g) fremmedsprogsundervisning og
h) miljøtjenesteydelser.
3.

De af parterne indgåede forpligtelser er underlagt følgende betingelser:

a) de fysiske personer skal være involveret i levering af en tjenesteydelse på midlertidig basis som ansatte i en juridisk
person, der har fået tildelt en tjenesteydelseskontrakt på højst 12 måneder
b) de fysiske personer, der rejser ind på den anden parts område, skal tilbyde sådanne tjenesteydelser som ansatte i en
juridisk person, der leverer tjenesteydelserne i mindst to år umiddelbart forud for datoen for indgivelsen af en
ansøgning om indrejse i den anden part; herudover skal de fysiske personer på datoen for indgivelsen af en ansøgning
om indrejse i den anden part have mindst fem års erhvervserfaring (27) i den sektor, kontrakten vedrører
c) de fysiske personer, der indrejser i den anden part, skal have:
i) en universitetsgrad eller en kvalifikation, der dokumenterer en viden på et tilsvarende niveau (28), og
ii) faglige kvalifikationer, når det kræves for at kunne udøve en aktivitet i henhold til de gældende love, forskrifter og
administrative bestemmelser i den part, hvor tjenesteydelsen leveres
d) den fysiske person må ikke modtage vederlag for leveringen af tjenesteydelser på den anden parts område ud over det
vederlag, der betales af den juridiske person, der beskæftiger den fysiske person
e) fysiske personers indrejse og midlertidige ophold på den pågældende part område må ikke overstige en kumulativ
periode på højst seks måneder (29) eller for kontraktens varighed, hvis denne er kortere
f) adgang, der indrømmes i henhold til denne artikel, vedrører kun den tjenesteydelsesaktivitet, der er genstand for
kontrakten, og giver ikke ret til at benytte den faglige titel, der anvendes i den part, hvor tjenesteydelsen leveres
g) antallet af personer, der er omfattet af tjenesteydelseskontrakten, må ikke være større end nødvendigt for at kunne
opfylde kontrakten, således som det kan være fastsat i love og forskrifter eller andre bestemmelser i den part, hvor
tjenesteydelsen leveres, og
h) andre forskelsbehandlende begrænsninger, herunder af antallet af fysiske personer i form af en økonomisk behovstest,
som fastsat i tillæg 8-A-3 til bilag 8-A (Unionens liste over specifikke forpligtelser) og tillæg 8-B-2 til bilag 8-B
(Vietnams liste over specifikke forpligtelser).
Artikel 8.17
Selvstændige erhvervsdrivende
Parterne skal fem år efter datoen for denne aftales ikrafttræden revidere denne afdeling for at overveje mulighederne for at
udvide bestemmelserne heri til selvstændige erhvervsdrivende.
(27) Det præciseres, at denne periode beregnes, efter at de fysiske personer har nået myndighedsalderen.
(28) Er universitetsgraden eller kvalifikationen ikke opnået i den part, hvor tjenesteydelsen leveres, kan denne part foretage en evaluering
af, hvorvidt denne grad eller kvalifikation svarer til en universitetsgrad som krævet på dens område.
(29) For så vidt angår Unionen skal denne kumulative periode på højst seks måneder være inden for en periode på 12 måneder.
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Afdeling E
Reguleringsmæssig ramme
Underafdeling 1
Intern regulering

Artikel 8.18
Anvendelsesområde og definitioner
1.
Denne underafdeling finder anvendelse på parternes bestemmelser vedrørende licenskrav og -procedurer, kvalifika
tionskrav og -procedurer, der påvirker:
a) grænseoverskridende levering af tjenesteydelser
b) etablering og opretholdelse af juridiske eller fysiske personer og
c) de forskellige kategorier af fysiske personers midlertidige ophold på deres respektive område.
2.
Denne underafdeling finder kun anvendelse på sektorer, for hvilke en part har indgået specifikke forpligtelser, og i
det omfang disse specifikke forpligtelser finder anvendelse.
3.
Denne underafdeling finder ikke anvendelse på foranstaltninger, såfremt de udgør begrænsninger som fastlagt i
henhold til artikel 8.4 (markedsadgang), 8.5 (national behandling), 8.10 (markedsadgang) eller 8.11 (national behandling).
4.

Med henblik på denne afdeling forstås der ved:

a) "kompetent myndighed": enhver central, regional eller lokal forvaltningsenhed, myndighed eller ikkestatsligt organ, der
under udøvelse af beføjelser, som er delegeret af centrale, regionale eller lokale myndigheder, træffer en afgørelse om
tilladelse til levering af en tjenesteydelse, herunder gennem etablering, eller om tilladelse til at udøve en anden
økonomisk aktivitet end levering af tjenesteydelser
b) "licensprocedurer": administrative regler eller procedureregler, som en fysisk eller juridisk person, der søger om
tilladelse til at udøve de i stk. 1 omhandlede aktiviteter, herunder ændring eller fornyelse af en licens, skal følge
for at dokumentere efterlevelse af de gældende licenskrav
c) "licenskrav": væsentlige krav, undtagen kvalifikationskrav, som en fysisk eller juridisk person skal opfylde for at opnå,
ændre eller forny en tilladelse til at udøve de i stk. 1 omhandlede aktiviteter
d) "kvalifikationsprocedurer": administrative regler eller procedureregler, som en fysisk person skal følge for at doku
mentere efterlevelse af kvalifikationskravene med henblik på at opnå tilladelse til at levere en tjenesteydelse og
e) "kvalifikationskrav": væsentlige krav vedrørende en fysisk persons kompetence til at levere en tjenesteydelse, som skal
dokumenteres for at opnå tilladelse til at levere en tjenesteydelse.
Artikel 8.19
Licens- og kvalifikationskrav
1.
Hver part skal sikre, at foranstaltningerne vedrørende licenskrav og -procedurer samt kvalifikationskrav og -pro
cedurer er baseret på kriterier, som er:
a) klare
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b) objektive og gennemsigtige og
c) fastlagt på forhånd og tilgængelige for offentligheden og interesserede personer.
2.
En tilladelse eller licens skal, såfremt de er til rådighed, udstedes, så snart det ved en passende undersøgelse er
fastslået, at betingelserne for opnåelse af tilladelsen eller licensen er opfyldt.
3.
Hver part skal opretholde eller oprette retlige, voldgiftsmæssige eller administrative instanser eller procedurer, der
efter anmodning fra en berørt investor eller tjenesteyder drager omsorg for, at der gennemføres en omgående prøvelse og,
hvis det er berettiget, en passende afhjælpning af administrative beslutninger, der påvirker etablering, grænseoverskridende
levering af tjenesteydelser eller fysiske personers midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed. Er sådanne procedurer
ikke uafhængige af den myndighed, som er betroet med den pågældende administrative beslutning, skal parterne sikre, at
procedurerne faktisk fører til en objektiv og upartisk prøvelse.
Dette stykke må ikke fortolkes således, at det kræves af en part, at den opretter sådanne instanser eller procedurer, hvis
det er uforeneligt med dens forfatningsstruktur eller retssystem.
Artikel 8.20
Licens- og kvalifikationsprocedurer
1.
Licens- og kvalifikationsprocedurer og -formaliteter må ikke i sig selv udgøre en begrænsning for leveringen af en
tjenesteydelse eller udøvelsen af enhver anden økonomisk aktivitet. Hver part skal sikre, at sådanne procedurer og
formaliteter er så enkle som muligt, og sikre, at sådanne procedurer og formaliteter ikke unødigt komplicerer eller
forsinker tjenesteydelsens levering. Enhver licensafgift (30), som ansøgningen kan medføre for ansøgerne, skal være
rimelig og må ikke i sig selv begrænse tjenesteydelsens levering.
2.
Hver part skal sikre, at de procedurer, som den kompetente myndighed anvender, og de afgørelser den træffer, i
forbindelse med udstedelse af licenser eller tilladelser, er upartiske over for alle ansøgere. Den kompetente myndighed bør
træffe dens afgørelser i fuld uafhængighed og bør ikke stå til ansvar over for de personer, der leverer tjenesteydelserne
eller udøver de økonomiske aktiviteter, for hvilke der kræves licens eller tilladelse.
3.
Er der specifikke tidsfrister for indgivelse af ansøgninger i henhold til hver parts love og forskrifter, skal ansøgere
gives en rimelig frist til at indgive en ansøgning. Den kompetente myndighed skal uden unødigt ophold indlede
behandlingen af ansøgningen. Når det er muligt, accepteres elektroniske ansøgninger på de samme gyldighedsbetingelser
som papiransøgninger.
4.
Hver part skal sikre, at en ansøgning behandles, og at der træffes en endelig afgørelse, inden for en rimelig tidsfrist
efter indgivelsen af en fuldstændig ansøgning. Hver part skal tilstræbe at fastsætte en almindelig tidsfrist for behandlingen
af en ansøgning.
5.
Den kompetente myndighed skal give ansøgeren meddelelse inden for en rimelig tidsfrist efter modtagelsen af en
ansøgning, som den anser for at være ufuldstændig, og i det omfang, det er muligt, angive de supplerende oplysninger,
der er nødvendige for at fyldestgøre ansøgningen, og give mulighed for at udbedre manglerne.
6.

Bekræftede kopier bør om muligt accepteres i stedet for originale dokumenter.

7.
Hvis den kompetente myndighed giver afslag på en ansøgning, skal ansøgeren give skriftlig meddelelse herom så
hurtigt som muligt. I princippet skal ansøgeren efter formel anmodning herom også gives meddelelse om årsagerne til
afslaget. En ansøger bør have mulighed for at indgive en ny ansøgning inden for en rimelig frist.
(30) Licensafgifter omfatter ikke udgifter til auktioner, udbud eller andre ikkeforskelsbehandlende metoder til koncessionstildeling og ej
heller obligatoriske bidrag til forsyningspligtydelser.
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8.
Hver part skal sikre, at en udstedt licens eller tilladelse får virkning uden unødigt ophold i overensstemmelse med de
deri fastsatte vilkår og betingelser.

Underafdeling 2
Alment gældende bestemmelser

Artikel 8.21
Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer
1.
Intet i dette kapitel er til hinder for, at en part kan kræve, at fysiske personer skal have de nødvendige kvalifika
tioner og den nødvendige erhvervserfaring, som er fastsat for den pågældende sektor på det område, hvor tjenesteydelsen
leveres.

2.
Parterne skal tilskynde de relevante erhvervsorganisationer eller deres respektive myndigheder, alt efter hvad der er
relevant, på deres respektive områder til at udarbejde og forelægge en fælles anbefaling om gensidig anerkendelse for
Udvalget for Investering, Handel med Tjenesteydelser, Elektronisk Handel og Offentlige Udbud, der er nedsat ved
artikel 17.2 (specialudvalg). En sådan fælles anbefaling skal underbygges med dokumentation for:

a) de økonomiske fordele ved en eventuel aftale om gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer (herefter benævnt
"aftale om gensidig anerkendelse") og

b) de respektive ordningers forenelighed, f.eks. i hvilket omfang de kriterier, parterne hver især anvender for godkendelse
af, udstedelse af licenser til, driften og certificering af erhvervsdrivende og tjenesteydere, er indbyrdes forenelige.

3.
Udvalget for Investering, Handel med Tjenesteydelser, Elektronisk Handel og Offentlige Udbud skal ved modtagelse
af en fælles anbefaling gennemgå denne inden for en rimelig frist med henblik på at fastslå, om den er i overens
stemmelse med denne aftale.

4.
Når den fælles anbefaling på grundlag af de i stk. 2 omhandlede oplysninger er fundet i overensstemmelse med
denne aftale, skal parterne tage de nødvendige skridt til at forhandle om en aftale om gensidig anerkendelse gennem deres
kompetente myndigheder eller bemyndigede repræsentanter.

Underafdeling 3
Computertjenesteydelser

Artikel 8.22
Forståelse vedrørende computertjenesteydelser
1.
Parterne skal for så vidt handel med computertjenesteydelser liberaliseres i overensstemmelse med afdeling B
(liberalisering af investeringer), afdeling C (grænseoverskridende levering af tjenesteydelser) og afdeling D (midlertidig
tilstedeværelse af fysiske personer i forretningsøjemed) efterleve stk. 2-4.

2.
Parterne er enige om, at den centrale produktnomenklatur (CPC) 84 (31), som er De Forenede Nationers kode for
computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser, dækker de grundlæggende funktioner, der anvendes ved levering af
alle computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser. Den teknologiske udvikling har øget udbuddet af disse tjene
steydelser som bundter eller pakker af beslægtede tjenesteydelser, der kan omfatte nogle af eller alle disse grundlæggende
funktioner. F.eks. består tjenesteydelser som f.eks. web- og domænehosting, datamining og grid computing hver især af en
kombination af grundlæggende computertjenesteydelser.
(31) CPC er den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede
Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov, 1991).
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3.
Computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser, uanset om de leveres via et netværk, herunder internettet,
omfatter alle tjenesteydelser, der vedrører:
a) rådgivning, strategiudvikling, analyse, planlægning, behovsspecifikation, design, udvikling, installation, implementering,
integration, prøvning, fejlfinding, opdatering, support, teknisk bistand eller forvaltning af eller vedrørende computere
og edb-systemer
b) rådgivning, strategiudvikling, analyse, planlægning, behovsspecifikation, design, udvikling, installation, implementering,
integration, prøvning, fejlfinding, opdatering, tilpasning, vedligeholdelse, support, teknisk bistand, forvaltning eller
anvendelse af eller i forbindelse med edb-programmer
c) databehandling, -lagring og -hosting eller databasetjenester
d) vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr, herunder computere, eller
e) uddannelse af kunders personale i forbindelse med edb-programmer, computere og edb-systemer, der ikke er nævnt
andetsteds.
4.
Parterne er enige om, at computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser i mange tilfælde gør det muligt at
levere andre tjenesteydelser (32) ad både elektronisk og anden vej. Det er i disse tilfælde vigtigt at sondre mellem
computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser, f.eks. web- eller applikationshosting, og de andre tjenesteydelser,
som computertjenesteydelserne og de tilknyttede tjenesteydelser muliggør. De andre tjenesteydelser, uanset om de mulig
gøres af computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser, er ikke omfattet af CPC 84.

Underafdeling 4
P o s t t j e n e s t e y d e l s e r (33)

Artikel 8.23
Forebyggelse af konkurrencebegrænsende praksis i postsektoren
Hver part skal opretholde eller indføre passende foranstaltninger med henblik på at forhindre leverandører, som alene
eller sammen med andre i kraft af deres stilling på markedet kan påvirke vilkårene for deltagelse i det relevante marked
for posttjenesteydelser betydeligt, i at indlede eller opretholde konkurrencebegrænsende praksis.
Artikel 8.24
Licenser
1.

Når en part kræver en licens til levering af posttjenesteydelser, skal den offentliggøre:

a) alle betingelser for opnåelse af licens og den normale frist for at træffe en afgørelse vedrørende en licensansøgning og
b) vilkår og betingelser for sådanne licenser.
2.
Begrundelsen for afslag på en ansøgning om licens meddeles ansøgeren efter anmodning, og hver part skal indføre
en klageprocedure via et relevant reguleringsorgan. Klageproceduren skal være gennemsigtig, ikkeforskelsbehandlende og
baseret på objektive kriterier.
(32) F.eks. W/120.1.A.b (regnskabsvæsen og revisions- og bogholderivirksomhed), W/120.1.A.d (arkitektvirksomhed), W/120.1.A.h
(lægevirksomhed og tandlægevirksomhed), W/120.2.D (audiovisuelle tjenesteydelser) og W/120.5 (undervisningsvirksomhed).
(33) Denne underafdeling finder anvendelse på både CPC 7511 og CPC 7512.
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Artikel 8.25
Reguleringsmyndighed for posttjenesten
Reguleringsorganet skal være adskilt fra og ikke stå til ansvar over for leverandører af posttjenesteydelser. Regulerings
organets afgørelser og procedurer skal være upartiske over for alle markedsdeltagere.
Underafdeling 5
Telekommunikationsnet og -tjenester

Artikel 8.26
Anvendelsesområde
1.
I denne underafdeling fastlægges principperne for den reguleringsmæssige ramme for levering af offentlige tele
kommunikationsnet og -tjenester, der liberaliseres i medfør af afdeling B (liberalisering af investeringer), C (grænseover
skridende levering af tjenesteydelser) og D (fysiske personers midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed).
2.
Denne underafdeling finder ikke anvendelse på foranstaltninger, som en part indfører eller opretholder, vedrørende
sendevirksomhed (34) eller kabeldistribution af radio- eller TV-programmer.
Artikel 8.27
Definitioner
Med henblik på denne underafdeling forstås ved:
a) "slutbruger": den endelige forbruger af en tjenesteydelse eller den endelige tjenesteyder, til hvem der leveres et offentligt
telekommunikationsnet eller en offentlig telekommunikationstjeneste andet end til brug i forbindelse med videre
levering af et offentligt telekommunikationsnet eller en offentlig telekommunikationstjeneste
b) "væsentlige faciliteter": faciliteter i et offentligt telekommunikationstransportnet eller en offentlig telekommunikations
tjeneste, som
i) udelukkende eller fortrinsvis stilles til rådighed af en enkelt eller et begrænset antal leverandører og
ii) ikke økonomisk eller teknisk set kan erstattes med henblik på levering af en tjenesteydelse
c) "sammenkobling": forbindelse med leverandører, der stiller offentlige telekommunikationstransporttjenester til rådig
hed, således at en leverandørs brugere kan kommunikere med en anden leverandørs brugere og få adgang til en anden
leverandørs tjenesteydelser
d) "storleverandør": en leverandør af offentlige kommunikationstjenester, der kan påvirke de materielle vilkår for
deltagelse, hvad angår priser og udbud, i det relevante marked for offentlige telekommunikationstjenester i kraft af
sin kontrol over væsentlige faciliteter eller anvendelse af sin stilling på markedet
e) "nummerportabilitet": det forhold, at alle slutbrugere af offentlige telekommunikationstjenester, der anmoder om det,
kan beholde de samme telefonnumre på samme sted, når de skifter mellem samme kategori af leverandører af
offentlige telekommunikationstjenester
f) "offentligt telekommunikationsnet": et telekommunikationsnet, som en part kræver skal levere offentlige telekommu
nikationstjenester mellem bestemte nettermineringspunkter
(34) "Sendevirksomhed" defineres som fastsat i de relevante love og forskrifter hos hver part. Det præciseres, at sendevirksomhed ikke
omfatter bidragsforbindelser mellem operatører.

L 186/62

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

g) "offentlig telekommunikationstjeneste": enhver telekommunikationstjeneste, som en part enten udtrykkeligt eller de
facto kræver bliver tilbudt offentligheden generelt
h) "reguleringsmyndighed" i telekommunikationssektoren: det eller de organer, der af en part har fået til opgave at
foretage regulering af telekommunikation
i) "telekommunikationsnet": transmissionssystemer og, hvor det er relevant, koblings- og dirigeringsudstyr og andre
ressourcer, herunder netelementer, som ikke er aktive, og som gør det muligt at overføre signaler ved hjælp af
trådforbindelse, radiobølger, lyslederteknik eller andre elektromagnetiske midler
j) "telekommunikationstjenester": alle tjenesteydelser bestående af transmission og modtagelse af elektromagnetiske
signaler, dog ikke sendevirksomhed og økonomiske aktiviteter, der består i at stille indhold til rådighed, og som
kræver anvendelse af telekommunikation og
k) "bruger": en forbruger af en tjenesteydelse eller en tjenesteyder.

Artikel 8.28
Reguleringsmyndighed
1.
Reguleringsmyndigheden skal være adskilt fra og ikke stå til ansvar over for leverandører af offentlige telekommu
nikationsnet eller -tjenester.

2.
Reguleringsmyndighederne skal udvise upartiskhed i deres afgørelser og procedurer i forhold til alle markedsdel
tagere. Til dette formål skal en part, der bevarer ejerskab eller kontrol over udbydere af telekommunikationsnet eller
-tjenester, sikre, at reguleringsmæssige tiltag, afgørelser eller foranstaltninger, der træffes af reguleringsmyndigheden for så
vidt angår disse udbydere, ikke forskelsbehandler nogen af deres konkurrenter, og som følge heraf stiller dem i en
betydelig dårligere situation.

3.
Reguleringsmyndigheden skal have tilstrækkelige beføjelser til at regulere sektoren og have tilstrækkelige
økonomiske og menneskelige ressourcer til at varetage de tildelte opgaver.

4.
De opgaver, som reguleringsmyndigheden skal varetage, offentliggøres på lettilgængelig og tydelig vis, navnlig når
disse opgaver er fordelt på flere organer.

5.

Reguleringsmyndighedernes beføjelser udøves på en gennemsigtig og rettidig måde.

6.
Reguleringsmyndighederne skal have beføjelse til at sikre, at leverandører af telekommunikationsnet og -tjenester
efter anmodning herom straks giver dem alle de oplysninger, herunder finansielle oplysninger, som disse myndigheder
behøver for at kunne udføre deres opgaver i henhold til denne underafdeling. De oplysninger, der anmodes om, skal stå i
et rimeligt forhold til, hvad reguleringsmyndighedernes opgaver kræver, og skal behandles i overensstemmelse med
kravene om fortrolighed.

Artikel 8.29
Tilladelse til levering af telekommunikationsnet og -tjenester
1.

Hver part skal sikre, at procedurerne for licensudstedelse er offentligt tilgængelige, herunder:

a) alle de licenskriterier, -vilkår, -betingelser og -procedurer, som den anvender, og
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b) den rimelige frist, som almindeligvis er nødvendig til behandling af en licensansøgning.

2.

Hver part skal sikre, at ansøgere, der anmoder herom, gives en skriftlig begrundelse for afslag på en licensansøgning.

3.

Licensansøgeren skal have klageadgang ved en klageinstans, hvis der er givet afslag på en licensansøgning.

4.
Enhver licensafgift (35), som ansøgningen kan medføre for licensansøgerne, skal være rimelige og må ikke i sig selv
begrænse leveringen af tjenesteydelser.

Artikel 8.30
Knappe ressourcer
1.
Alle procedurer for tildeling og anvendelse af knappe ressourcer, herunder frekvenser, numre og fremføringsrettig
heder, skal gennemføres på objektiv, rettidig, gennemsigtig og ikkeforskelsbehandlende måde.

2.
Den til enhver tid gældende allokering af frekvensbånd skal gøres offentlig tilgængelig, dog er der ikke krav om
offentliggørelse af detaljerede oplysninger om det radiospektrum, der er allokeret til særlige statslige anvendelser.

3.
Afgørelser vedrørende allokering og tildeling af spektrum samt frekvensforvaltning er ikke foranstaltninger, som i
sig selv er uforenelige med artikel 8.4 (markedsadgang), 8.8 (resultatkrav) og 8.10 (markedsadgang). Hver part bibeholder
således retten til at føre dens egne politikker for spektrum- og frekvensforvaltning, som kan påvirke antallet af leveran
dører af offentlige telekommunikationstjenester, forudsat at det sker på en måde, der er forenelig med dette kapitel.
Parterne bibeholder også retten til at allokere frekvensbånd under hensyn til eksisterende og fremtidige behov.

Artikel 8.31
Adgang til og anvendelse af offentlige telekommunikationsnet og -tjenester
1.
Hver part skal sikre, at alle tjenesteydere fra den anden part har adgang til og kan benytte alle offentlige tele
kommunikationsnet og -tjenester fra en storleverandør (36), herunder private lejede kredsløb, der tilbydes på dens område
eller på tværs af dens grænser, på rimelige, ikkeforskelsbehandlende og gennemsigtige vilkår og betingelser, herunder som
beskrevet i stk. 2 og 3.

2.
Hver part skal sikre, at leverandører af offentlige telekommunikationstjenesteydelser, der anmoder om adgang til en
storleverandørs net, har ret til:

a) at købe eller leje og tilslutte terminaler eller andet udstyr, der har grænseflader med det offentlige telekommunika
tionsnet

b) at forbinde private lejede eller ejede kredsløb med offentlige telekommunikationsnet og -tjenester på dens område eller
på tværs af dens grænser eller med kredsløb, der lejes eller ejes af andre tjenesteydere, og

c) at benytte driftsprotokoller efter eget valg, bortset fra som nødvendigt for at sikre, at telekommunikationsnet og
-tjenester er tilgængelige for offentligheden generelt.
(35) Licensafgifter omfatter ikke udgifter til auktioner, udbud eller andre ikkeforskelsbehandlende metoder til koncessionstildeling og ej
heller obligatoriske bidrag til forsyningspligtydelser.
(36) Med henblik på denne artikel skal udpegelsen af en leverandør af offentlige telekommunikationsnet og -tjenester som storleverandør
ske i overensstemmelse med hver parts nationale love, forskrifter og procedurer.
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3.
Hver part skal sikre, at alle tjenesteydere fra den anden part kan anvende offentlige telekommunikationsnet og
-tjenester til fremsendelse af oplysninger på dens område eller på tværs af dens grænser, herunder sådanne tjenesteyderes
virksomhedsinterne kommunikation, og til at få adgang til oplysninger, der er indeholdt i databaser eller på anden måde
lagret i maskinlæsbar form på den ene eller den anden parts område. En parts nye eller ændrede foranstaltninger, der i
betydelig grad påvirker en sådan anvendelse, skal meddeles den anden part og skal være genstand for konsultationer.
4.
Hver part skal sikre, at tjenesteydere, der får oplysninger fra en anden leverandør under forhandlingerne om
samtrafikaftaler, udelukkende anvender disse oplysninger til det formål, hvortil de er givet, og til enhver tid respekterer,
at de oplysninger, der fremsendes eller opbevares, skal behandles fortroligt.
Artikel 8.32
Sammenkobling
1.
Hver part skal sikre, at leverandører af telekommunikationstjenester har ret og, efter anmodning fra en anden
leverandør, pligt til at forhandle om sammenkobling med hinanden med det formål at kunne levere offentligt tilgængelige
telekommunikationsnet og -tjenester.
2.
Hver part skal sikre, at tjenesteydere, der indhenter oplysninger fra en anden leverandør under forhandlingerne om
sammenkoblingsaftaler, udelukkende anvender disse oplysninger til det formål, hvortil de er givet, og til enhver tid
respekterer, at de oplysninger, der fremsendes eller opbevares, skal behandles fortroligt.
3.
Hver part skal for offentlige telekommunikationstjenester sikre sammenkobling med en storleverandør (37) ved
ethvert teknisk realisabelt punkt i nettet. En sådan sammenkobling skal gives:
a) på ikkeforskelsbehandlende vilkår og betingelser (herunder hvad angår tekniske standarder og specifikationer) samt til
takster og med en kvalitet, der ikke er ringere end den, der gælder sådanne storleverandørers egne tjenester af
tilsvarende art eller for samme tjenester af samme art, der leveres af ikkeassocierede tjenesteleverandører, eller for
datterselskaber eller andre associerede
b) rettidigt på vilkår og betingelser (herunder hvad angår tekniske standarder og specifikationer) samt til omkostnings
orienterede takster, som er gennemsigtige og rimelige under hensyntagen til de økonomiske muligheder og tilstræk
keligt ubundtede til, at leverandøren ikke er nødt til at betale for netkomponenter eller -faciliteter, som ikke er
nødvendige for at kunne levere tjenesteydelsen, og
c) efter anmodning ved yderligere punkter end de nettermineringspunkter, der tilbydes hovedparten af brugerne, mod en
afgift, der afspejler omkostningerne ved oprettelsen af de nødvendige yderligere faciliteter.
4.

Procedurerne for sammenkobling med en storleverandør skal gøres offentligt tilgængelige.

5.
Storleverandører skal gøre deres sammenkoblingsaftaler eller deres standardtilbud på sammenkobling offentligt
tilgængelige, hvis det er hensigtsmæssigt.
Artikel 8.33
Konkurrencebeskyttelse over for storleverandører
Hver part skal indføre eller opretholde passende foranstaltninger med henblik på at forhindre leverandører, som alene
eller sammen udgør en storleverandør, i at indlede eller opretholde en konkurrencebegrænsende praksis. Konkurrencebe
grænsende praksis på parternes område er navnlig:
a) konkurrencebegrænsende krydssubsidiering
b) udnyttelse af oplysninger, der er indhentet fra konkurrenter, til konkurrencebegrænsende formål og
c) undladelse af rettidigt at give andre tjenesteydere tekniske oplysninger om væsentlige faciliteter og kommercielt
relevante oplysninger, som de har brug for ved levering af tjenesteydelser.
(37) Med henblik på denne artikel skal udpegelsen af en leverandør af offentlige telekommunikationsnet og -tjenester som storleverandør
ske i overensstemmelse med hver parts nationale love, forskrifter og procedurer.
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Artikel 8.34
Forsyningspligt
1.
Hver part skal have ret til at fastlægge den form for forsyningspligt, den ønsker at opretholde. Hver part skal
forvalte enhver forsyningspligt, som den opretholder, på en gennemsigtig, ikkeforskelsbehandlende og konkurrencemæs
sigt neutral måde samt sikre, at forsyningspligten ikke udgør en større byrde end nødvendigt i betragtning af den form
for forsyningspligtydelser, den har fastlagt.

2.
Leverandører af forsyningspligtydelser udpeges gennem en effektiv, gennemsigtig og ikkeforskelsbehandlende
ordning.

Artikel 8.35
Nummerportabilitet
Hver part skal sikre, at leverandører af offentlige telekommunikationsnet eller -tjenester på dens område rettidigt og på
rimelige vilkår og betingelser tilbyder nummerportabilitet for mobiltjenester og enhver anden tjeneste, der er udpeget af
den pågældende part.

Artikel 8.36
Fortrolig behandling af oplysninger
Hver part skal sikre fortrolig behandling af telekommunikation og de dermed forbundne trafikdata ved brug af offentlige
telekommunikationsnet og offentligt tilgængelige telekommunikationstjenester, uden at begrænse handelen med tjenestey
delser.

Artikel 8.37
Bilæggelse af tvister på telekommunikationsområdet
1.
Opstår der en tvist mellem leverandører af offentlige telekommunikationsnet eller -tjenester i forhold til rettigheder
og forpligtelser, der følger af denne underafdeling, skal den relevante reguleringsmyndighed efter anmodning fra en af
parterne i tvisten, undtagen under særlige omstændigheder, træffe en bindende afgørelse med henblik på at bilægge
tvisten så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for en rimelig frist.

2.
Vedrører en tvist som omhandlet i stk. 1 grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, skal de relevante regu
leringsmyndigheder koordinere deres bestræbelser på at bilægge tvisten.

3.
Reguleringsmyndighedens afgørelse skal gøres offentlig tilgængelig under hensyntagen til bestemmelserne om
fortrolig behandling af forretningshemmeligheder. De berørte parter skal modtage en fuldstændig redegørelse for de
grunde, som afgørelsen bygger på, og har ret til at klage over afgørelsen i overensstemmelse med stk. 5.

4.

Den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede procedure hindrer ikke nogen af parterne i at indbringe sagen for en domstol.

5.
Enhver bruger eller leverandør, der berøres af en afgørelse truffet af en reguleringsmyndighed, skal have mulighed
for at påklage denne til en klageinstans, som er uafhængig af de involverede part. Denne instans, som kan være en
domstol, skal have den nødvendige ekspertise til at udføre dens funktioner effektivt. Der skal tages behørigt hensyn til
sagens omstændigheder, og klagemekanismen skal være effektiv. Er klageinstansen ikke en retsinstans, skal dens afgørelser
altid begrundes skriftligt, og de skal desuden kunne prøves ved en upartisk og uafhængig retslig myndighed. Afgørelser
truffet af klageinstanser skal håndhæves effektivt. Klagesagen har ikke opsættende virkning for den afgørelse, som
reguleringsmyndigheden har truffet, medmindre der træffes foreløbige foranstaltninger i overensstemmelse med nationale
love og forskrifter.
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Artikel 8.38
Samhusning
1.

Hver part skal sikre, at storleverandører på dens område:

a) tilbyder leverandører af offentlige telekommunikationsnet eller -tjenester fra den anden part, som er facilitetsbaserede
leverandører på den pågældende parts område, fysisk samhusning af det udstyr, der er nødvendigt for sammenkobling,
og

b) i situationer, hvor fysisk samhusning som omhandlet i litra a) ikke er praktisk muligt af tekniske grunde eller på grund
af pladsbegrænsninger, samarbejder med leverandører af offentlige telekommunikationsnet eller -tjenester fra den
anden part, som er facilitetsbaserede leverandører på den pågældende parts område, for at finde og gennemføre en
praktisk og kommercielt rentabelt alternativ løsning.

2.
Hver part skal sikre, at storleverandører på dens område tilbyder leverandører af offentlige telekommunikationsnet
eller -tjenester fysisk samhusning eller en praktisk og kommercielt rentabelt alternativ løsning som omhandlet i stk. 1
rettidigt og på vilkår og betingelser, herunder tekniske standarder og specifikationer, samt takster, der er rimelige under
hensyntagen til de økonomiske muligheder, ikkeforskelsbehandlende og gennemsigtige.

3.
Hver part kan i overensstemmelse med dens nationale love og forskrifter fastsætte de steder, hvor den kræver, at
storleverandører på dens område skal tilbyde fysisk samhusning eller de praktisk og kommercielt levedygtige alternative
løsninger som omhandlet i stk. 1.

Artikel 8.39
Lejede kredsløbstjenester
Hver part skal, medmindre det ikke er teknisk muligt, sikre, at storleverandører på dens område stiller lejede kredsløbs
tjenester, som er offentlige telekommunikationstjenester, til rådighed for leverandører af offentlige telekommunikationsnet
eller -tjenester fra den anden part rettidigt og på vilkår og betingelser, herunder tekniske standarder og specifikationer, og
til takster, som er rimelige under hensyntagen til de økonomiske muligheder, ikkeforskelsbehandlende og gennemsigtige.

Artikel 8.40
Ubundtede netelementer
Hver part skal sikre, at dens reguleringsmyndighed på telekommunikationsområdet har beføjelse til at pålægge stor
leverandører at imødekomme rimelige anmodninger fra leverandører af offentlige telekommunikationsnet eller -tjenester
om adgang til og anvendelse af specifikke netelementer, på ikkebundtet basis, rettidigt og på vilkår og betingelser, som er
rimelige, gennemsigtige og ikkeforskelsbehandlende. Hver part skal fastsætte sådanne specifikke netelementer, der ønskes
gjort tilgængelige på dens område i overensstemmelse med dens nationale love og forskrifter.

Underafdeling 6
Finansielle tjenesteydelser

Artikel 8.41
Anvendelsesområde og definitioner
1.
I denne underafdeling fastlægges principperne for den reguleringsmæssige ramme for alle finansielle tjenesteydelser,
der liberaliseres i medfør af afdeling B (liberalisering af investeringer), C (grænseoverskridende levering af tjenesteydelser)
og D (fysiske personers midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed).
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Med henblik på denne underafdeling forstås ved:

a) "finansiel tjenesteydelse": enhver tjenesteydelse af finansiel art, der tilbydes af en finansiel tjenesteyder fra/i en part,
finansielle tjenesteydelser omfatter følgende aktiviteter:
i) forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser:
A) direkte forsikring (herunder coassurance):
1) livsforsikring og
2) skadesforsikring
B) genforsikring og retrocession
C) forsikringsformidling, såsom forsikringsmægling og agentur og
D) tjenesteydelser i tilknytning til forsikring, herunder rådgivning, aktuarbistand, risikovurdering og skadebehand
ling
ii) bankvirksomhed og andre finansielle tjenesteydelser (undtagen forsikring):
A) modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden
B) långivning af alle typer, herunder forbrugslån, realkredit, factoring og finansiering af handelsmæssige trans
aktioner
C) finansiel leasing
D) alle betalings- og pengeoverførselstjenesteydelser, herunder kredit- og betalingskort, rejsechecks og bankveksler
E) garantistillelse og lånetilsagn
F) handel for egen eller kunders regning på børsen, OTC-markedet eller på anden måde, med følgende:
1) pengemarkedsinstrumenter (herunder checks, veksler, indskudsbeviser)
2) udenlandsk valuta
3) derivater, herunder, men ikke kun, futures og optioner
4) valutakurs- og renteinstrumenter, herunder produkter såsom swaps og aftaler om fremtidig rentesikring
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5) omsættelige værdipapirer og
6) andre omsættelige papirer og finansielle aktiver, herunder guldbarrer
G) deltagelse i emissioner af enhver art af værdipapirer, herunder emissionsgaranti og placering som agent (såvel
offentligt som privat) og levering af tjenesteydelser i tilknytning til sådanne emissioner
H) lånformidling (money broking)
I) forvaltning af aktiver såsom likviditets- og porteføljeforvaltning, alle former for kollektiv investeringspleje,
administration af pensionsfonde, forvaring og forvaltning af betroede midler
J) afregning og clearing i forbindelse med finansielle aktiver, herunder værdipapirer, derivater og andre omsæt
ningspapirer
K) tilvejebringelse og videregivelse af finansielle oplysninger samt finansiel databehandling og relateret programmel
fra leverandører af andre finansielle tjenesteydelser og
L) rådgivning, formidling og andre finansielle hjælpetjenesteydelser i forbindelse med de under litra A)-K) nævnte
aktiviteter, herunder kreditoplysning og -analyse, undersøgelser og rådgivning i tilknytning til investeringer og
porteføljer, rådgivning om opkøb og selskabsrekonstruktion og -strategi
b) "finansiel tjenesteyder": enhver fysisk eller juridisk person i en part, der søger at levere eller leverer finansielle
tjenesteydelser, men omfatter ikke offentlige enheder
c) "ny finansiel tjenesteydelse": en tjenesteydelse af finansiel art, herunder tjenesteydelser vedrørende eksisterende og nye
produkter eller den måde, hvorpå produktet leveres, som ikke leveres af nogen finansiel tjenesteyder på en parts
område, men som leveres på den anden parts område
d) "offentlig enhed":
i) en statslig enhed, en centralbank eller en monetær myndighed i en part, eller en enhed ejet eller kontrolleret af en
part, der hovedsagelig udøver statslige funktioner eller aktiviteter med statsligt formål, men herunder ikke en enhed,
der hovedsagelig beskæftiger sig med at levere finansielle tjenesteydelser på kommercielle vilkår, eller
ii) en privat enhed, som udfører funktioner, der normalt udføres af en centralbank eller en monetær myndighed, når
den udfører disse funktioner
og
e) "selvregulerende organisation": ethvert ikkestatsligt organ, herunder værdipapir- eller terminsbørser eller -markeder,
clearingsagentur eller en anden organisation eller sammenslutning, der i kraft af sin statut eller ved delegation fra
centrale, regionale eller lokale myndigheder regulerer eller fører tilsyn med finansielle tjenesteydere, alt efter hvad der
finder anvendelse.
Artikel 8.42
Tilsynsklausul
1.
Intet i denne aftale skal fortolkes således, at det forhindrer en part i at træffe eller opretholde foranstaltninger af
forsigtighedshensyn, såsom foranstaltninger til:
a) beskyttelse af investorer, indskydere, forsikringstagere eller personer, over for hvem en finansiel tjenesteyder har en
tillidsforpligtelse, eller
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b) sikring af en parts finansielle systems integritet og stabilitet.
2.
De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger må ikke udgøre en større byrde end nødvendigt for at nå deres tilsigtede
mål.
3.
Intet i denne aftale skal fortolkes således, at det stiller krav til en part om at videregive oplysninger om individuelle
forbrugeres forhold og regnskaber eller andre fortrolige eller retsbeskyttede oplysninger, som er i offentlige organers
besiddelse.
4.
Hver part skal tilstræbe at sikre, at internationalt anerkendte standarder for regulering og tilsyn med finansielle
tjenesteydelser og for bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse gennemføres og anvendes på dens område. Sådanne
internationalt anerkendte standarder er bl.a. Baselkomitéens hovedprincipper for effektivt banktilsyn (Core Principle for
Effective Banking Supervision), Den Internationale Forsikringstilsynsorganisations hovedprincipper for forsikring og meto
dologi(Insurance Core Principles and Methodology), Den Internationale Børstilsynsorganisations mål og principper for regu
lering af værdipapirer (Objectives and Principles of Securities Regulation), OECD's aftale om udveksling af oplysninger i
skattesager (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters), G20-landenes erklæring om gennemsigtighed og
udveksling af oplysninger til skatteformål (Statement on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) og
Den Finansielle Aktionsgruppes 40 anbefalinger vedrørende hvidvaskning af penge og 9 særlige anbefalinger vedrørende
finansiering af terrorisme (Forty Recommendations on Money Laundering and the Nine Special recommendations on Terrorist
Financing).
5.
Parterne noterer sig de ti hovedprincipper for udveksling af oplysninger (Ten Key Principles for Information Exchange),
som er udstedt af G7-landenes finansministre.
6.
En part kan kræve registrering eller godkendelse af grænseoverskridende finansielle tjenesteydere fra den anden part
og af finansielle instrumenter, uden at dette dog udelukker andre former for tilsyn med grænseoverskridende handel med
finansielle tjenesteydelser.
Artikel 8.43
Gennemsigtig regulering
Hver part skal stille deres krav vedrørende indgivelse af ansøgninger vedrørende levering af finansielle tjenesteydelser til
rådighed for interesserede personer.
Den berørte part skal efter anmodning fra en ansøger give ansøgeren meddelelse om ansøgningens status. Har den
berørte part brug for yderligere oplysninger fra ansøgeren, skal den uden unødigt ophold give ansøgeren meddelelse
herom.
Artikel 8.44
Ny finansiel tjenesteydelse
Hver part skal tillade finansielle tjenesteydere fra den anden part at levere enhver ny finansiel tjenesteydelse, som
førstnævnte part ville tillade dens egne finansielle tjenesteydere at levere under tilsvarende omstændigheder i henhold
til dens nationale love og forskrifter, forudsat at indførelsen af den nye finansielle tjenesteydelse ikke kræver ny lovgivning
eller ændring af eksisterende lovgivning. En part kan bestemme den institutionelle og retlige form, gennem hvilken
tjenesteydelsen kan leveres, og kan kræve, at der skal indhentes tilladelse til levering af tjenesteydelsen. Når en sådan
tilladelse kræves, skal der træffes en afgørelse inden for en rimelig frist, og tilladelsen kan kun afslås af tilsynsmæssige
årsager.
Artikel 8.45
Databehandling
1.
Hver part skal indføre eller opretholde passende foranstaltninger til beskyttelse af privatlivets fred og personoplys
ninger, herunder personlige registre og konti.
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2.
Hver part skal senest to år efter datoen for denne aftales ikrafttræden tillade, at finansielle tjenesteydere (38) fra den
anden part overfører oplysninger i elektronisk eller andet format til og fra dens område med henblik på databehandling,
når denne er påkrævet som led i den normale forretningsgang hos de pågældende finansielle tjenesteydere.

3.
Intet i denne artikel begrænser en parts ret til at beskytte personoplysninger og privatlivets fred, så længe denne ret
ikke benyttes til at omgå denne aftales bestemmelser.

Artikel 8.46
Specifikke undtagelser
1.
Intet i dette kapitel må fortolkes således, at det forhindrer en part, herunder dens offentlige enheder, i udelukkende
på dens område at udøve aktiviteter eller levere tjenesteydelser, der er del af en offentlig pensionsplan eller et lovbestemt
socialt sikringssystem, undtagen hvor disse aktiviteter i henhold til partens nationale love og forskrifter må udøves af
finansielle tjenesteydere i konkurrence med offentlige enheder eller private institutioner.

2.
Intet i denne aftale finder anvendelse på aktiviteter, der udøves af en centralbank eller monetær myndighed eller
nogen anden offentlig enhed som led i penge- eller valutapolitikker, jf. dog afdeling B (liberalisering af investeringer), der
er omfattet af stk. 3.

3.
Intet i afdeling B (liberalisering af investeringer) finder anvendelse på ikkeforskelsbehandlende alment gældende
foranstaltninger, der træffes af en offentlig enhed som led i penge- eller valutapolitik.

4.
Intet i dette kapitel må fortolkes således, at det forhindrer en part, herunder dens offentlige enheder, i udelukkende
på dens område at udøve aktiviteter eller levere tjenesteydelser på vegne af parten eller dens offentlige enheder, med
partens eller dens offentlige enheders garanti eller for partens eller dens offentlige enheders finansielle ressourcer,
undtagen når disse aktiviteter i henhold til partens nationale love og forskrifter må udøves af finansielle tjenesteydere
i konkurrence med offentlige enheder eller private institutioner.

5.
Det præciseres, at parterne er enige om, at stk. 1 og 4 ikke skal fortolkes således, at det giver parterne mulighed for,
uden at beskytte de berørte investorers eller investeringers interesser, at anvende de foranstaltninger, der er omhandlet i
disse stykker, når de deri nævnte aktiviteter eller tjenesteydelser er blevet liberaliseret eller kan udføres, som fastsat i
partens nationale love og forskrifter, af finansielle tjenesteydere i konkurrence med offentlige enheder eller private
institutioner.

Artikel 8.47
Selvregulerende organisationer
Hvis en part kræver, at finansielle tjenesteydere fra den anden part skal være medlemmer af, deltage i eller have adgang til
en selvregulerende organisation for at kunne levere finansielle tjenesteydelser på eller til førstnævnte parts område, skal
den sikre, at forpligtelserne i artikel 8.5 (national behandling), 8.6 (mestbegunstigelsesbehandling) og 8.11 (national
behandling) overholdes.

Artikel 8.48
Clearing- og betalingssystemer
Hver part skal på de vilkår og betingelser for national behandling, der er omhandlet i artikel 8.5 (national behandling) og
8.11 (national behandling), indrømme finansielle tjenesteydere fra den anden part, som er etableret på dens område,
adgang til betalings- og clearingsystemer, der drives af offentlige enheder, samt til offentlige finansierings- og genfinansie
ringsfaciliteter, der er til rådighed som led i den normale forretningsgang. Denne artikel giver ikke adgang til en parts
långivning i sidste instans.
(38) Det præciseres for så vidt angår Vietnam, at ingen fysisk person i henhold til Vietnams nationale love og forskrifter gældende på
datoen for denne aftales ikrafttræden må overføre data.
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Underafdeling 7
Internationale søtransporttjenesteydelser

Artikel 8.49
Anvendelsesområde, definitioner og principper
1.
I denne underafdeling fastlægges principperne for liberalisering af internationale søtransporttjenester i medfør af
afdeling B (liberalisering af investeringer), C (grænseoverskridende levering af tjenesteydelser) og D (fysiske personers
midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed).
2.

Med henblik på denne underafdeling forstås ved:

a) "tjenesteydelser vedrørende containerterminaler og oplagring": aktiviteter, der består i at oplagre containere, såvel i
havne som inde i landet, med henblik på at fylde eller tømme dem, reparere dem og gøre dem klar til afskibning
b) "tjenesteydelser inden for toldbehandling", eller alternativt "toldassistance": aktiviteter, der består i på en anden parts
vegne at gennemføre toldformaliteter vedrørende import, eksport eller transport af gods, uanset om denne tjenestey
delse er tjenesteyderens hovedaktivitet eller et almindeligt supplement til denne hovedaktivitet
c) "feedertjenesteydelser": forudgående og efterfølgende transport ad søvejen mellem havne beliggende på en parts
område, af international fragt, navnlig i containere, på vej til en destination uden for den pågældende parts område
d) "speditørtjenesteydelser": aktiviteter, der består i at tilrettelægge og kontrollere forsendelsesoperationer på rederiers
vegne ved at erhverve transportydelser og tilknyttede tjenesteydelser, udarbejde dokumentation og tilvejebringe forret
ningsoplysninger
e) "international godstransport": transport af gods mellem en havn i den ene part og en havn i den anden part eller et
tredjeland eller mellem en havn i en EU-medlemsstat og en havn i en anden EU-medlemsstat
f) "internationale søtransporttjenesteydelser": transport af passagerer eller gods med søgående skibe mellem en havn i en
part og en havn i den anden part eller et tredjeland, herunder direkte kontraktindgåelse med leverandører af andre
transporttjenesteydelser med henblik på at dække multimodal transport i henhold til et gennemgående transportdo
kument, men ikke omfattende retten til levering af sådanne andre transporttjenesteydelser
g) "hjælpetjenesteydelser inden for søtransport": håndtering af søgods, tjenesteydelser inden for toldbehandling, tjenestey
delser vedrørende containerterminaler og oplagring, skibsagenturvirksomhed og speditørtjenesteydelser inden for
søtransport
h) "håndtering af søgods": aktiviteter, der udføres af stevedorevirksomheder, herunder terminaloperatører, men ikke
direkte havnearbejderes aktiviteter som sådan, når disse arbejdere er organiseret uafhængigt af stevedorevirksomheder
eller terminaloperatørvirksomheder; disse aktiviteter omfatter tilrettelæggelse af og tilsyn med:
i) lastning eller losning af gods til eller fra et skib
ii) surring eller afsurring af gods og
iii) modtagelse eller levering og opbevaring af gods inden afsendelse eller efter losning
og
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i) "multimodal transport": transport af gods, hvortil der anvendes mere end én transportform, herunder et internationalt
søled, i henhold til et gennemgående transportdokument.

3.
Følgende principper skal i betragtning af de eksisterende liberaliseringsniveauer mellem parterne inden for inter
national søtransport finde anvendelse:

a) parterne skal effektivt anvende princippet om uhindret adgang til de internationale markeder for søtransport og
erhverv på et kommercielt og ikkeforskelsbehandlende grundlag

b) hver part skal indrømme skibe, der fører den anden parts flag, eller som drives af tjenesteydere fra den anden part, en
behandling, der ikke er mindre gunstig end den, den indrømmer dens egne skibe, bl.a. hvad angår adgang til havne,
brug af infrastruktur og brug af hjælpetjenesteydelser inden for søtransport samt dermed forbundne gebyrer og
afgifter, toldfaciliteter og tildeling af liggeplads og laste- og lossefaciliteter

c) hver part skal tillade leverandører af internationale søtransporttjenester fra den anden part at have en virksomhed på
dens område på vilkår for oprettelse og drift, som er i overensstemmelse med de betingelser, der er anført i dens
respektive liste over specifikke forpligtelser i bilag 8-A (Unionens liste over specifikke forpligtelser) eller 8-B (Vietnams
liste over specifikke forpligtelser)

d) parterne skal hver især på rimelige og ikkeforskelsbehandlende vilkår og betingelser stille følgende tjenesteydelser til
rådighed for den anden parts leverandører af internationale søtransportydelser i havne: lodsning, slæbe- og bugser
assistance, proviantering, brændstof- og vandforsyning, affaldsindsamling og deponering af ballastaffald, skibsinspek
tørtjenester, navigationsassistance, nødreparationsfaciliteter, ankerplads, liggeplads og liggepladsfaciliteter og kystbase
rede operationelle tjenester, der er af betydning for skibsfarten, herunder kommunikation, vand- og elektricitetsfor
syning

e) Unionen skal med forbehold af tilladelse fra dens kompetente myndigheder tillade leverandører af internationale
søtransporttjenesteydelser fra Vietnam at omrokere ejede eller lejede tomme containere, der ikke transporteres som
gods mod betaling og transporteres til brug ved håndtering af gods i udenrigshandelen, mellem havne i en EUmedlemsstat

f) Vietnam skal med forbehold af tilladelse fra dets kompetente myndigheder (39) tillade leverandører af internationale
søtransporttjenesteydelser fra Unionen eller dens medlemsstater at omrokere ejede eller lejede tomme containere, der
ikke transporteres som gods mod betaling og transporteres til brug ved håndtering af gods i udenrigshandelen, mellem
Quy Nhon havn og Cai Mep-Thi Vai havn. Vietnam skal efter fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden tillade
leverandører af internationale søtransporttjenesteydelser fra Unionen eller dens medlemsstater at omrokere ejede eller
lejede tomme containere, der ikke transporteres som gods mod betaling og transporteres til brug ved håndtering af
gods i udenrigshandelen, mellem dets nationale havne med betingelsen om, at de skibe, der forsynes (dvs. moderskibe),
bør anløbe havne i Vietnam

g) Unionen skal med forbehold af tilladelse fra dens kompetente myndigheder tillade leverandører af internationale
søtransportydelser fra Vietnam at levere feederservice mellem deres nationale havne
(39) Det præciseres, at en tilladelse er en administrativ procedure, der skal sikre, at alle relevante krav er opfyldt. Tilladelsen udstedes, så
snart det ved en passende undersøgelse er fastslået, at betingelserne for tilladelsen er opfyldt. Tilladelsen skal ikke fungere som en
skjult begrænsning af leveringen af tjenesteydelser.
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h) Vietnam skal med forbehold af tilladelse fra dets kompetente myndigheder (40) tillade leverandører af internationale
søtransportydelser fra Unionen eller dens medlemsstater at levere feederservice mellem Quy Nhon havn og Cai MepThi Vai havn for deres egne fartøjer med betingelsen om, at de skibe, der forsynes (dvs. moderfartøjer), bør anløbe Cai
Mep-Thi Vai havn.

4.

Ved anvendelsen af principperne som omhandlet i stk. 3, litra a) og b), skal parterne:

a) ikke indføre lastfordelingsaftaler i fremtidige aftaler med tredjelande om søtransporttjenester, herunder transport af tør
og flydende bulk og linjefart, og inden for en rimelig frist ophæve sådanne lastfordelingsaftaler, som måtte findes i
tidligere aftaler, og

b) fra og med denne aftales ikrafttræden afholde sig fra at indføre eller anvende ensidige foranstaltninger eller admini
strative, tekniske og andre hindringer, som kan udgøre en skjult begrænsning eller have forskelsbehandlende virk
ninger for den frie levering af tjenesteydelser inden for international søtransport.

Afdeling F
Elektronisk handel
Artikel 8.50
Mål og principper
Parterne, der erkender, at elektronisk handel øger handelsmulighederne i mange sektorer, skal fremme udviklingen af
deres indbyrdes elektroniske handel, særlig ved at samarbejde om de spørgsmål om elektronisk handel, som måtte opstå i
forbindelse med dette kapitel.

Artikel 8.51
Told
Parterne skal ikke indføre told på elektroniske overførsler.

Artikel 8.52
Reguleringssamarbejde vedrørende elektronisk handel
1.
Parterne skal opretholde en dialog om reguleringsspørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med elektronisk handel,
og bl.a. behandle følgende emner:

a) anerkendelse af certifikater til elektroniske signaturer, der udstedes til offentligheden, og lettelse af grænseoverskridende
certificeringstjenester

b) formidlende tjenesteyderes ansvar med hensyn til videreformidling eller oplagring af oplysninger

c) behandling af uopfordret elektronisk kommerciel kommunikation

d) forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektronisk handel og
(40) Det præciseres, at en tilladelse er en administrativ procedure, der skal sikre, at alle relevante krav er opfyldt. Tilladelsen udstedes, så
snart det ved en passende undersøgelse er fastslået, at betingelserne for tilladelsen er opfyldt. Tilladelsen skal ikke fungere som en
skjult begrænsning af leveringen af tjenesteydelser.
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e) alle andre emner af relevans for udviklingen af elektronisk handel.
2.
Denne dialog kan foregå ved udveksling af oplysninger om parternes respektive love og forskrifter om de i stk. 1
omhandlede spørgsmål samt om gennemførelsen af sådanne love og forskrifter.
Afdeling G
Undtagelser
Artikel 8.53
Generelle undtagelser
Med det forbehold, at sådanne foranstaltninger ikke må anvendes på en måde, der udgør en vilkårlig eller uberettiget
forskelsbehandling mellem lande, hvor de samme forhold gør sig gældende, eller en skjult begrænsning af etablering eller
drift af en virksomhed eller grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, må intet i dette kapitel fortolkes således, at
det forhindrer en part i at indføre eller håndhæve foranstaltninger:
a) som er nødvendige af hensyn til den offentlige sikkerhed eller den offentlige sædelighed eller til opretholdelse af den
offentlige orden
b) som er nødvendige for at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed
c) som vedrører bevarelsen af udtømmelige naturressourcer, såfremt sådanne foranstaltninger anvendes i forbindelse med
begrænsninger af interne investorer eller for interne levering eller forbrug af tjenesteydelser
d) som er nødvendige til beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi
e) som er nødvendige for at sikre overholdelse af love eller forskrifter, der ikke er uforenelige med bestemmelserne i dette
kapitel, herunder bestemmelser om:
i) forebyggelse af vildledende og svigagtig praksis eller følgerne af misligholdelse af kontrakter
ii) beskyttelse af enkeltpersoners privatliv i forbindelse med behandling og videregivelse af personoplysninger og
beskyttelse af fortroligheden af personlige registre og konti eller
iii) sikkerhed
eller
f) som er uforenelige med artikel 8.5 (national behandling), stk. 1 eller 2, eller artikel 8.11 (national behandling), stk. 1,
forudsat at forskellen i behandling har til formål at sikre en effektiv eller retfærdig pålæggelse eller opkrævning af
direkte skatter, der vedrører den anden parts økonomiske aktiviteter, investorer eller tjenesteydere (41)
Afdeling H
Institutionelle bestemmelser
Artikel 8.54
Udvalget for Investering, Handel med Tjenesteydelser, Elektronisk Handel og Offentlige Udbud
1.
Udvalget for Investering, Handel med Tjenesteydelser, Elektronisk Handel og Offentlige Udbud, der nedsættes ved
artikel 17.2 (specialudvalg), består af repræsentanter for parterne.
(41) Foranstaltninger, der har til formål at sikre en retfærdig eller effektiv pålæggelse eller opkrævning af direkte skatter, omfatter
foranstaltninger, der træffes af en part i henhold til dens skattesystem, og som:
i) finder anvendelse på ikkeresidente investorer og tjenesteydere i erkendelse af, at ikkeresidentes skattepligt fastslås efter det
beskatningsgrundlag, der stammer fra eller er beliggende på partens område
ii) finder anvendelse på ikkeresidente for at sikre pålæggelse eller opkrævning af skatter på partens område
iii) finder anvendelse på ikkeresidente eller residente for at forhindre skattesvig og - unddragelse, herunder fuldbyrdelsesforanstalt
ninger
iv) finder anvendelse på forbrugere af tjenesteydelser, der leveres i eller fra den anden parts område, for at sikre pålæggelse eller
opkrævning af skatter hos sådanne forbrugere fra kilder på partens område
v) sondrer mellem investorer og tjenesteydere, der er skattepligtige af globale skattegrundlag, og andre investorer og tjenesteydere i
erkendelse af forskellen mellem dem med hensyn til beskatningsgrundlagets karakter eller
vi) fastslår, tildeler eller fordeler indkomst, fortjeneste, gevinst, tab, fradrag eller kredit for residente personer eller filialer eller
mellem forbundne personer eller filialer af samme person med henblik på at sikre partens skattegrundlag.
Skattemæssige udtryk eller begreber i litra f) og i denne fodnote skal fortolkes i overensstemmelse med skattemæssige defini
tioner og begreber eller ækvivalente eller lignende definitioner og begreber i de nationale love og forskrifter i den part, der
træffer foranstaltningen.
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2.
Udvalget for Investering, Handel med Tjenesteydelser, Elektronisk Handel og Offentlige Udbud skal have ansvaret for
gennemførelsen af dette kapitel. Det skal til dette formål overvåge og regelmæssigt gennemgå parternes gennemførelse af
og behandle ethvert spørgsmål vedrørende dette kapitel, som forelægges af en part.

3.
Ansvaret for kapitel 9 (offentlige udbud) er fastsat i artikel 9.23 (Udvalget for Investering, Handel med Tjenestey
delser, Elektronisk Handel og Offentlige Udbud).

KAPITEL 9

Offentlige udbud
Artikel 9.1
Definitioner
Med henblik på dette kapitel forstås der ved:

a) "kommercielle varer eller tjenesteydelser": varer eller tjenesteydelser af en type, der generelt sælges eller udbydes til
salg på det kommercielle marked til, og som sædvanligvis købes af, ikkestatslige købere til ikkestatslig brug

b) "bygge- og anlægstjenesteydelser": en tjenesteydelse med det formål ved et hvilket som helst middel at udføre et
bygge- eller anlægsarbejde baseret på hovedgruppe 51 i FN's foreløbige centrale produktklassifikation ("CPC")

c) "elektronisk auktion": en iterativ proces, der involverer brug af elektroniske midler, således at leverandører kan
fremlægge enten nye priser eller nye værdier for kvantificerbare, ikkeprismæssige elementer i tilbuddet i tilknytning
til evalueringskriterier eller begge dele, og som fører til prioritering eller omprioritering af tilbuddene

d) "offentlige udbud": den proces, hvorved en ordregivende enhed som defineret i litra l) opnår anvendelse af eller
anskaffer varer eller tjenesteydelser, eller en kombination af disse, til offentlig anvendelse og ikke med henblik på
kommercielt salg eller videresalg eller til brug i forbindelse med produktion eller levering af varer og tjenesteydelser til
kommerciel salg eller videresalg

e) "skriftligt" eller "skriftlig": ethvert udtryk i ord eller tal, der kan læses, gengives og senere videreformidles, og kan
omfatte elektronisk fremsendte og lagrede oplysninger

f)

"udbud med forhandling" (underhåndsaftale): en udbudsprocedure, hvorved den ordregivende enhed kontakter en eller
flere leverandører efter eget valg

g) "foranstaltning": enhver lov, forskrift, administrativ vejledning eller praksis eller en ordregivende enheds handlinger i
forbindelse med de omfattede udbud

h) "leverandørliste": en liste over leverandører, som en ordregivende enhed har fastslået opfylder betingelserne for
optagelse på den pågældende liste, og som den ordregivende enhed agter at anvende mere end en gang

i)

"bekendtgørelse om påtænkt udbud": en meddelelse offentliggjort af en ordregivende enhed, som opfordrer inter
esserede leverandører til at indsende en anmodning om deltagelse, et tilbud eller begge dele
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"kompensationskøb": betingelser eller tiltag, der fremmer lokal udvikling eller forbedrer en parts betalingsbalancesi
tuation, såsom anvendelse af internt indhold eller interne leverandører, tildeling af licens for eller overførsel af
teknologi, investeringer, modkøb eller lignende handlinger eller betingelser

k) "åbent udbud": en udbudsprocedure, hvorved allerede interesserede leverandører kan afgive tilbud
l)

"ordregivende enhed": en enhed som omfattet af bilag 9-A (dækning af offentlige udbud for Unionen) og 9-B
(dækning af offentlige udbud for Vietnam)

m) "offentliggøre": at udbrede oplysninger i papirform eller ad elektronisk vej, og som distribueres bredt og er let
tilgængelig for den brede offentlighed
n) "kvalificeret leverandør": en leverandør, som en ordregivende enhed anerkender opfylder betingelserne for deltagelse
o) "begrænset udbud": en udbudsprocedure, hvor den ordregivende enhed kun opfordrer kvalificerede leverandører til at
afgive tilbud
p) "tjenesteydelser": omfatter også bygge- og anlægsarbejder, medmindre andet er angivet
q) "leverandør": en person eller gruppe af personer, der leverer eller kan levere varer eller tjenesteydelser til en ordregi
vende enhed og
r) "teknisk specifikation": et krav i udbuddet:
a) som fastsætter karakteristikaene for:
i) de varer, der skal indkøbes, herunder kvalitet, præstation, sikkerhed og dimensioner, eller processerne eller
metoderne for produktionen heraf eller
ii) de tjenesteydelser, der skal indkøbes, herunder kvalitet, præstation og sikkerhed, eller processerne eller meto
derne for leveringen heraf
eller
b) som vedrører kravene til terminologi, symboler, emballering, mærkning eller etikettering, som en vare eller
tjenesteydelse skal opfylde.
Artikel 9.2
Anvendelsesområde og dækning
1.
Dette kapitel finder anvendelse på enhver foranstaltning vedrørende omfattede udbud, uanset om de gennemføres
helt eller delvis ved brug af elektroniske midler.
2.

Med henblik på dette kapitel skal der ved "omfattede udbud" forstås offentlige udbud:

a) af varer, tjenesteydelser eller alle kombinationer heraf, som er opført i bilag 9-A (dækning af offentlige udbud for
Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud for Vietnam)
b) foretaget på basis af enhver form for kontrakt, herunder køb, leasing og leje med eller uden forkøbsret

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/77

c) hvis værdi som anslået i henhold til stk. 6 og 7 er lig med eller overstiger den relevante tærskelværdi, der er
specificeret i bilag 9-A (dækning af offentlige udbud for Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud for Vietnam)
på tidspunktet for offentliggørelsen af en bekendtgørelse i henhold til artikel 9.6 (bekendtgørelser), og
d) som ikke på anden vis er udelukket fra at være omfattet i henhold til stk. 3 eller bilag 9-A (dækning af offentlige
udbud for Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud for Vietnam), eller ved enhver anden relevant del af denne
aftale.

3.
Medmindre andet er anført i bilag 9-A (dækning af offentlige udbud for Unionen) og 9-B (dækning af offentlige
udbud for Vietnam), finder dette kapitel ikke anvendelse på:
a) erhvervelse eller leje af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom eller rettigheder hertil
b) ikkekontraktbaserede aftaler eller enhver form for bistand, som en part, herunder dens ordregivende enheder, yder,
herunder kooperative aftaler, tilskud, subsidier, lån, kapitalindskud, garantier, skatteincitamenter og bidrag i naturalier
c) indkøb eller erhvervelse af finansformidler- og depottjenesteydelser, likvidations- og forvaltningstjenesteydelser for
regulerede finansieringsinstitutter eller tjenesteydelser i forbindelse med salg, indfrielse og distribution af offentlig
gæld, herunder lån og statsobligationer, gældsbeviser og andre værdipapirer
d) offentlige ansættelseskontrakter og
e) udbud, der fortages:
i) med særlig sigte på at yde international bistand, herunder udviklingsbistand
ii) i henhold til den særlige procedure for eller de særlige krav i forbindelse med en international organisation
finansieret gennem internationale eller udenlandske tilskud, lån eller andre former for bistand, når den modtagende
part, herunder dennes ordregivende enheder, er forpligtet til at anvende bestemte procedurer eller er underlagt
særlige krav som pålagt af den internationale organisation eller andre donorer til gavn for deres udenlandske eller
internationale tilskud, lån eller andre former for bistand; hvis de pågældende procedurer eller krav i forbindelse
med den internationale organisation eller donor ikke begrænser leverandørers deltagelse, skal udbuddet være
omfattet af artikel 9.4 (generelle principper), stk. 1 og 2, eller
iii) i henhold til den særlige procedure eller de særlige krav i forbindelse med en international aftale vedrørende
udstationering af tropper eller vedrørende signatarlandenes fælles gennemførelse af et projekt.
4.
I bilag 9-A (dækning af offentlige udbud i Unionen) og bilag 9-B (dækning af offentlige udbud i Vietnam) angives
følgende oplysninger i afdelingerne for hver part:
a) i afdeling A de centrale statslige enheder, hvis udbud er omfattet af dette kapitel

b) i afdeling B de decentrale statslige enheder, hvis udbud er omfattet af dette kapitel
c) i afdeling C andre enheder, hvis udbud er omfattet af dette kapitel
d) i afdeling D de varer, der er omfattet af dette kapitel
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e) i afdeling E de tjenesteydelser, der er omfattet af dette kapitel, dog ikke tjenesteydelser inden for bygge- og anlægs
sektoren
f) i afdeling F den bygge- og anlægsvirksomhed, der er omfattet af dette kapitel
g) i afdeling G generelle bemærkninger og
h) i afdeling H midlerne til offentliggørelse af oplysninger om offentlige udbud.
5.
Overgangsforanstaltninger for Vietnam for anvendelsen af dette kapitel findes i afdeling I (overgangsforanstaltninger)
i bilag 9-B (dækning af offentlige udbud i Vietnam).
6.
Hvis en parts nationale lovgivning tillader, at et omfattet udbud på den ordregivende enheds vegne gennemføres af
andre enheder eller personer, hvis udbud ikke er omfattet for de pågældende varer og tjenesteydelser, finder bestemmel
serne i dette kapitel tilsvarende anvendelse.
Værdiansættelse
7.
Ved vurderingen af værdien af et udbud med henblik på at afgøre, om der er tale om et omfattet udbud, skal den
ordregivende enhed:
a) ikke opdele udbuddet i særskilte udbud eller vælge eller anvende en særlig beregningsmetode til at vurdere et udbuds
værdi med henblik på helt eller delvis at udelukke det fra anvendelsen af dette kapitel og
b) inkludere den højeste anslåede samlede værdi af udbuddet over den samlede varighed, uanset om kontrakten tildeles
en eller flere leverandører samtidig eller over en given periode, under hensyntagen til alle former for aflønning,
herunder:
i) præmier, honorarer, provisioner og renter og
ii) den samlede værdi af eventuelle optionsklausuler.
8.
For tilbagevendende kontrakter, som på grund af udbuddets individuelle krav består i at tildele mere end én
kontrakt eller i at tildele kontrakter i separate dele, baseres beregningen af den højeste anslåede samlede værdi på:
a) værdien af tilbagevendende kontrakter for samme type vare eller tjenesteydelse, som er tildelt inden for de seneste 12
måneder eller i den ordregivende enheds foregående regnskabsår, evt. justeret for at tage højde for forventede
ændringer i mængden eller værdien af den vare eller tjenesteydelse, der skal leveres i de efterfølgende 12 måneder, eller
b) den anslåede værdi af tilbagevendende kontrakter for samme type vare eller tjenesteydelse, der tildeles i de 12
måneder, der følger efter tildelingen af den oprindelige kontrakt eller den ordregivende enheds regnskabsår.
Artikel 9.3
Sikkerhed og generelle undtagelser
1.
Intet i denne aftale må fortolkes således, at en part forhindres i at træffe foranstaltninger eller i at undlade at give
oplysninger, som den anser for nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af dens vitale sikkerhedsinteresser i forbindelse med
udbud vedrørende våben, ammunition eller krigsmateriel eller udbud, der er uomgængeligt nødvendige for den nationale
sikkerhed eller det nationale forsvar.
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2.
Med forbehold for kravet om, at sådanne foranstaltninger ikke anvendes på en måde, der ville udgøre en skjult
hindring af den internationale handel, må intet i dette kapitel fortolkes således, at det forhindrer en part i at indføre eller
håndhæve foranstaltninger

a) som er nødvendige for at beskytte den offentlige moral, orden eller sikkerhed

b) som er nødvendige for at beskytte menneskers, dyrs eller planters liv eller sundhed

c) som er nødvendige for at beskytte intellektuel ejendomsret eller

d) som vedrører varer eller tjenesteydelser, der leveres eller ydes af handicappede personer, filantropiske institutioner eller
non-profit-institutioner, der udfører filantropisk arbejde eller fængselsarbejde.

Artikel 9.4
Generelle principper
National behandling og ikkeforskelsbehandling
1.
Med hensyn til enhver foranstaltning vedrørende omfattede udbud skal hver part, herunder dens ordregivende
enheder, straks og betingelsesløst indrømme varer og tjenesteydelser fra den anden part og leverandører fra den
anden part, der tilbyder varer eller tjenesteydelser fra begge parter, en behandling, der ikke er mindre gunstig end
den, parten og dens ordregivende enheder indrømmer interne varer, tjenesteydelser og leverandører.

2.
En part, herunder dens ordregivende enheder, må for så vidt angår enhver foranstaltning vedrørende de omfattede
udbud ikke:

a) behandle en lokalt etableret leverandør mindre gunstigt end en anden lokalt etableret leverandør på grundlag af graden
af udenlandsk tilhørsforhold eller ejerskab eller

b) forskelsbehandle en lokalt etableret leverandør på grundlag af, at de varer eller tjenesteydelser, der tilbydes af denne
leverandør for et givet udbud, er varer eller tjenesteydelser fra den anden part.

Efterlevelse og gennemførelse af udbud
3.
Hver part skal sikre, at dens ordregivende enheder ved gennemførelse af omfattede udbud overholder bestemmel
serne i dette kapitel.

4.

En ordregivende enhed skal gennemføre omfattede udbud på en åben og upartisk måde

a) som er forenelig med dette kapitel og under anvendelse af metoder såsom åbent udbud, begrænset udbud og udbud
med forhandling og

b) som undgår interessekonflikter og forebygger korrupt adfærd i overensstemmelse med de relevante nationale love og
forskrifter.

5.
Intet i dette kapitel skal fortolkes således, at det forhindrer en part, herunder dennes ordregivende enheder, i at
udvikle nye udbudspolitikker, procedurer eller kontraktmæssige midler, forudsat at de ikke er i uforenelige med dette
kapitel.
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Anvendelse af elektroniske midler
6.
Parterne tilstræber at gennemføre omfattede udbud på elektronisk vis. Dette omfatter offentliggørelse af udbuds
oplysninger, udbudsbekendtgørelser og udbudsmateriale, modtagelse af tilbud og i givet fald anvendelse af elektroniske
auktioner.
7.

Ved gennemførelse af omfattede udbud på elektronisk vis skal den ordregivende enhed:

a) sikre, at udbuddet gennemføres under anvendelse af informationsteknologisystemer og software, herunder sådanne,
som vedrører autentifikation og kryptering af oplysninger, og som er alment tilgængelige og interoperable med andre
alment tilgængelige informationsteknologisystemer og anden tilgængelig software og
b) opretholde mekanismer, der sikrer integriteten af anmodninger om deltagelse og tilbud, herunder fastsættelse af
tidspunktet for modtagelsen heraf og forebyggelse af uretmæssig adgang.
Oprindelsesregler
8.
En part må med henblik på omfattede udbud for varer eller tjenesteydelser, der importeres fra eller leveres af den
anden part, ikke anvende oprindelsesregler, som afviger fra de oprindelsesregler, som den pågældende part samtidig
anvender i den normale handel ved import eller leveringer af de samme varer eller tjenesteydelser fra samme part.
Kompensationskøb
9.
En part, herunder dens ordregivende enheder, må for så vidt omfattede udbud og med forbehold for bilag 9-A
(dækning af offentlige udbud for Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud for Vietnam) ikke søge, tage hensyn til,
pålægge eller gennemtvinge nogen form for kompensationskøb.
Foranstaltninger, som ikke specifikt vedrører udbud
10.

Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på:

a) told eller andre afgifter, der pålægges ved import af varer
b) metoden til opkrævning af sådan told og afgifter og
c) andre importforskrifter eller -formaliteter og -foranstaltninger, der påvirker handelen med tjenesteydelser, undtagen
foranstaltninger vedrørende omfattede udbud.
Artikel 9.5
Oplysninger om systemet for offentlige udbud
1.

Hver part skal:

a) straks offentliggøre enhver alment gældende foranstaltning, herunder standardaftalevilkår, der er fastsat ved lov eller
forskrifter, vedrørende omfattede udbud i et officielt udpeget papirbaseret eller elektronisk medie og
b) så vidt muligt på anmodning fra den anden part give en forklaring herpå.
2.
Afdeling H (offentliggørelse af udbudsoplysninger) i bilag 9-A (dækning af offentlige udbud for Unionen) og 9-B
(dækning af offentlige udbud for Vietnam) indeholder en liste over det papirbaserede eller elektroniske medie, gennem
hvilket parten offentliggør de oplysninger, der er beskrevet i stk. 1, og de bekendtgørelser, der kræves i artikel 9.6
(bekendtgørelser), artikel 9.8 (kvalifikation af leverandører), stk. 7, og artikel 9.17 (eftertildelingsoplysninger), stk. 3.
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Artikel 9.6
Bekendtgørelser
Bekendtgørelse om påtænkt udbud
1.
For hvert af de omfattede udbud, undtagen under de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 9.14 (begrænset
udbud), skal en ordregivende enhed offentliggøre en bekendtgørelse om påtænkt udbud i det relevante papirbaserede eller
elektroniske medie, der er anført i afdeling H (offentliggørelse af udbudsoplysninger) i bilag 9-A (dækning af offentlige
udbud for Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud for Vietnam). En bekendtgørelse, der offentliggøres i et
elektronisk medium, skal være tilgængelig i det mindste indtil udløbet af den frist, der er angivet i bekendtgørelsen.
Bekendtgørelserne skal:

a) for ordregivende enheder, der er omfattet af afdeling A (centrale statslige enheder), være gratis og elektronisk tilgænge
lige via et enkelt adgangspunkt som fastsat i afdeling H (offentliggørelse af udbudsoplysninger) og

b) for ordregivende enheder, der er omfattet af afdeling B (decentrale statslige enheder) eller C (andre omfattede enheder),
hvis de er tilgængelige ad elektronisk vej, som minimum være tilgængelige via en enkelt elektronisk gateway, hvortil
der er gratis adgang.

Parterne, herunder deres ordregivende enheder, der er omfattet af afdeling B (decentrale statslige enheder) eller C (andre
omfattede enheder), opfordres til at offentliggøre deres bekendtgørelser elektronisk via et enkelt adgangspunkt.

2.

Medmindre andet er bestemt i dette kapitel, skal en bekendtgørelse om påtænkt udbud indeholde følgende:

a) den ordregivende enheds navn og adresse samt andre oplysninger, der er nødvendige for at kontakte den ordregivende
enhed og indhente alle relevante dokumenter vedrørende udbuddet, herunder oplysninger om eventuelle omkostninger
og betalingsvilkår

b) en beskrivelse af udbuddet, herunder arten og mængden af varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af udbuddet, og
hvis mængden ikke kendes, så den skønnede mængde

c) for tilbagevendende kontrakter, et skøn, hvis det er muligt, over tidsplanen for offentliggørelsen af efterfølgende
bekendtgørelser om påtænkt udbud

d) når det er hensigtsmæssigt, en beskrivelse af alternative løsninger

e) tidsfristen for levering af varer eller tjenesteydelser eller kontraktens varighed

f) den udbudsmetode, der vil blive anvendt, og, når det er relevant, hvorvidt den indebærer forhandling eller elektronisk
auktion

g) eventuelt adressen og sidste frist for indsendelse af anmodninger om deltagelse i en udbudsprocedure

h) adressen og sidste frist for afgivelse af tilbud
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i) det eller de sprog, hvorpå tilbuddene eller anmodningerne om deltagelse kan indgives, hvis de kan indgives på et andet
sprog end den pågældende ordregivende enheds parts officielle sprog

j) en liste over og en kort beskrivelse af eventuelle betingelser for leverandørers deltagelse, herunder, når det er relevant,
ethvert krav om specifikke dokumenter eller certifikater, som leverandørerne skal fremlægge i forbindelse hermed,
medmindre sådanne krav er indeholdt i det udbudsmateriale, der stilles til rådighed for alle interesserede leverandører
samtidig med bekendtgørelsen om påtænkt udbud

k) hvis en ordregivende enhed i medfør af artikel 9.8 (kvalifikation af leverandører) har til hensigt at udvælge et
begrænset antal kvalificerede leverandører, der inviteres til at deltage i udbuddet, angives det, hvilke kriterier der vil
blive anvendt for at udvælge disse, og eventuelle begrænsninger i antallet af leverandører, der vil kunne afgive tilbud,
og

l) en angivelse af, at udbuddet er omfattet af dette kapitel.

Bekendtgørelsesresumé
3.
En ordregivende enhed skal for hvert påtænkt udbud offentliggøre et bekendtgørelsesresumé på engelsk, som er
gratis tilgængelig via et elektronisk medie som angivet i afdeling H (offentliggørelse af udbudsoplysninger) i bilag 9-A
(dækning af offentlige udbud for Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud for Vietnam) på samme tid som
bekendtgørelsen om det påtænkte udbud. Bekendtgørelsesresuméet skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a) udbuddets genstand

b) sidste frist for afgivelse af tilbud eller en eventuel sidste frist for at indgive anmodninger om deltagelse i et offentligt
udbud eller optagelse på en leverandørliste og

c) den adresse, hvorfra der kan anmodes om dokumenter vedrørende udbuddet.

4.
Unionen skal yde teknisk og finansiel bistand til Vietnam med henblik på at udvikle, oprette og vedligeholde et
automatisk system til oversættelse og offentliggørelse af bekendtgørelsesresuméer på engelsk. Dette samarbejde er
omfattet af artikel 9.21 (samarbejde). Anvendelsen af dette stykke er betinget af gennemførelsen af initiativet vedrørende
teknisk og finansiel bistand til udvikling, oprettelse og vedligeholdelse af et automatisk system til oversættelse og
offentliggørelse af bekendtgørelsesresuméer på engelsk i Vietnam.

Bekendtgørelse om påtænkt udbud
5.
Ordregivende enheder opfordres til så tidligt som muligt i hvert regnskabsår at offentliggøre en bekendtgørelse om
deres fremtidige udbudsplaner (herefter benævnt "bekendtgørelse om planlagte udbud"), der skal omfatte genstanden for
udbuddet og den planlagte dato for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkt udbud.

6.
En ordregivende enhed, der er omfattet af afdeling B (decentrale statslige enheder) eller C (andre statslige enheder),
kan anvende en bekendtgørelse om planlagte udbud i stedet for en bekendtgørelse om påtænkt udbud, forudsat at
bekendtgørelsen om planlagte udbud indeholder så mange af de i stk. 2 omhandlede oplysninger, som er tilgængelige for
den ordregivende enhed, og en bemærkning om, at interesserede leverandører skal give udtryk for deres interesse i
udbuddet over for den ordregivende enhed.
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Artikel 9.7
Betingelser for deltagelse
1.
En ordregivende enhed skal begrænse betingelserne for deltagelse i et omfattet udbud til de betingelser, der er
væsentlige for at sikre, at en leverandør har juridisk og finansiel kapacitet samt de kommercielle og tekniske evner til at
påtage sig det pågældende udbud.
2.

Ved fastlæggelsen af betingelserne for deltagelse:

a) skal en ordregivende enhed ikke stille som betingelse, at en leverandør for at kunne deltage i et udbud tidligere skal
have fået tildelt en eller flere kontrakter af en ordregivende enhed fra en bestemt part, eller at leverandøren har
tidligere arbejdserfaringer på den pågældende parts område
b) kan en ordregivende enhed kræve relevante forudgående erfaringer, som er væsentlige for at opfylde kravene i
udbuddet.
3.

Ved vurderingen af, om en leverandør opfylder betingelserne for deltagelse skal den ordregivende enhed:

a) evaluere leverandørens finansielle kapacitet og kommercielle og tekniske evner på grundlag af dennes forretnings
aktiviteter både inden for og uden for området for den part, hvor den ordregivende enhed er etableret og
b) basere sin evaluering udelukkende på de betingelser, som den ordregivende enhed på forhånd har specificeret i
bekendtgørelser eller udbudsmateriale.
4.
Hvis der foreligger dokumentation herfor, kan en part, herunder dens ordregivende enheder, udelukke en leverandør
på grund af f.eks.
a) konkurs
b) falske erklæringer
c) betydelige eller vedvarende mangler i forhold væsentlige krav eller forpligtelser i forbindelse med en eller flere tidligere
kontrakter
d) endelige domme afsagt af en retlig instans for alvorlige forbrydelser eller andre alvorlige lovovertrædelser
e) dokumentation for alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv eller
f) manglende indbetaling af skatter.
Artikel 9.8
Kvalifikation af leverandører
Registreringssystemer og kvalifikationsprocedurer
1.
En part kan anvende et leverandørregistreringssystem, hvor interesserede leverandører skal lade sig registrere og
afgive visse oplysninger.
2.

Hver part skal sikre:

a) at dens ordregivende enheder tilstræber at mindske forskellene mellem deres kvalifikationsprocedurer og
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b) at dens ordregivende enheder, såfremt de anvender registreringssystemer, tilstræber at mindske forskellene mellem
deres registreringssystemer.

3.

En part må ikke:

a) indføre eller anvende registreringssystemer eller kvalifikationsprocedurer med det formål eller den virkning at skabe
unødvendige hindringer for den anden parts leverandørers deltagelse i dens udbud eller

b) anvende et registreringssystem eller en kvalifikationsprocedure til at forhindre eller udsætte optagelsen af leverandører
fra den anden part på en leverandørliste eller til at forhindre, at sådanne leverandører tages i betragtning i forbindelse
med et bestemt udbud.

Begrænset udbud
4.

En ordregivende enhed, der har til hensigt at anvende begrænset udbud, skal:

a) i bekendtgørelsen om påtænkt udbud medtage mindst de oplysninger, der er angivet i artikel 9.6 (bekendtgørelser), stk.
2, litra a), b), f), g), j), k) og l), og opfordre leverandørerne til at indgive en anmodning om deltagelse og

b) ved begyndelsen af fristen for afgivelse af tilbud formidle mindst de oplysninger, der er angivet i artikel 9.6 (bekendt
gørelser), stk. 2, litra c), d), e), h) og i), til de kvalificerede leverandører, som informeres som anført i artikel 9.12
(frister), stk. 3, litra b).

5.

Den ordregivende enhed:

a) skal offentliggøre bekendtgørelsen i tilstrækkelig god tid inden udbuddet for at give interesserede leverandører
mulighed for at anmode om at deltage i udbuddet og

b) skal give alle kvalificerede leverandører mulighed for at give tilbud, medmindre den ordregivende enhed i bekendt
gørelsen om påtænkt udbud har angivet en begrænsning i antallet af leverandører, der vil have mulighed for at afgive
tilbud, og kriterierne for udvælgelse af dette begrænsede antal leverandører.

6.
Er udbudsmaterialet ikke gjort offentligt tilgængeligt fra datoen for offentliggørelsen af den i stk. 4 omhandlede
bekendtgørelse, skal den ordregivende enhed sikre, at de pågældende dokumenter gøres tilgængelige samtidigt for alle
kvalificerede leverandører, der er udvalgt i overensstemmelse med stk. 5.

Leverandørlister
7.
En ordregivende enhed kan føre en leverandørliste, forudsat at en bekendtgørelse, hvormed interesserede leveran
dører opfordres til at anmode om optagelse på listen

a) offentliggøres en gang om året og

b) kontinuerligt er tilgængelig, hvis den offentliggøres elektronisk

på det relevante medium som anført i afdeling H (offentliggørelse af udbudsoplysninger) i bilag 9-A (dækning af offentlige
udbud for Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud for Vietnam).
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Den i stk. 7 omhandlede bekendtgørelse skal indeholde:

a) en beskrivelse af de varer eller tjenesteydelser eller kategorier heraf, for hvilke listen eventuelt vil blive anvendt

b) de betingelser for deltagelse, som leverandørerne skal opfylde for at blive optaget på listen, og de metoder, den
ordregivende enhed vil anvende for at kontrollere, om en leverandør opfylder de pågældende betingelser

c) den ordregivende enheds navn og adresse samt andre oplysninger, der er nødvendige for at kontakte den ordregivende
enhed og indhente al relevant dokumentation vedrørende listen

d) listens gyldighedsperiode og den metode, hvorved den vil blive fornyet eller bragt til ophør, eller, hvis gyldigheds
perioden ikke er angivet, den metode, hvorved der vil blive givet meddelelse om, at anvendelsen af listen er bragt til
ophør, og

e) en angivelse af, at listen kan blive anvendt ved udbud, der er omfattet af dette kapitel.

9.
Hvis en leverandørliste er gyldig i tre år eller mindre, kan en ordregivende enhed uanset stk. 7 nøjes med kun at
offentliggøre den i stk. 7 omhandlede bekendtgørelse én gang i begyndelsen af listens gyldighedsperiode, forudsat:

a) at det i bekendtgørelsen anføres, hvor lang tid listen er gyldig, og at der ikke vil blive offentliggjort yderligere
bekendtgørelser og

b) at meddelelsen offentliggøres på elektroniske vis og er kontinuerligt tilgængelig i hele gyldighedsperioden.

10.
En ordregivende enhed skal give alle leverandører, der er optaget på en leverandørliste, mulighed for at afgive bud
vedrørende et relevant udbud.

11.
En ordregivende enhed skal give leverandører mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at ansøge om at blive
optaget på en leverandørliste og skal opføre alle kvalificerede leverandører på listen inden for en rimelig frist.

12.
Hvis en leverandør, som ikke er optaget på en leverandørliste, indgiver en anmodning om deltagelse i et udbud,
der er baseret på en leverandørliste og alle de krævede dokumenter inden for den i artikel 9.12 (frister), stk. 2,
omhandlede frist, skal den ordregivende enhed behandle anmodningen. Den ordregivende enhed må ikke udelukke
leverandører fra at komme i betragtning til udbuddet med den begrundelse, at den ordregivende enhed ikke har
tilstrækkelig tid til at behandle anmodningen, medmindre den ordregivende enhed i særlige tilfælde som følge af
udbuddets komplekse karakter ikke er i stand til at afslutte behandlingen af anmodningen inden for den frist, der er
fastsat for afgivelse af tilbud.

Decentrale statslige enheder og andre omfattede enheder
13.
En ordregivende enhed, der er omfattet af afdeling B (decentrale statslige enheder) eller C (andre omfattede
enheder) i bilag 9-A (dækning af offentlige udbud for Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud for Vietnam),
kan lade en bekendtgørelse, hvori leverandører opfordres til at ansøge om optagelse på leverandørlisten, træde i stedet for
en bekendtgørelse om påtænkt udbud, forudsat:

a) at bekendtgørelsen offentliggøres i overensstemmelse med stk. 7 og omfatter de i stk. 8 omhandlede oplysninger, så
mange af de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 9.6 (bekendtgørelser), stk. 2, som er tilgængelige, og en
erklæring om, at den udgør en bekendtgørelse om påtænkt udbud, eller at kun leverandørerne på leverandørlisten vil
modtage yderligere bekendtgørelser om udbud omfattet af leverandørlisten og
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b) at den ordregivende enhed straks giver leverandører, som over for den ordregivende enhed har udtrykt interesse i et
bestemt udbud, tilstrækkelige oplysninger til, at de kan vurdere, hvorvidt de er interesserede i udbuddet, herunder alle
de resterende oplysninger, der kræves efter artikel 9.6 (bekendtgørelser), stk. 2, i det omfang sådanne oplysninger
foreligger.

14.
En ordregivende enhed, der er omfattet af afdeling B (decentrale statslige enheder) eller C (andre omfattede
enheder) i bilag 9-A (dækning af offentlige udbud for Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud for Vietnam),
kan give en leverandør, der har ansøgt om optagelse på leverandørlisten i overensstemmelse med stk. 11, mulighed for at
afgive tilbud i forbindelse med et bestemt udbud, hvis den ordregivende enhed har tilstrækkelig tid til at undersøge, om
leverandøren opfylder betingelserne for deltagelse.

Information om ordregivende enheders beslutninger
15.
En ordregivende enhed skal straks give enhver leverandør, der indgiver en anmodning om deltagelse i et udbud
eller en ansøgning om optagelse på en leverandørliste, meddelelse om den ordregivende enheds beslutning med hensyn til
anmodningen eller ansøgningen.

16.
Hvis en ordregivende enhed afviser at efterkomme en leverandørs anmodning om at deltage i et udbud eller
ansøgning om optagelse på leverandørlisten, ophører med at anerkende en leverandør som kvalificeret eller fjerner en
leverandør fra leverandørlisten, skal den ordregivende enhed straks informere leverandøren og på leverandørens anmod
ning straks sende en skriftlig begrundelse for sin afgørelse.

Artikel 9.9
Tekniske specifikationer
1.
En ordregivende enhed må ikke udarbejde, vedtage eller anvende tekniske specifikationer eller foreskrive en over
ensstemmelsesvurderingsprocedure, som har til formål eller virkning at skabe unødvendige hindringer for parternes
indbyrdes handel.

2.
Ved fastsættelsen af de tekniske specifikationer for de varer eller tjenesteydelser, der er genstand for det offentlige
udbud, skal en ordregivende enhed, når det er relevant:

a) fastsætte de tekniske specifikationer på grundlag af præstations- og funktionskrav og ikke på grundlag af design eller
beskrivende egenskaber og

b) basere de tekniske specifikationer på internationale standarder, hvis sådanne forefindes, og hvis det ikke er tilfældet, på
nationale tekniske forskrifter, anerkendte nationale standarder eller byggeforskrifter.

3.
Anvendes der design eller beskrivende egenskaber i de tekniske specifikationer, skal den ordregivende enhed angive
at ville tage tilbud vedrørende varer eller tjenesteydelser i betragtning, når de klart opfylder kravene til udbuddet ved at
anvende udtryk som "eller lignende" i udbudsmaterialet.
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4.
En ordregivende enhed må ikke anvende tekniske specifikationer, der kræver eller henviser til et bestemt varemærke
eller handelsnavn, patent, ophavsret, design, type, en bestemt oprindelse, producent eller leverandør, medmindre der ikke
findes nogen anden nøjagtig eller forståelig måde at beskrive udbudskravene på, og forudsat at den ordregivende enhed i
sådanne tilfælde anvender udtryk som "eller lignende" i udbudsmaterialet.

5.
En ordregivende enhed må ikke på en måde, der kan have til følge at forhindre konkurrence, søge eller modtage
rådgivning, der kan anvendes i udarbejdelsen eller vedtagelsen af en teknisk specifikation for et bestemt udbud, fra
personer, som måtte have en forretningsmæssig interesse i det pågældende udbud.

6.
Det præciseres, at en part, herunder dens ordregivende enheder, i overensstemmelse med denne artikel kan
udarbejde, indføre eller anvende tekniske specifikationer til at fremme bevarelse af naturressourcer eller miljøbeskyttelse.

Artikel 9.10
Markedsundersøgelser
1.
Inden der indledes en udbudsprocedure, kan ordregivende enheder gennemføre markedsundersøgelser med henblik
på at forberede udbuddet, navnlig med henblik på udvikling af tekniske specifikationer, forudsat at sådanne udbud, når
markedsundersøgelserne udføres af en leverandør i forbindelse med de omfattede udbud, er omfattet af bestemmelserne i
dette kapitel.

2.
Til det formål kan ordregivende enheder søge eller acceptere rådgivning fra uafhængige eksperter eller myndigheder
eller fra markedsdeltagere. Denne rådgivning kan anvendes i planlægningen og gennemførelsen af udbudsproceduren,
forudsat at den ikke medfører konkurrencefordrejning eller en overtrædelse af principperne om ikkeforskelsbehandling og
gennemsigtighed.

Artikel 9.11
Udbudsmateriale
Udbudsmateriale
1.
En ordregivende enhed skal efter anmodning herom straks forsyne leverandører med eller give dem adgang til
udbudsmateriale, der indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige, for at leverandørerne kan udarbejde og afgive
deres tilbud. Udbudsmaterialet skal, medmindre der allerede er fastsat andet i bekendtgørelsen om påtænkt udbud,
indeholde en fuldstændig beskrivelse af:

a) udbuddet, herunder arten og mængden af varer eller tjenesteydelser, der skal indkøbes, og hvis mængden ikke kendes,
den skønnede mængde og eventuelle krav, der skal opfyldes, herunder tekniske specifikationer, overensstemmelses
vurdering, planer, tegninger eller brugsanvisninger

b) eventuelle betingelser for leverandørers deltagelse, herunder en liste over oplysninger og dokumenter, som leveran
dørerne skal indgive i forbindelse med betingelserne for deltagelse

c) alle evalueringskriterier, som skal anvendes ved tildeling af kontrakten, og hvert kriteriums relative betydning,
undtagen hvis prisen er det eneste kriterium

d) hvis den ordregivende enhed vil gennemføre udbudsproceduren på elektronisk vis, ethvert autentificerings- eller
krypteringskrav eller andre krav vedrørende indgivelse af oplysninger på elektronisk vis, såfremt sådanne krav
finder anvendelse
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e) hvis den ordregivende enhed vil afholde en elektronisk auktion, reglerne herfor, herunder præcisering af de elementer i
tilbuddet, der vedrører evalueringskriterierne, som auktionen vil være baseret på

f) hvis der vil være offentlig åbning af bud, dato, klokkeslæt og sted for åbning af tilbuddene, og hvis det er fastsat i en
parts nationale lovgivning, at kun visse personer er autoriseret til at være til stede, angivelse af disse personer

g) eventuelle andre vilkår eller betingelser, herunder betalingsbetingelser og eventuelle begrænsninger i de midler, der må
anvendes til at afgive tilbuddene, f.eks. i papirform eller elektronisk, og

h) enhver dato for levering af varer eller tjenesteydelser.

2.
Ved fastlæggelsen af enhver dato for levering af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af udbuddet, skal den
ordregivende enhed, når det er relevant, tage hensyn til faktorer såsom udbuddets kompleksitet, omfanget af den
forventede underentreprise og den tid, der realistisk kræves til produktion, udtagning fra lager og transport af varer
fra forsendelsesstedet eller til levering af tjenesteydelser.

3.
Evalueringskriterierne i bekendtgørelsen om påtænkt udbud eller i udbudsmaterialet kan bl.a. omfatte prisen og
andre omkostningsfaktorer, kvalitet, teknisk værdi, miljøegenskaber og leveringsvilkår.

4.
En ordregivende enhed skal straks besvare alle rimelige anmodninger om relevante oplysninger fra en interesseret
eller deltagende leverandør, forudsat at sådanne oplysninger ikke giver den pågældende leverandør en fordel i forhold til
andre leverandører.

Ændringer
5.
Ændrer en ordregivende enhed forud for tildelingen af en kontrakt de evalueringskriterier eller -krav, der er fastsat i
bekendtgørelsen om påtænkt udbud eller i det udbudsmateriale, der udleveres til deltagende leverandører, eller ændrer
eller genudsender den ordregivende enhed en bekendtgørelse eller et udbudsmateriale, skal den skriftligt sende alle
sådanne ændringer eller den ændrede eller genudsendte bekendtgørelse eller det ændrede eller genudsendte udbuds
materiale:

a) til alle leverandører, der deltager på tidspunktet for ændringen eller genudsendelsen, hvis den ordregivende enhed er
bekendt med sådanne leverandører, eller i alle andre tilfælde offentligøre eller forelægge sådanne dokumenter på
samme måde som de oprindelige oplysninger blev gjort tilgængelige og

b) i tilstrækkelig god tid til, at disse leverandører kan ændre deres oprindelige tilbud og afgive ændrede tilbud, alt efter
hvad der er relevant.

Artikel 9.12
Tidsfrister
Generelt
1.
En ordregivende enhed skal i overensstemmelse med sine egne rimelige behov give leverandørerne tilstrækkelig tid
til at indhente udbudsmateriale og til at udarbejde og indgive anmodninger om deltagelse og antagelige tilbud, idet der
tages hensyn til faktorer såsom:

a) udbuddets art og kompleksitet
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b) omfanget af den forventede underleverance og

c) den tid, der er nødvendig for at fremsende tilbud fra såvel udlandet som internt, når de ikke fremsendes ved brug af
elektroniske midler.

Disse tidsfrister, inklusive eventuelle forlængelser, skal være de samme for alle interesserede eller deltagende leverandører.

Frister
2.
En ordregivende enhed, der anvender begrænset udbud, skal fastsætte, at sidste frist for indgivelse af anmodninger
om deltagelse principielt ikke kan være mindre end 25 dage efter datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om
påtænkt udbud. Er det på grund af hastende omstændigheder, der er behørigt begrundede af den ordregivende enhed, ikke
muligt at anvende den pågældende frist, kan fristen afkortes til ikke under 10 dage.

3.
Med forbehold af stk. 4, 5 og 7 skal den ordregivende enhed fastsætte, at sidste frist for indgivelse af tilbud ikke er
på under 40 dage fra den dato, hvor:

a) bekendtgørelsen om påtænkt udbud offentliggøres, når det drejer sig om en åben udbudsprocedure eller

b) den ordregivende enhed meddeler leverandørerne, at de vil blive opfordret til at afgive tilbud, uanset om den ordregi
vende enhed anvender en leverandørliste eller ej, når det drejer sig om et begrænset udbud.

4.
En ordregivende enhed kan afkorte den frist for afgivelse af tilbud, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3, til
ikke under 10 dage, hvis:

a) den ordregivende enhed har offentliggjort en bekendtgørelse om planlagt udbud, jf. artikel 9.6 (bekendtgørelser), stk. 5,
mindst 40 dage og ikke over 12 måneder forud for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om påtænkt udbud, og denne
bekendtgørelse om planlagt udbud indeholder:

i) en beskrivelse af udbuddet

ii) den omtrentlige sidste frist for afgivelse af tilbud eller indsendelse af anmodninger om deltagelse

iii) en erklæring om, at interesserede leverandører bør give udtryk for deres interesse i at deltage i udbuddet til den
ordregivende enhed

iv) den adresse, hvorfra der kan anmodes om dokumenter vedrørende udbuddet og

v) så mange som muligt af de oplysninger, der efter artikel 9.6 (bekendtgørelser), stk. 2, er påkrævet til bekendt
gørelsen om påtænkt udbud, som er tilgængelige

b) den ordregivende enhed i forbindelse med tilbagevendende kontrakter i en første bekendtgørelse om påtænkt udbud
har anført, at der i efterfølgende bekendtgørelser vil blive fastsat frister for afgivelse af tilbud på grundlag af dette
stykke

c) den ordregivende enhed indkøber kommercielle varer og tjenesteydelser eller
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d) det på grund af hastende omstændigheder, der behørigt begrundes af den ordregivende enhed, er praktisk umuligt at
overholde den frist for afgivelse af tilbud, der er fastsat i medfør af stk. 3.

5.
En ordregivende enhed kan afkorte den frist for afgivelse af tilbud, der er fastsat i stk. 3, med fem dage ved hver af
følgende omstændigheder:

a) bekendtgørelsen om påtænkt udbud offentliggøres ved brug af elektroniske midler

b) hele udbudsmaterialet stilles til rådighed ved brug af elektroniske midler fra datoen for offentliggørelsen af bekendt
gørelsen om påtænkt udbud og

c) den ordregivende enhed accepterer tilbud, der afgives elektronisk.

6.
Anvendelsen af stk. 5 sammenholdt med stk. 4 må under ingen omstændigheder medføre, at den frist for afgivelse
af tilbud, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3, afkortes til under 10 dage fra datoen for offentliggørelse af
bekendtgørelsen om påtænkt udbud.

7.
Hvis en ordregivende enhed, der er omfattet af afdeling B (decentrale statslige enheder) eller C (andre omfattede
enheder) i bilag 9-A (dækning af offentlige udbud for Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud for Vietnam), har
udvalgt alle eller et begrænset antal kvalificerede leverandører, kan fristen for afgivelse af tilbud fastsættes ved fælles
overenskomst mellem den ordregivende enhed og de udvalgte leverandører. Er intet aftalt, må fristen ikke være på under
10 dage.

Artikel 9.13
Forhandlinger
1.
En part kan, for så vidt angår omfattede udbud, fastsætte bestemmelser om, at ordregivende enheder skal føre
forhandlinger:

a) hvis den ordregivende enhed har anført, at det er hensigten at føre forhandlinger i den i artikel 9.6 (bekendtgørelser),
stk. 2, omhandlede bekendtgørelse om påtænkt udbud eller

b) hvis det ved evalueringen konstateres, at intet tilbud er det åbenbart mest fordelagtige ud fra de specifikke evaluerings
kriterier, der er fastsat i bekendtgørelsen om påtænkt udbud eller i udbudsmaterialet.

2.

En ordregivende enhed skal:

a) sikre, at enhver udelukkelse af leverandører, der deltager i forhandlinger, sker i overensstemmelse med de evaluerings
kriterier, der er fastsat i bekendtgørelsen om påtænkt udbud eller i udbudsmaterialet, og

b) når forhandlingerne er afsluttet, fastsætte en fælles frist for alle de resterende deltagende leverandører, inden for
hvilken de kan afgive nye eller ændrede tilbud.
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Artikel 9.14
Udbud med forhandling
1.
Forudsat at en ordregivende enhed ikke anvender udbud med forhandling med henblik på at undgå konkurrence
mellem leverandører eller på en måde, der forskelsbehandler leverandører fra den anden part eller beskytter indenlandske
leverandører, kan en ordregivende enhed anvende udbud med forhandling og vælge ikke at anvende artikel 9.6 (bekendt
gørelser), 9.7 (betingelser for deltagelse), 9.8 (kvalifikation af leverandører), 9.10 (markedsundersøgelser), 9.11 (udbuds
materiale), 9.12 (frister), 9.13 (forhandlinger) og 9.15 (elektroniske auktioner), dog udelukkende under følgende omstæn
digheder:

a) hvis der som svar på en bekendtgørelse om påtænkt udbud eller i et udbud:

i) ikke blev afgivet tilbud, eller ingen leverandører anmodede om at deltage

ii) ikke blev afgivet tilbud, som opfylder udbudsmaterialets væsentlige krav

iii) ingen leverandører har opfyldt betingelserne for at deltage eller

iv) de afgivne tilbud har været genstand for samordning

såfremt den ordregivende enhed ikke i væsentlig grad ændrer de væsentlige krav, der er anført i udbudsmaterialet

b) hvis kun en bestemt leverandør kan levere varerne eller tjenesteydelserne, og der af en af nedenstående grunde ikke
findes alternative varer eller tjenesteydelser, der med rimelighed kan erstatte disse:

i) fordi der er tale om et kunstværk

ii) som følge af beskyttelse af patenter, ophavsrettigheder eller andre eksklusive rettigheder eller

iii) manglende konkurrence af tekniske årsager

c) med henblik på yderligere leverancer fra den oprindelige leverandør af varer eller tjenesteydelser, der ikke var omfattet
af det oprindelige udbud, hvis en udskiftning af leverandøren af sådanne supplerende varer og tjenesteydelser:

i) ikke er mulig af økonomiske eller tekniske årsager såsom krav om indbyrdes ombyttelighed eller interoperabilitet
med eksisterende udstyr, software, tjenesteydelser eller installationer, der blev indkøbt i forbindelse med det
oprindelige udbud eller betingelser under de oprindelige leverandørgarantier og

ii) ville være særdeles uhensigtsmæssigt eller medføre en væsentlig gentagelse af den ordregivende enheds omkost
ninger

d) for så vidt det er strengt nødvendigt, når tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende enhed
ikke har kunnet forudse, gør det umuligt at fremskaffe varerne eller tjenesteydelserne i tide ved et åbent eller begrænset
udbud

e) når der er tale om varer, der indkøbes på et råvaremarked
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f) når den ordregivende enhed indkøber en prototype eller en ny vare eller tjenesteydelse, der er blevet udviklet på den
ordregivende enheds foranledning som led i eller med henblik på en bestemt kontrakt vedrørende forskning, forsøg,
undersøgelse eller nyudvikling; udvikling af en prototype eller af en ny vare eller tjenesteydelse kan omfatte en
begrænset produktion eller levering med henblik på at indarbejde resultaterne af feltforsøg for at vise, at varen
eller tjenesteydelsen kan fremstilles eller leveres i større mængder og i en acceptabel kvalitet, men omfatter ikke
mængdeproduktion eller levering til påvisning af varens kommercielle levedygtighed eller til dækning af forsknings- og
udviklingsomkostninger

g) når supplerende bygge- og anlægstjenesteydelser, som ikke var omfattet af den oprindelige kontrakt, men som lå inden
for målsætningerne i det oprindelige udbudsmateriale, på grund af uforudsete omstændigheder er blevet nødvendige
for at fuldføre de heri beskrevne tjenesteydelser

h) når der er tale om indkøb på ekstraordinært gunstige vilkår, der kun opstår inden for en meget kort tidsramme i
tilfælde af usædvanlige salg, f.eks. ved likvidation, tvangsadministration eller konkurs, og ikke om rutinemæssige
indkøb fra sædvanlige leverandører eller

i) når en kontrakt tildeles vinderen af en designkonkurrence, forudsat at:

i) konkurrencen blev organiseret på en måde, der er i overensstemmelse med principperne i dette kapitel, navnlig
bestemmelserne om offentliggørelse af en bekendtgørelse om påtænkt udbud og

ii) deltagerne bedømmes af en uafhængig jury med henblik på at tildele vinderen en designkontrakt.

2.
Den ordregivende enhed skal for hver kontrakt, der tildeles i henhold til stk. 1, udarbejde en skriftlig rapport eller
føre en fortegnelse. Rapporten eller fortegnelsen skal indeholde den ordregivende enheds navn, de indkøbte varers eller
tjenesteydelsers værdi og art og en erklæring, der angiver de omstændigheder og betingelser som beskrevet i stk. 1, der
berettiger anvendelsen af udbud med forhandling.

Artikel 9.15
Elektroniske auktioner
Hvis en ordregivende enhed har til hensigt at gennemføre et omfattet offentligt udbud som en elektronisk auktion, skal
den ordregivende enhed, inden den elektroniske auktion starter, give hver deltager:

a) oplysninger om den automatiske evalueringsmetode, der er baseret på de evalueringskriterier, der er fastsat i udbuds
materialet, og som vil blive anvendt i den automatiske prioritering eller fornyede prioritering i forbindelse med
auktionen og

b) alle andre relevante oplysninger vedrørende gennemførelsen af auktionen.

Artikel 9.16
Behandling af tilbud og kontrakttildeling
Behandling af tilbud
1.
En ordregivende enhed skal modtage, åbne og behandle alle tilbud efter procedurer, der garanterer en fair og
upartisk udbudsprocedure, og at tilbuddene behandles fortroligt.
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2.
Såfremt en ordregivende enhed giver en leverandør mulighed for at rette utilsigtede formfejl mellem tidspunktet for
åbning af tilbuddene og tildeling af kontrakten, skal den ordregivende enhed give alle deltagende leverandører samme
mulighed.

Kontrakttildeling
3.
For at komme i betragtning ved tildeling af en kontrakt skal tilbuddet være indgivet skriftligt og på tidspunktet for
åbningen opfylde de væsentlige krav, der er fastsat i bekendtgørelser og udbudsmateriale, samt være fra en leverandør, der
opfylder betingelserne for at deltage.

4.
Medmindre den ordregivende enhed beslutter, at det strider mod samfundsmæssige interesser at tildele en kontrakt,
skal den ordregivende enhed tildele kontrakten til den leverandør, som den ordregivende enhed har fastslået er i stand til
at opfylde kontraktens vilkår, og som udelukkende på grundlag af de evalueringskriterier, der er specificeret i bekendt
gørelser og udbudsmateriale, har afgivet:

a) det mest fordelagtige tilbud eller

b) hvis prisen er det eneste kriterium, den laveste pris.

5.
Modtager den ordregivende enhed et tilbud med en pris, der er unormalt lavere end priserne i de andre indkomne
tilbud, kan den ordregivende enhed kontrollere, at leverandøren opfylder betingelserne for at deltage og er i stand til at
opfylde kontraktens vilkår.

6.
En ordregivende enhed må ikke anvende optioner, aflyse et omfattet udbud eller ændre tildelte kontrakter på en
måde, der omgår forpligtelserne i dette kapitel.

Artikel 9.17
Oplysninger efter kontrakttildeling
Oplysninger til leverandører
1.
En ordregivende enhed skal straks give leverandører, der har indgivet tilbud eller ansøgt om deltagelse, meddelelse
om sin beslutning om tildeling af kontrakten, og dette skal efter anmodning fra en leverandør gøres skriftligt.

2.
Med forbehold af artikel 9.18 (videregivelse af oplysninger), stk. 2 og 3, skal en ordregivende enhed på anmodning
herom over for en leverandør, der ikke har fået kontrakten, redegøre for årsagerne til, at den ordregivende enhed ikke
valgte den pågældendes tilbud, og for de leverandører, der opfylder betingelserne for deltagelse, hvis tilbud opfylder de
tekniske specifikationer, de relative fordele ved tilbuddet fra den leverandør, der har fået kontrakten.

Offentliggørelse af oplysninger om kontrakttildeling
3.
Den ordregivende enhed skal senest 30 dage efter tildelingen af enhver kontrakt, som er omfattet af dette kapitel,
offentliggøre en bekendtgørelse på den relevante papirbaserede eller elektroniske måde, jf. afdeling H (offentliggørelse af
udbudsoplysninger) i bilag 9-A (dækning af offentlige udbud for Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud for
Vietnam). Når den ordregivende enhed udelukkende offentliggør bekendtgørelsen ved hjælp af et elektronisk medie, skal
oplysningerne forblive lettilgængelige i en rimelig lang periode. Bekendtgørelsen skal mindst indeholde følgende oplys
ninger:

a) en beskrivelse af de varer eller tjenesteydelser, der er genstand for udbuddet
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b) den ordregivende enheds navn og adresse
c) den valgte leverandørs navn og adresse
d) værdien af det antagne tilbud eller af det højeste og det laveste tilbud, der er taget i betragtning ved tildelingen af
kontrakten
e) datoen for tildeling og
f) den anvendte udbudsprocedure og, ved udbud med forhandling i henhold til artikel 9.14 (udbud med forhandling), en
kort beskrivelse af de omstændigheder, der berettiger anvendelsen af udbud med forhandling.
Registerføring
4.

Enhver ordregivende enhed skal opbevare:

a) dokumentation, optegnelser og rapporter vedrørende udbudsprocedurer og kontrakttildeling for omfattede udbud,
herunder de fortegnelser og rapporter, der kræves i henhold til artikel 9.14 (udbud med forhandling), i en periode på
mindst tre år fra datoen for tildeling af en kontrakt og
b) data, der sikrer sporbarhed i forbindelse med omfattede udbud, der er gennemført ved elektroniske midler.
Statistik
5.
Parterne tilstræber at meddele de tilgængelige statistiske oplysninger, der er relevante for de i dette kapitel omhand
lede offentlige udbud.
Artikel 9.18
Fremlæggelse af oplysninger
Afgivelse af oplysninger
1.
En part skal efter anmodning fra den anden part straks fremlægge alle oplysninger, der er nødvendige for at afgøre,
om en udbudsprocedure er blevet gennemført på fair og upartisk vis og i overensstemmelse med dette kapitel, herunder,
når det er relevant, oplysninger om det valgte tilbuds egenskaber og relative fordele. Den anden part må ikke videregive
disse oplysninger til nogen leverandør, medmindre den part, der har givet oplysningerne, er blevet hørt og har givet
tilladelse hertil.
Ikkefremlæggelse af oplysninger
2.
Uanset dette kapitels øvrige bestemmelser må en part, herunder dens ordregivende enheder, ikke stille oplysninger
til rådighed for nogen leverandør, som kan skade en anden leverandørs legitime handelsinteresser eller den fair konkur
rence mellem leverandører.
3.
Intet i dette kapitel må fortolkes således, at det af en part, herunder dens ordregivende enheder, myndigheder og
klageinstanser, kræves, at den skal videreformidle fortrolige oplysninger, hvis dette:
a) hindrer retshåndhævelsen
b) skader en fair konkurrence mellem leverandører
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c) skader bestemte personers legitime handelsinteresser, herunder beskyttelse af intellektuel ejendomsret eller

d) på anden måde er i strid med samfundsmæssige interesser.

Artikel 9.19
Intern prøvelse
1.
Hver part skal opretholde, oprette eller udpege mindst én upartisk administrativ eller retslig myndighed, der er
uafhængig af dens ordregivende enheder, til på ikkeforskelsbehandlende, rettidig, gennemsigtig og effektiv vis at modtage
og behandle en klage fra en leverandør vedrørende:

a) en overtrædelse af dette kapitel, eller

b) en ordregivende enheds manglende overholdelse af en parts foranstaltninger til gennemførelse af dette kapitel, hvis
leverandøren ikke har direkte adgang til at klage over en overtrædelse af dette kapitel i henhold til en parts nationale
ret,

som opstår i forbindelse med et omfattet udbud, hvori leverandøren har eller har haft en interesse. De proceduremæssige
regler for alle klager skal foreligge skriftligt og være almindeligt tilgængelige.

2.
Hvis en leverandør i forbindelse med et omfattet udbud, hvori leverandøren har eller har haft en interesse, klager
over en overtrædelse eller manglende overholdelse som omhandlet i stk. 1, skal den part, hvis den ordregivende enhed
gennemfører udbuddet, opfordre den ordregivende enhed og leverandøren til at finde en løsning på klagen gennem
konsultationer. Den ordregivende enhed skal tage klagen op til upartisk og rettidig overvejelse på en sådan måde, at dette
ikke skader leverandørens deltagelse i igangværende eller fremtidige udbud eller ret til at søge om korrigerende foranstalt
ninger inden for rammerne af proceduren for administrativ eller retslig prøvelse. Hver part eller dens ordregivende
enheder skal gøre oplysninger om sådanne klagemekanismer almindeligt tilgængelige.

3.
Enhver leverandør skal have en rimelig frist til at udarbejde og indgive en klage, hvilket under ingen omstændig
heder må være mindre end 10 dage regnet fra det tidspunkt, hvor leverandøren har eller med rimelighed må formodes at
have fået kendskab til det forhold, der påklages.

4.
Hvis et andet organ end den myndighed, der er omhandlet i stk. 1, i første omgang behandler en klage, skal parten
sikre, at leverandøren kan klage over den oprindelige afgørelse til en upartisk administrativ eller retslig myndighed, der er
uafhængig af den ordregivende enhed, hvis udbud er genstanden for klagen.

5.
Hver part skal sikre, at et klageorgan, der ikke er en domstol, enten skal være underlagt retslig kontrol eller give
proceduremæssige garantier, der sikrer:

a) at den ordregivende enhed besvarer klager skriftligt og forelægger klageinstansen alle relevante dokumenter

b) at deltagerne i sagen (herefter benævnt "sagens parter") har ret til blive hørt, før klageinstansen træffer en beslutning
om klagen

L 186/96

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

c) at sagens parter har ret til at blive repræsenteret og ledsaget

d) at sagens parter har adgang til alle retsmøder og

e) at klageinstansen træffer dens afgørelser om en leverandørs klage rettidigt, skriftligt og med en begrundelse for den
enkelte afgørelse.

6.

Hver part skal indføre eller anvende procedurer, der sikrer:

a) hurtige og foreløbige foranstaltninger, indtil der træffes en afgørelse i sagen, for at bevare leverandørens mulighed for
at deltage i udbuddet. Sådanne foreløbige foranstaltninger kan indebære suspension af udbudsproceduren. Det kan i
procedurerne fastsættes, at der ved afgørelsen om, hvorvidt sådanne foranstaltninger skal bringes i anvendelse, kan
tages hensyn til overvejende negative konsekvenser for de berørte interesser, herunder offentlighedens interesser. Den
legitime grund til at undlade at træffe foranstaltninger skal forelægges skriftligt og

b) korrigerende foranstaltninger eller erstatning for tab eller skade, hvis klageinstansen har fastslået, at der foreligger en
misligholdelse eller et svigt som omhandlet i stk. 1. Erstatningen for den lidte skade kan begrænses enten til de
omkostninger, der med rimelighed er afholdt i forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet eller til at indbringe klagen,
eller begge dele.

Artikel 9.20
Ændring og rettelse af dækning
1.
En part skal give den anden part skriftlig meddelelse om enhver påtænkt ændring eller rettelse af dens dækning
(herefter benævnt "ændring").

2.
For enhver foreslået tilbagetrækning af en enhed fra en parts dækning med hensyn til dens rettigheder med den
begrundelse, at den statslige kontrol med eller indflydelse på enheden reelt er ophørt, skal den part, der foreslår
ændringen (herefter benævnt "den ændrende part"), i meddelelsen forelægge dokumentation for, at den statslige
kontrol eller indflydelse reelt er ophørt.

3.
Statslig kontrol med eller indflydelse på en enhed anses for at være reelt ophørt, når den ændrende part, herunder
for Unionen de centrale statslige enheder og decentrale statslige enheder og for Vietnam de centrale statslige enheder og
decentrale statslige enheder:

a) hverken direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af enhedens tegnede kapital eller af de stemmer, der er knyttet til de
aktier, som enheden har udstedt, og

b) hverken direkte eller indirekte kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i enhedens bestyrelse eller et
tilsvarende organ.

4.
For enhver anden foreslået ændring skal den ændrende part i meddelelsen give oplysninger om de sandsynlige
virkninger af ændringen for den i dette kapitel gensidigt aftalte dækning. Hvis den ændrende part foreslår at foretage
rettelser af ren formel art og mindre ændringer af dens dækning, der ikke berører de omfattede udbud, skal der gives
meddelelse herom mindst hvert andet år.
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Foreslåede ændringer af dækningen anses for at være rettelser af rent formel karakter og mindre ændringer af partens
dækning i følgende tilfælde:

a) ændringer af den ordregivende enheds navn

b) sammenlægning af en eller flere ordregivende enheder, der er opført på listen i bilag 9-A (dækning af offentlige udbud
for Unionen) eller 9-B (dækning af offentlige udbud for Vietnam), eller

c) en opdeling af en ordregivende enhed, der er opført i bilag 9-A (dækning af offentlige udbud for Unionen) eller 9-B
(dækning af offentlige udbud for Vietnam), i to eller flere ordregivende enheder, der alle tilføjes til de ordregivende
enheder, der er opført i samme afdeling i bilaget.

5.
Den ændrende part kan i dens bekendtgørelse tilbyde kompenserende justeringer for ændringen i dens dækning,
hvis det er nødvendigt for at opretholde et dækningsniveau, der kan sammenlignes med det, der var gældende før
ændringen. Den ændrende part er ikke forpligtet til at indrømme kompenserende justeringer til den anden part, når
den foreslåede ændring vedrører:

a) en ordregivende enhed, som parten faktisk har elimineret dens kontrol eller indflydelse over for så vidt angår
omfattede udbud fra den pågældende ordregivende enhed, eller

b) rettelser af ren formel art og mindre ændringer af bilag 9-A (dækning af offentlige udbud for Unionen) eller 9-B
(dækning af offentlige udbud for Vietnam).

Hvis en ændrende parts tilbagetrækning af et betydeligt antal ordregivende enheder fra dens dækning på grund af, at disse
ordregivende enheder ikke længere er under statslig kontrol eller indflydelse i overensstemmelse med kriterierne i stk. 3,
medfører en betydelig ubalance mellem de af parterne aftalte dækninger, skal den ændrende part, uanset litra a), acceptere
at indlede konsultationer med den anden part for, uden forudfattet mening, at drøfte betingelserne for at rette op på
denne ubalance.

6.
Den anden part skal give den ændrende part meddelelse om enhver indsigelse mod den foreslåede ændring senest
45 dage efter meddelelsen.

7.
Hvis den anden part gør indsigelse, skal begge parter tilstræbe at løse problemet gennem konsultationer. Den part,
der gør indsigelse, kan under konsultationerne anmode om yderligere oplysninger for nærmere at afklare den foreslåede
ændring, herunder arten af eventuel statslig kontrol eller indflydelse.

8.
Hvis konsultationerne i henhold til stk. 7 ikke løser sagen, kan parterne anvende den tvistbilæggelsesordning, der er
omhandlet i kapitel 15 (tvistbilæggelse).

9.

En foreslået ændring træder kun i kraft, hvis:

a) den anden part ikke har forelagt den ændrende part en skriftlig indsigelse mod den foreslåede ændring senest 45 dage
efter datoen for meddelelsen om de foreslåede ændringer
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b) parterne er nået til enighed eller

c) et voldgiftspanel har afgivet en endelig rapport i overensstemmelse med artikel 15.11 (endelig rapport), hvori det
konkluderes, at parterne skal gennemføre den foreslåede ændring.

Artikel 9.21
Samarbejde
1.
Parterne anerkender deres fælles interesse i at samarbejde om at fremme den internationale liberalisering af marke
derne for offentlige udbud med henblik på at opnå en bedre forståelse af deres respektive offentlige udbudssystemer og
for at forbedre adgangen til deres respektive markeder.

2.

Parterne skal med forbehold af artikel 9.6 (bekendtgørelser), stk. 4, tilstræbe at samarbejde om spørgsmål som f.eks.:

a) udveksling af erfaringer og oplysninger, f.eks. reguleringsmæssige rammer og bedste praksis

b) udvikling og udbredelse af brugen af elektroniske midler i offentlige udbudssystemer

c) kapacitetsopbygning hos offentlige embedsmænd i bedste praksis inden for offentlige udbud og

d) institutionel styrkelse med henblik på at opfylde bestemmelserne i dette kapitel.

Artikel 9.22
Fremtidige forhandlinger
Elektroniske udbud
1.
Parterne tager bestemmelserne i artikel 9.15 (elektroniske auktioner) op til revision, når Vietnams elektroniske
udbudssystem er blevet fuldt udviklet, for at tage hensyn til eventuelle teknologiske ændringer og navnlig for at overveje
andre aspekter såsom den matematiske formel, der anvendes til den automatiske evalueringsmetode, og en eventuel
meddelelse om resultaterne af enhver indledende evaluering til deltagerne i auktionen.

2.
Parterne skal føre yderligere forhandlinger om varigheden af perioden for lagring af data i forbindelse med elek
troniske udbud, når Vietnams elektroniske udbudssystem er i drift.

Markedsadgang
3.
Parterne skal føre yderligere forhandlinger om dækningen af yderligere decentrale statslige enheder senest 15 år efter
datoen for denne aftales ikrafttræden.
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Artikel 9.23
Udvalget for Investering, Tjenesteydelser, Elektronisk Handel og Offentlige Udbud
Udvalget for Investering, Tjenesteydelser, Elektronisk Handel og Offentlige Udbud, der nedsættes ved artikel 17.2 (special
udvalg), skal være ansvarlig for gennemførelsen af dette kapitel. Det kan især:

a) drøfte udvekslingen af statistiske oplysninger i overensstemmelse med artikel 9.17 (oplysninger efter kontrakttildeling),
stk. 5

b) gennemgå udestående meddelelser om ændringer af dækningen og godkende den reviderede liste over ordregivende
enheder i afdeling A (centrale statslige enheder) til C (andre omfattede enheder) i bilag 9-A (dækning af offentlige
udbud for Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud for Vietnam)

c) godkende kompensationsjusteringer, som skyldes ændringer, der påvirker dækningen

d) behandle spørgsmål vedrørende offentlige udbud, som indbringes af en af parterne, og

e) drøfte alle andre spørgsmål vedrørende anvendelsen af dette kapitel.

KAPITEL 10

Konkurrencepolitik
Afdeling A
Konkurrencebegrænsende adfærd
Artikel 10.1
Principper
Parterne anerkender betydningen af uhindret konkurrence i deres indbyrdes handels- og investeringsforbindelser. Parterne
erkender, at konkurrencebegrænsende adfærd kan lægge hindringer i vejen for velfungerende markeder og underminere
fordelene ved handelsliberalisering.

Artikel 10.2
Lovgivningsmæssig ramme
1.
Hver part skal indføre eller opretholde omfattende konkurrencelovgivning, der forbyder konkurrencebegrænsende
adfærd, med det formål at fremme økonomisk effektivitet og forbrugervelfærd samt træffe passende foranstaltninger med
hensyn til en sådan adfærd.

2.

Parternes konkurrencelovgivning skal på deres respektive områder effektivt forhindre:

a) aftaler mellem virksomheder, beslutninger truffet af virksomhedssammenslutninger og samordnet praksis, som har til
formål eller resultat at forhindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

b) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling, og fusioner og virksomhedsovertagelser, der i
betydelig grad forhindrer effektiv konkurrence.
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Artikel 10.3
Gennemførelse
1.

Hver part skal bevare dens uafhængighed med hensyn til at udarbejde og håndhæve dens konkurrencelovgivning.

2.
Hver part skal opretholde myndigheder, som er ansvarlige for den fulde anvendelse og for den effektive hånd
hævelse af dens konkurrencelovgivning, samt sikre, at de har det passende udstyr og de beføjelser, der er nødvendige for
at kunne varetage deres opgaver.

3.
Alle private og offentlige virksomheder er underlagt den i artikel 10.2 (lovgivningsmæssig ramme) omhandlede
konkurrenceret.

4.
Hver part skal anvende dens konkurrencelovgivning på en gennemsigtig og ikkeforskelsbehandlende måde, herunder
på private og offentlige virksomheder, under overholdelse af principperne om en retfærdig rettergang og retten til forsvar
for de berørte virksomheder.

5.
Anvendelse af konkurrencelovgivningen skal ikke hverken retligt eller faktisk hindre opfyldelsen af de særlige
opgaver af offentlig interesse, som er betroet de pågældende virksomheder. Undtagelser fra en parts konkurrencelovgiv
ning skal begrænses til offentlige opgaver, stå i forhold til det ønskede samfundspolitiske mål og være gennemsigtige.

Afdeling B
Subsidier
Artikel 10.4
Principper
1.
Parterne er enige om, at en part kan yde subsidier, hvis det er nødvendigt for at forfølge et samfundspolitisk mål.
Parterne erkender, at visse subsidier potentielt kan lægge hindringer i vejen for velfungerende markeder og underminere
fordelene ved handelsliberalisering. En part må i princippet ikke yde subsidier til virksomheder, der leverer varer eller
tjenesteydelser, hvis de påvirker eller formodes at ville kunne påvirke konkurrence og handel negativt.

2.
De samfundspolitiske mål, for hvilke en part kan yde subsidier på de betingelser, der er fastsat i denne afdeling, er
f.eks.:

a) subsidier, der har til formål at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller andre usædvanlige
begivenheder

b) subsidier til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der
hersker alvorlig underbeskæftigelse

c) subsidier for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en af parternes økonomi

d) subsidier til lettelse af udviklingen af visse økonomiske aktiviteter eller økonomiske områder, herunder, men ikke
begrænset til, subsidier til klart definerede forsknings-, udviklings- og innovationsformål, subsidier til uddannelse eller
jobskabelse, subsidier til miljøformål, subsidier til små og mellemstore virksomheder som defineret i parternes
respektive lovgivninger og

e) subsidier til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven.
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3.
Hver part skal sikre, at virksomheder udelukkende anvender de specifikke subsidier fra en part til det politikformål,
hvortil de er blevet ydet (42).
Artikel 10.5
Definition og anvendelsesområde
1.
Med henblik på denne afdeling forstås ved "subsidier": en foranstaltning, som opfylder de betingelser, der er fastlagt
i SCM-aftalens artikel 1.1, uanset om subsidierne er bevilget til en virksomhed, der fremstiller varer eller leverer tjenestey
delser (43).
2.
Denne afdeling finder kun anvendelse på subsidier, der er specifikke i henhold til SCM-aftalens artikel 2. Subsidier til
individuelle forbrugere eller generelle foranstaltninger, herunder subsidier eller foranstaltninger, der har til formål at
opfylde socialpolitiske mål, betragtes ikke som specifikke.
3.
Denne afdeling finder anvendelse på specifikke subsidier til alle virksomheder, herunder offentlige og private virk
somheder.
4.
Anvendelsen af denne afdeling må hverken retligt eller faktisk hindre opfyldelsen af de særlige opgaver af offentlig
interesse, herunder offentlige serviceforpligtelser, der er tildelt de berørte virksomheder. Undtagelser bør begrænses til
opgaver af offentlig interesse, som står i et rimeligt forhold til de samfundspolitisk mål, der er tildelt disse virksomheder,
og bør være gennemsigtige.
5.

Denne afdeling finder ikke anvendelse på ikkeøkonomiske aktiviteter.

6.
Artikel 10.9 (særlige betingede subsidier), stk. 1, finder ikke anvendelse på fiskerisubsidier og subsidier i forbindelse
med handel med varer, der er omfattet af bilag 1 til landbrugsaftalen.
7.
Denne afdeling finder kun anvendelse på specifikke subsidier, hvoraf det beløb, der udbetales pr. støttemodtager
over en periode på tre år, overstiger 300 000 særlige trækningsrettigheder (44).
8.
For så vidt angår subsidier til virksomheder, der leverer tjenesteydelser, finder artikel 10.7 (gennemsigtighed) og
artikel 10.9 (specifikke betingede subsidier) kun anvendelse på følgende tjenesteydelsessektorer: telekommunikation, bank
virksomhed, forsikringsvirksomhed, transport, herunder søtransport, energi, computertjenesteydelser, arkitektur og inge
niørvirksomhed samt bygge- og anlægsarbejder og miljøtjenester, jf. dog forbeholdene i kapitel 8 (liberalisering af
investeringer, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel).
9.
Denne afdeling finder ikke anvendelse på sektorer eller delsektorer, som parterne ikke har anført i kapitel 8
(liberalisering af investeringer, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel).
10.
Artikel 10.9 (specifikke betingede subsidier) finder ikke anvendelse på subsidier, der er formelt aftalt eller ydet før
eller inden for fem år efter denne aftales ikrafttræden.
Artikel 10.6
Forholdet til WTO
Denne afdeling berører ikke hver parts rettigheder og forpligtelser under artikel VI i GATT 1994, SCM-aftalen og
landbrugsaftalen.
(42) Det præciseres, at forpligtelsen anses for at være opfyldt, når en part har etableret den relevante lovgivningsmæssig ramme og
administrative procedurer til dette formål.
(43) Denne artikel berører ikke parternes holdninger og det mulige resultat af fremtidige drøftelser i WTO om subsidier til tjenesteydelser.
Parterne kan afhængigt af forløbet af disse drøftelser på WTO-plan vedtage en beslutning i det relevante udvalg for at ajourføre
denne aftale på det område.
(44) Det præciseres, at meddelelsespligten ikke pålægger den underrettende part at oplyse navnet på støttemodtageren.
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Artikel 10.7
Gennemsigtighed
1.
Hver part skal sikre gennemsigtighed med hensyn til subsidier. Med henblik herpå skal hver part hvert fjerde år give
den anden part meddelelse om retsgrundlaget, formen, beløbet eller budgettet og om muligt modtageren af specifikke
subsidier (45).

2.
Den i stk. 1 omhandlede meddelelsespligt anses for at være opfyldt, hvis parten stiller de relevante oplysninger til
rådighed på et offentligt tilgængeligt websted fra den 31. december i det kalenderår, der følger efter det år, hvor
subsiderne blev ydet. Den første meddelelse gøres tilgængelig senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 10.8
Konsultationer
1.
Finder en part, at et specifikt subsidiebeløb, der er ydet af den anden part, og som ikke er omfattet af artikel 10.9
(specifikke betingede subsidier), har eller kan have en negativ virkning på dens handels- eller investeringsinteresser, kan
denne part udtrykke dens bekymring til den anden part og anmode om konsultationer om spørgsmålet. Den anmodede
part skal tage en sådan anmodning op til velvillig overvejelse. Konsultationerne bør navnlig tage sigte på at fastslå:

a) om det specifikke subsidiebeløb kun blev ydet med henblik på at forfølge et samfundspolitisk mål

b) om det pågældende subsidiebeløb er begrænset til det minimum, der er nødvendigt for at forfølge dette mål

c) om subsidiebeløbet skaber et incitament og

d) om de negative virkninger på den anmodende parts handel og investering kun er begrænsede.

2.
For at lette konsultationerne skal den anmodede part give oplysninger om det pågældende specifikke subsidiebeløb
senest 90 dage efter datoen for modtagelsen af anmodningen. Mener den anmodende part, efter at have modtaget
oplysninger om de pågældende subsidier, at de subsidier, der er genstand for konsultationerne, har eller kan have en
uforholdsmæssig negativ indvirkning på den anmodende parts handels- eller investeringsinteresser, skal den anmodede
part tilstræbe at ophæve eller minimere de skadelige virkninger af de pågældende subsidier.

Artikel 10.9
Specifikke betingede subsidier
1.

Parterne skal fastsætte betingelser for følgende specifikke subsidier:

a) et retligt arrangement, hvorefter en statslig myndighed eller enhver offentlig myndighed har ansvaret for at dække visse
virksomheders gæld og passiver, forudsat at dækningen af gælden eller passiverne er begrænset med hensyn til gældens
eller passivernes størrelse eller varigheden af ansvaret
(45) Det præciseres, at meddelelsespligten ikke pålægger den underrettende part at oplyse navnet på støttemodtageren.
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b) støtte med en varighed på over et år til insolvente eller skrantende virksomheder tillades i forskellige former, herunder
lån og garantier, kontante tilskud, kapitaltilførsler, tilrådighedsstillelse af aktiver under markedsprisen og skattefri
tagelser, forudsat at der foreligger en troværdig rekonstruktionsplan baseret på realistiske forventninger om inden for
en rimelig frist at gøre den insolvente eller skrantende virksomhed varigt levedygtig igen, og at virksomheden selv
bidrager til rekonstruktionsomkostningerne (46).

2.
Stk. 1 finder ikke anvendelse på specifikke subsidier, for hvilke den part, der yder støtten, efter skriftlig anmodning
fra den anden part har påvist, at den pågældende støtte hverken påvirker eller kan påvirke den anden parts handel eller
investering.

3.
Stk. 1 finder ikke anvendelse på specifikke subsidier, der ydes for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en parts
økonomi. En forstyrrelse af en parts økonomi betragtes som alvorlig, hvis den er usædvanlig, midlertidig og omfattende
samt påvirker medlemsstaterne eller hele den økonomiske situation for denne part og ikke kun en specifik region eller en
økonomisk sektor i en part.

Artikel 10.10
Revision
Parterne tager denne afdeling op til revision senest fem år efter denne aftales ikrafttræden og derefter med regelmæssige
mellemrum. Parterne skal konsultere hinanden om behovet for at ændre denne afdeling på baggrund af de opnåede
erfaringer og udviklingen af tilsvarende regler i WTO. Parterne skal ved en sådan revision navnlig overveje inddragelsen af
yderligere servicesektorer i anvendelsesområdet for denne afdeling i artikel 10.5 (definitioner og anvendelsesområde).

Afdeling C
Definitioner og fælles principper
Artikel 10.11
Definitioner
Med henblik på dette kapitel forstås der ved:

a) "samfundspolitisk mål": det overordnede mål om at opnå et resultat til overordnet gavn for offentligheden og

b) "opgaver af offentlig interesse": specifikke aktiviteter, der giver resultater til overordnet gavn for offentligheden, som
uden offentlig intervention ikke ville blive leveret eller ville blive leveret under forskellige forhold med hensyn til
tilgængelighed, kvalitet, sikkerhed, økonomisk overkommelighed eller ligebehandling på markedet.

Artikel 10.12
Fortrolig behandling af oplysninger
1.
Parterne skal ved udveksling af oplysninger i henhold til dette kapitel tage hensyn til de begrænsninger, der pålægges
i deres respektive lovgivninger vedrørende tavshedspligt eller forretningshemmeligheder, og sikre beskyttelse af forret
ningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger.

2.
Alle oplysninger, der meddeles i medfør af denne aftale, skal behandles fortroligt af den modtagende part,
medmindre den anden part har givet tilladelse til, at oplysningerne videregives, eller har gjort dem offentligt tilgængelige.
(46) Dette forhindrer ikke parterne i at yde midlertidig likviditetsstøtte i form af lånegarantier eller lån begrænset til det beløb, der er
nødvendigt til at holde en virksomhed i live i den tid, det tager at udarbejde en rekonstruktions- eller likvidationsplan.
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Artikel 10.13
Tvistbilæggelse
Ingen part må gøre brug af tvistbilæggelse i henhold til denne aftale for spørgsmål, der opstår i forbindelse med dette
kapitels afdeling A (konkurrencebegrænsende adfærd) og artikel 10.8 (konsultationer).

Artikel 10.14
Samarbejde
For at nå målene for dette kapitel og for at fremme en effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne anerkender parterne,
at det er i deres fælles interesse at styrke samarbejdet om udvikling af konkurrencepolitikken, herunder kontrol af
subsidier, med forbehold af tilgængeligheden af midler inden for rammerne af parternes samarbejdsinstrumenter og
-programmer.

KAPITEL 11

Statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller privilegier og udpegede monopoler
Artikel 11.1
Definitioner
Med henblik på dette kapitel forstås der ved:

a) "kommercielle aktiviteter": aktiviteter, som i sidste instans fører til fremstillingen af en vare eller leveringen af en
tjenesteydelse, som sælges på det relevante marked i mængder og til priser, som er fastsat af virksomheden, og som
udføres med fortjeneste for øje (47)

b) "kommercielle betragtninger": pris, kvalitet, rådighed, omsættelighed, transport og andre vilkår og betingelser for køb
eller salg eller andre faktorer, som normalt ville blive taget i betragtning i forbindelse med kommercielle beslutninger i
en virksomhed, som drives efter markedsøkonomiske principper inden for den relevante erhvervsgren eller industri

c) "udpege": at oprette eller tillade et monopol eller at udvide omfanget af et monopol til at omfatte yderligere varer eller
tjenesteydelser

d) "udpeget monopol": en enhed, herunder en gruppe af enheder eller et offentligt agentur, og ethvert datterselskab heraf,
som på det relevante marked på en parts område er udpeget som den eneste leverandør eller køber af en vare eller
tjenesteydelse, men omfatter ikke en enhed, som har fået tildelt en eksklusiv intellektuel ejendomsrettighed alene på
grund af en sådan tildeling

e) "virksomhed indrømmet særlige rettigheder eller privilegier": enhver virksomhed, herunder ethvert datterselskab,
offentligt eller privat, som af en part retligt eller faktisk er blevet indrømmet særlige rettigheder eller privilegier

f) "særlige rettigheder eller privilegier": rettigheder eller privilegier, som en part giver et begrænset antal virksomheder
eller datterselskaber heraf i et nærmere bestemt geografisk marked eller produktmarked, og hvis virkning er at
begrænse enhver anden virksomheds mulighed for at udøve dens virksomhed i samme geografiske område eller på
samme produktmarked under i alt væsentligt ensartede forhold; tildeling af en licens eller en tilladelse til et begrænset
antal virksomheder med henblik på fordeling af knappe ressourcer gennem objektive, forholdsmæssige og ikkeforskels
behandlende kriterier er ikke i sig selv en særlig rettighed eller privilegium og
(47) Det præciseres, at aktiviteter, der udøves af en virksomhed, der opererer på nonprofitbasis eller omkostningsdækningsbasis, ikke er
aktiviteter med henblik på profit.
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g) "statsejet virksomhed": en virksomhed, herunder enhver dattervirksomhed, hvori en part direkte eller indirekte:
i) ejer over 50 % af virksomhedens tegnede kapital eller kontrollerer mere end 50 % af de stemmer, der er knyttet til
de aktier, som virksomheden har udstedt
ii) kan udpege over halvdelen af medlemmerne i virksomhedens bestyrelse eller et tilsvarende organ eller
iii) kan udøve kontrol over virksomhedens strategiske beslutninger.
Artikel 11.2
Anvendelsesområde
1.
Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i henhold til artikel XVII, stk. 1-3, i GATT 1994 og forståelsen
vedrørende fortolkningen af artikel XVII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994, såvel som i henhold til
artikel VIII, stk. 1, 2 og 5, i GATS, der alle med de fornødne ændringer hermed er inkorporeret i og gjort til en del af
nærværende aftale.
2.
Dette kapitel finder anvendelse på alle statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller
privilegier, og udpegede monopoler, der udøver en kommerciel aktivitet. Hvis en virksomhed kombinerer kommercielle
og ikkekommercielle aktiviteter (48), er det kun virksomhedens kommercielle aktiviteter, der er omfattet af dette kapitel.
3.
Dette kapitel finder ikke anvendelse på statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller
privilegier, og udpegede monopoler, for hvilke en part har truffet midlertidige foranstaltninger på grund af en national
eller global økonomisk nødsituation.
4.
Dette kapitel finder ikke anvendelse på statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller
privilegier eller et udpeget monopol, hvis de årlige indtægter fra den pågældende virksomheds eller det pågældende
monopols kommercielle aktiviteter i et af de seneste tre på hinanden følgende regnskabsår har været mindre end
200 mio. særlige tegningsrettigheder (49). Denne tærskel gælder for statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet
særlige rettigheder eller privilegier og udpegede monopoler på decentralt statsligt plan fra fem år efter datoen for denne
aftales ikrafttræden.
5.
Dette kapitel finder ikke anvendelse på en parts eller dens ordregivende enheders omfattede udbud som omhandlet i
artikel 9.2 (anvendelsesområde og dækning).
6.
Dette kapitel finder ikke anvendelse på statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller
privilegier og udpegede monopoler, som ejes eller kontrolleres af en statslig myndighed i en part med ansvar for det
nationale forsvar, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, medmindre de udelukkende beskæftiger sig med
kommercielle aktiviteter uden tilknytning til det nationale forsvar, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.
7.
Dette kapitel finder ikke anvendelse på tjenesteydelser leveret af statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet
særlige rettigheder eller privilegier og udpegede monopoler under udøvelse af offentlig myndighed (50).
8.
Dette kapitel finder ikke anvendelse på foranstaltninger eller aktiviteter, der er opført i bilag 11 (særlige regler for
Vietnam om statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller privilegier og udpegede mono
poler).
Artikel 11.3
Generelle bestemmelser
1.

Intet i dette kapitel berører en parts love og forskrifter, som regulerer dens ordninger for statsejerskab.

(48) Dette omfatter udførelse af en offentlig serviceforpligtelse.
(49) Beregningen af indtægterne skal omfatte de relevante indtægter for alle statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige
rettigheder eller privilegier og udpegede monopoler, herunder indtægter fra datterselskaber, der udøver kommercielle aktiviteter på de
samme eller relaterede markeder.
(50) Udtrykket "en tjenesteydelse leveret under udøvelse af offentlig myndighed" har samme betydning som defineret i artikel I, stk. 3,
litra c), i GATS.
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2.
Der er, med forbehold af parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til dette kapitel, intet i dette kapitel, der
forhindrer en part i at oprette eller opretholde statsejede virksomheder, indrømme virksomheder særlige rettigheder eller
privilegier eller udpege eller opretholde monopoler.

3.
En part må ikke pålægge eller tilskynde dens statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder
eller privilegier eller udpegede monopoler til at handle på en måde, der er uforenelig med dette kapitel.

Artikel 11.4
Ikkeforskelsbehandling og kommercielle betragtninger
1.
Hver part skal sikre, at dens statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller privilegier og
udpegede monopoler, når de udøver kommercielle aktiviteter:

a) handler i overensstemmelse med kommercielle betragtninger ved køb eller salg af varer eller tjenesteydelser, undtagen
for at udføre deres offentlige opgave, som ikke er uforenelige med stk. 1, litra b)

b) ved køb af en vare eller tjenesteydelse:

i) indrømmer en vare eller en tjenesteydelse, der leveres af en virksomhed fra den anden part, en behandling, der ikke
er mindre gunstig end den, de indrømmer en tilsvarende vare eller tjenesteydelse leveret af en af partens virk
somheder og

ii) indrømmer en vare eller en tjenesteydelse, der leveres af en investorvirksomhed fra den anden part på partens
område, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer en tilsvarende vare eller tjenesteydelse,
som leveres af en investorvirksomhed fra den anden part på det relevante marked på partens område

c) ved salg af en vare eller en tjenesteydelse:

i) indrømmer en virksomhed fra den anden part en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, den indrømmer
partens egne virksomheder og

ii) indrømmer en investorvirksomhed fra den anden part på den pågældende parts område en behandling, der ikke er
mindre gunstig end den, de indrømmer investorvirksomheder fra den anden part på det relevante marked på
partens område.

2.
Stk. 1 hindrer ikke statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller privilegier eller
udpegede monopoler i:

a) at købe eller levere varer eller tjenesteydelser på forskellige vilkår eller betingelser, herunder vedrørende prisen, eller

b) at nægte at købe eller levere varer eller tjenesteydelser

forudsat at sådanne forskellige vilkår eller betingelser eller afslag finder sted i overensstemmelse med kommercielle
betragtninger.

3.
Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på de sektorer, der er omhandlet i artikel 8.3 (anvendelsesområde) og 8.9
(anvendelsesområde).
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4.
Stk. 1 og 2 finder anvendelse på kommercielle aktiviteter i statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet
særlige rettigheder eller privilegier og udpegede monopoler, hvis samme aktivitet ville påvirke handelen med tjenestey
delser og investeringer, for hvilke en part har påtaget sig en forpligtelse i henhold til artikel 8.5 (national behandling), 8.6
(mestbegunstigelsesbehandling), 8.11 (national behandling), med forbehold af de betingelser eller kvalifikationer, der er
fastsat i dens liste over specifikke forpligtelser i henholdsvis bilag 8-A (Unionens liste over specifikke forpligtelser) eller 8B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser) i henhold til artikel 8.7 (liste over specifikke forpligtelser) og artikel 8.12
(liste over specifikke forpligtelser). Det præciseres, at i tilfælde af konflikt mellem artikel 11.2 (anvendelsesområde), stk. 4,
og de betingelser eller kvalifikationer, der er fastsat i en parts liste over specifikke forpligtelser i henhold til artikel 8.7
(liste over specifikke forpligtelser) og 8.12 (liste over specifikke forpligtelser), har disse lister forrang.

Artikel 11.5
Reguleringsmæssig ramme
1.
Parterne tilstræber at sikre, at statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller privilegier
og udpegede monopoler overholder internationalt anerkendte standarder for virksomhedsledelse.

2.
Hver part skal sikre, at dens reguleringsorganer eller -funktioner ikke står til ansvar over for virksomheder eller
enheder, som de regulerer, for at sikre reguleringsorganernes eller -funktionernes effektivitet, og handler upartisk (51) i
lignende situationer over for alle virksomheder eller enheder, som de regulerer, herunder statsejede virksomheder, virk
somheder indrømmet særlige rettigheder eller privilegier og udpegede monopoler (52).

3.
Hver part skal sikre, at love og forskrifter håndhæves på en ensartet og ikkeforskelsbehandlende måde, herunder
over for statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller privilegier og udpegede monopoler.

Artikel 11.6
Gennemsigtighed
1.
En part, som har rimelig grund til at antage, at dens interesser i henhold til dette kapitel påvirkes negativt af
kommercielle aktiviteter, som udøves af en statsejet virksomhed, en virksomhed indrømmet særlige rettigheder eller
privilegier eller et udpeget monopol fra den anden part, kan anmode den anden part skriftligt om at oplyse om
virksomhedens eller monopolets kommercielle aktiviteter. En sådan anmodning skal angive den virksomhed eller det
monopol, de pågældende produkter eller tjenesteydelser og markeder samt indeholde oplysninger, hvoraf det fremgår, at
virksomhedens eller monopolets praksis hindrer handel eller investeringer mellem parterne.

2.

De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal omfatte:

a) virksomhedens eller monopolets ejerskab og stemmeretsstruktur med angivelse af den procentdel af aktierne og
stemmerettighederne, som en part eller en statsejet virksomhed, en virksomhed indrømmet særlige rettigheder eller
privilegier eller et udpeget monopol kumulativt ejer

b) en beskrivelse af eventuelle særlige aktier eller særlige stemmerettigheder eller andre rettigheder, som en part eller en
statsejet virksomhed, en virksomhed indrømmet særlige rettigheder eller privilegier eller et udpeget monopol har, når
sådanne rettigheder er forskellige fra dem, der er knyttet til virksomhedens eller monopolets almindelige aktier

c) virksomhedens eller monopolets organisatoriske struktur, sammensætningen af dens bestyrelse eller et tilsvarende
organ, der udøver direkte eller indirekte kontrol i virksomheden eller enheden, samt krydsejerskaber og andre forbin
delser til forskellige statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller privilegier eller udpe
gede monopoler
(51) Det præciseres, at den upartiskhed, hvormed reguleringsorganet udøver dens reguleringsmæssige funktioner, skal vurderes i henhold
til det pågældende reguleringsorgans generelle adfærd eller praksis.
(52) Det præciseres, at for de sektorer, inden for hvilke parterne er blevet enige om specifikke forpligtelser vedrørende reguleringsorganet
i andre kapitler, har de relevante bestemmelser i de andre kapitler forrang.
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d) en beskrivelse af, hvilke statsadministrationer eller offentlige organer, der regulerer eller overvåger virksomheden eller
monopolet, en beskrivelse af rapporteringsvejene (53) og statsadministrationens eller det offentlige organs rettigheder
og praksis angående udnævnelse, afskedigelse eller aflønning af ledere

e) de årlige indtægter eller samlede aktiver eller begge dele

f) fritagelser, immuniteter og andre foranstaltninger, herunder en mere fordelagtig behandling, der finder anvendelse på
den anmodede parts område for enhver statsejet virksomhed, virksomhed indrømmet særlige rettigheder eller privi
legier eller udpeget monopol.

3.
En part kan anmode den anden part om yderligere oplysninger om beregningerne af den i artikel 11.2 (anvendel
sesområde), stk. 4, omhandlede indtægtsgrænse.

4.
Stk. 1-3 forpligter ikke nogen part til at videregive fortrolige oplysninger, når det ville være uforeneligt med dens
love og forskrifter, vanskeliggøre håndhævelse af loven eller på anden måde være i strid med almene samfundsinteresser
eller krænke bestemte virksomheders legitime kommercielle interesser.

5.
For så vidt angår Unionen finder stk. 2, litra a)-e), ikke anvendelse på virksomheder, der betragtes som små og
mellemstore virksomheder som defineret i EU-retten.

Artikel 11.7
Teknisk samarbejde
Parterne, der anerkender betydningen af at fremme effektive retlige og reguleringsmæssige rammer for statsejede virk
somheder, skal iværksætte gensidigt aftalte tekniske samarbejdsaktiviteter med henblik på at fremme statsejede virk
somheders effektivitet og gennemsigtighed, forudsat at der er midler til rådighed under den pågældende parts samarbejds
instrumenter og -programmer.

KAPITEL 12

Intellektuelle ejendomsrettigheder
Afdeling A
Generelle bestemmelser og principper
Artikel 12.1
Mål
1.

Målene med dette kapitel er:

a) at lette skabelse, produktion og markedsføring af innovative og kreative produkter parterne imellem og derved bidrage
til en mere bæredygtig og inklusiv økonomi i hver part og

b) at sikre et passende og effektivt niveau af beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

2.
Beskyttelsen og håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder bør bidrage til at fremme teknologisk innovation
samt overførsel og udbredelse af teknologi til gensidig fordel for producenter og brugere af teknologisk viden og på en
måde, der sikrer social og økonomisk velfærd samt balance mellem rettigheder og forpligtelser.
(53) Det præciseres, at en part ikke er forpligtet til at videregive rapporter eller dele af rapporter.
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Artikel 12.2
Forpligtelsernes art og omfang
1.
Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i henhold til de internationale traktater om intellektuel ejen
domsret, som de er part i, herunder TRIPS-aftalen. Parterne skal sikre en passende og effektiv gennemførelse af disse
traktater. Formålet med dette kapitel er at supplere og yderligere præcisere disse rettigheder og forpligtelser mellem
parterne med det formål at sikre en passende og effektiv gennemførelse af disse traktater samt en balance mellem
indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder og offentlighedens interesser.
2.
Med henblik på denne aftale henviser "intellektuelle ejendomsrettigheder" som minimum til alle de kategorier af
intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omhandlet i TRIPS-aftalens del II, afsnit 1 til 7, dvs.:
a) ophavsret og dermed beslægtede rettigheder
b) varemærker
c) geografiske betegnelser
d) industrielt design
e) patentrettigheder
f) layout-design (topografier) for integrerede kredsløb
g) beskyttelse af fortrolige oplysninger og
h) plantesorter.
3.
Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder omfatter bl.a. beskyttelse mod illoyal konkurrence som omhandlet i
artikel 10a i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, udfærdiget den 20. marts 1883 og senest revideret i
Stockholm den 14. juli 1967 (herefter benævnt "Pariserkonventionen").
Artikel 12.3
Mestbegunstigelsesbehandling
Med hensyn til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder indrømmes enhver fordel, begunstigelse, privilegium eller
immunitet, som en part har indrømmet statsborgere fra et tredjeland, straks og ubetinget til statsborgere fra den anden
part, jf. dog undtagelserne i TRIPS-aftalens artikel 4 og 5.
Artikel 12.4
Konsumption
Hver part kan frit indføre dens egen ordning for konsumption af intellektuelle ejendomsrettigheder, jf. dog TRIPS-aftalens
relevante bestemmelser.
Afdeling B
Standarder vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder
Underafdeling 1
Ophavsret og beslægtede rettigheder

Artikel 12.5
Beskyttelse
1.

Parterne skal overholde de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i følgende internationale aftaler:

a) Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker, udfærdiget den 9. september 1886 og senest revideret i Paris
den 24. juli 1971 (herefter benævnt "Bernerkonventionen")
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b) den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsfore
tagender, udfærdiget i Rom den 26. oktober 1961, og
c) TRIPS-aftalen.
2.

Parterne skal tiltræde følgende internationale traktater senest tre år efter datoen for denne aftales ikrafttræden:

a) WIPO's traktat om ophavsret, vedtaget i Genève den 20. december 1996, og
b) WIPO's traktat om fremførelser og fonogrammer, vedtaget i Genève den 20. december 1996.
Artikel 12.6
Ophavsmænd
Hver part skal give ophavsmænd eneret til at tillade eller forbyde:
a) direkte eller indirekte reproduktion på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form, helt eller delvis, af
deres værker
b) enhver form for distribution til offentligheden af deres originalværker eller kopier heraf ved salg eller anden over
dragelse af ejendomsretten og
c) enhver trådbunden eller trådløs overføring til offentligheden af deres værker, herunder tilrådighedsstillelse af deres
værker til offentligheden på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden får adgang til dem på et individuelt valgt
sted og tidspunkt, som de vælger.
Artikel 12.7
Udøvende kunstnere
Hver part skal give udøvende kunstnere eneret til at tillade eller forbyde:
a) optagelse af deres fremførelser
b) direkte eller indirekte reproduktion på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form, helt eller delvis, af
optagelser af deres fremførelser
c) distribution til offentligheden af optagelser af deres fremførelser ved salg eller anden overdragelse af ejendomsretten
d) trådbunden eller trådløs tilrådighedsstillelse for offentligheden af optagelser af deres fremførelser på en sådan måde, at
medlemmer af offentligheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, som de vælger, og
e) trådløs sendevirksomhed og kommunikation til offentligheden af deres ikke optagne fremførelser, medmindre frem
førelsen i sig selv allerede består i sendevirksomhed.
Artikel 12.8
Fremstillere af fonogrammer
Hver part skal give fremstillere af fonogrammer eneret til at tillade eller forbyde:
a) direkte eller indirekte reproduktion på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form, helt eller delvis, af
deres fonogrammer
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b) distribution til offentligheden ved salg eller anden overdragelse af ejendomsretten af deres fonogrammer, herunder
kopier heraf, og
c) trådbunden eller trådløs tilrådighedsstillelse af deres fonogrammer for offentligheden på en sådan måde, at medlemmer
af offentligheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, som de selv vælger.
Artikel 12.9
Sendevirksomheder
Hver part skal give sendevirksomheder eneret til at tillade eller forbyde:
a) optagelse af deres udsendelser
b) reproduktion af optagelser af deres udsendelser
c) distribution til offentligheden af optagelser af deres udsendelser og
d) trådløs viderespredning af deres udsendelser.
Artikel 12.10
Sendevirksomhed og kommunikation til offentligheden
Hver part skal give udøvende kunstnere og fremstillere af fonogrammer ret til at sikre, at et enkelt og rimeligt vederlag
betales af brugeren, hvis et i kommercielt øjemed udgivet fonogram eller en reproduktion af et sådant fonogram anvendes
til trådløs sendevirksomhed eller til anden kommunikation til offentligheden. Hver part skal sikre, at dette vederlag deles
mellem de pågældende kunstnere og fremstillere af fonogrammer. Parterne kan, hvis der ikke er enighed mellem de
udøvende kunstnere og fremstillere af fonogrammer, fastlægge betingelserne for et sådant vederlags fordeling mellem
dem.
Artikel 12.11
Beskyttelsestid
1.
Ophavsmandens rettigheder til litterære eller kunstneriske værker som defineret i Bernerkonventionens artikel 2
gælder i ophavsmandens levetid og i mindst 50 år efter ophavsmandens død, uanset på hvilket tidspunkt værket på lovlig
vis blev gjort tilgængeligt for offentligheden.
2.
I tilfælde af fælles ophavsret til et værk beregnes den i stk. 1 omhandlede beskyttelsestid fra den længstlevende
ophavsmands død.
3.
Udøvende kunstneres rettigheder udløber tidligst 50 år efter fremførelsesdatoen. Hvis en optagelse af en fremførelse
udgives på lovlig vis eller offentliggøres på lovlig vis inden for dette tidsrum, udløber rettighederne tidligst 50 år efter
datoen for første lovlige udgivelse eller første lovlige offentliggørelse, alt efter hvilken dato der er den første.
4.
Fonogramfremstilleres rettigheder udløber tidligst 50 år efter optagelsen. Hvis fonogrammet er blevet offentliggjort
på lovlig vis inden for dette tidsrum, udløber rettighederne tidligst 50 år efter datoen for første lovlige offentliggørelse.
Hvis lovlig offentliggørelse ikke sker inden for det i første punktum omhandlede tidsrum, og hvis fonogrammet lovligt
offentliggøres i dette tidsrum, udløber rettighederne tidligst 50 år efter datoen for første lovlige offentliggørelse.
5.
Sendevirksomheders rettigheder udløber tidligst 50 år efter første udsendelse, hvad enten den er trådbunden eller
trådløs, herunder via kabel eller satellit.
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6.
De i denne artikel fastsatte beskyttelsestider beregnes fra den 1. januar i det år, der følger efter den begivenhed, der
affødte rettigheden.

Artikel 12.12
Beskyttelse af teknologiske foranstaltninger
1.
Hver part skal indføre en passende retlig beskyttelse mod omgåelse af enhver form for effektive teknologiske
foranstaltninger, som anvendes af indehaveren af enhver ophavsret eller beslægtet rettighed, som den pågældende
begår, selv om vedkommende ved eller burde vide, at dette er formålet.

2.
Hver part skal indføre en passende retlig beskyttelse mod fremstilling, import, distribution, salg, udlejning, tilbud
om salg og udlejning til offentligheden eller besiddelse i kommercielt øjemed af anordninger, produkter eller kompo
nenter eller ydelse af tjenesteydelser, der:

a) er genstand for salgsfremme, reklame eller markedsføring med henblik på omgåelse af enhver effektiv teknologisk
foranstaltning

b) kun i begrænset omfang har andet kommercielt formål eller anden kommerciel anvendelse end omgåelse af enhver
effektiv teknologisk foranstaltning eller

c) primært er udviklet, produceret, tilpasset eller ydet med henblik på at muliggøre eller lette omgåelse af enhver effektiv
teknologisk foranstaltning.

3.
En part kan for at sikre den nødvendige retsbeskyttelse i henhold til stk. 1 og 2 indføre eller opretholde passende
begrænsninger eller undtagelser i forhold til foranstaltninger, der gennemfører disse stykker. Forpligtelserne i stk. 1 og 2
berører ikke rettigheder, begrænsninger, undtagelser eller værn, for så vidt angår krænkelser af ophavsret eller dermed
beslægtede rettigheder i henhold til en parts nationale ret.
4.
Med henblik på denne artikel forstås ved "teknologiske foranstaltninger" enhver teknologi, anordning eller kompo
nent, der under dens normale funktion har til formål at forhindre eller begrænse handlinger i forbindelse med værker eller
andre frembringelser, som indehaveren af ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder som fastsat ved national lovgiv
ning ikke har givet tilladelse til. Teknologiske foranstaltninger skal anses som "effektive", hvis anvendelsen af beskyttede
værker eller andre frembringelser kontrolleres af rettighedshaverne ved anvendelse af en adgangskontrol- eller beskyttel
sesforanstaltning, f.eks. kryptering, scrambling eller anden omdannelse af værket eller andre frembringelser eller en
kopikontrolanordning, der opfylder beskyttelsesformålet.

Artikel 12.13
Beskyttelse af rettighedsforvaltningsoplysninger
1.
Hver part skal indføre en passende retlig beskyttelse enhver person, der bevidst og uden tilladelse udfører følgende
handlinger:

a) fjernelse eller ændring af elektroniske rettighedsforvaltningsoplysninger eller

b) spredning, import med henblik på distribution, sendevirksomhed, kommunikation til eller tilrådighedsstillelse for
offentligheden af værker, fremførelser, fonogrammer eller andre frembringelser, der er beskyttet efter denne under
afdeling, og fra hvilke de elektroniske rettighedsforvaltningsoplysninger er blevet fjernet eller ændret uden tilladelse

hvis denne person ved eller har rimelig grund til at vide, at sådanne handlinger foranlediger, muliggør, letter eller skjuler
en krænkelse af en ophavsrettighed eller en beslægtet rettighed som fastsat ved national lovgivning.
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2.
Med henblik på denne artikel forstås ved "rettighedsforvaltningsoplysninger" enhver oplysning fra rettighedshavere,
som identificerer et værk eller en anden frembringelse som omhandlet i denne underafdeling, ophavsmanden eller enhver
anden rettighedshaver, eller enhver oplysning om betingelserne for anvendelse af værket eller frembringelsen samt numre
eller koder, der udgør sådanne oplysninger.

3.
Stk. 2 finder anvendelse, hvis en hvilken som helst af de i nævnte stykke omhandlede oplysninger anvendes i
forbindelse med kopiering af eller fremkommer i forbindelse med kommunikation til offentligheden af et værk eller en
anden frembringelse, der er omhandlet i denne underafdeling.

Artikel 12.14
Undtagelser og begrænsninger
1.
Hver part må kun indføre undtagelser og begrænsninger med hensyn til rettighederne i artikel 12.6 (ophavsmænd)
til 12.10 (sendevirksomhed og kommunikation til offentligheden) i visse særlige tilfælde, der ikke strider mod den
normale udnyttelse af frembringelsen og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshavernes legitime interesser i
henhold til de internationale traktater, som de er part i.

2.
Hver part skal sikre, at reproduktionshandlinger som omhandlet i artikel 12.6 (ophavsmænd) til 12.10 (sendevirk
somhed og kommunikation til offentligheden), som er flygtige eller tilfældige, udgør en integrerende og uundværlig del af
en teknologisk proces, og hvis eneste formål er at muliggøre:

a) transmission i et netværk mellem tredjeparter gennem en formidler eller

b) lovlig anvendelse

af et værk eller en anden frembringelse, der skal udføres, og som ikke har nogen selvstændig økonomisk betydning, er
undtaget fra den ret til reproduktion, der er omhandlet i artikel 12.6 (ophavsmænd) til 12.10 (sendevirksomhed og
kommunikation til offentligheden).

Artikel 12.15
Kunstneres følgeret til kunstværker
1.
En part kan til fordel for ophavsmanden til et originalkunstværk sikre en følgeret, som skal defineres som en
umistelig rettighed til et vederlag baseret på salgsprisen ved ethvert videresalg af det pågældende kunstværk efter ophavs
mandens første afhændelse deraf.

2.
Den i stk. 1 omhandlede rettighed finder anvendelse på alt videresalg, hvor der som sælgere, købere eller formidlere
deltager professionelle på kunstmarkedet, herunder auktionshuse, kunstgallerier og alle kunsthandlere i øvrigt.

3.
En part kan bestemme, at den i stk. 1 omhandlede rettighed ikke finder anvendelse på videresalg, når sælgeren har
erhvervet værket direkte fra ophavsmanden mindre end tre år inden videresalget, og videresalgsprisen ikke overskrider et
vist mindstebeløb.

4.
Den i stk. 1 omhandlede rettighed kan kun gøres gældende i en part, hvis den nationale lovgivning i denne part,
som ophavsmanden tilhører, gør det muligt, og i det omfang det tillades i den part, hvor rettigheden gøres gældende.
Beløbstørrelsen og opkrævningsproceduren fastlægges i national lovgivning.

L 186/114

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

Artikel 12.16
Samarbejde om kollektiv rettighedsforvaltning
Parterne skal fremme dialogen og samarbejdet mellem deres respektive kollektive rettighedshaverorganisationer for at
fremme adgangen til værker og andre beskyttede frembringelser på deres område og sikre overførsel af vederlag for
anvendelse af sådanne værker eller andre beskyttede frembringelser.
Underafdeling 2
Varemærker

Artikel 12.17
Internationale traktater
1.
Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i henhold til protokollen til Madridarrangementet om international
registrering af varemærker, vedtaget i Madrid den 27. juni 1989 og senest ændret den 12. november 2007.
2.
Hver part skal anvende den klassificering, der er fastsat i Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer
og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, udfærdiget i Nice den 15. juni 1957 og ændret den 28. september
1979 (herefter benævnt "Niceklassifikationen") (54).
3.
Hver part skal forenkle og udvikle dens varemærkeregistreringsprocedurer, bl.a. med udgangspunkt i traktaten om
varemærkeret, vedtaget i Genève den 27. oktober 1994, og Singaporetraktaten om varemærkeret, udfærdiget i Singapore den
27. marts 2006.
Artikel 12.18
Rettigheder, der er knyttet til et varemærke
Et registreret varemærke giver indehaveren en eneret dertil. Indehaveren skal have ret til at forbyde tredjemand, der ikke
har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:
a) ethvert tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser, der er identiske med dem, for hvilke
varemærket er registreret (55), og
b) ethvert tegn, der er identisk med eller ligner varemærket for varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller
ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, hvis denne brug ville resultere i en risiko for forveksling i offentlig
hedens bevidsthed.
Artikel 12.19
Registreringsprocedure
1.
Hver part skal sikre, at der findes en ordning for registrering af varemærker, hvor endelige beslutninger om afslag
truffet af den relevante varemærkemyndighed meddeles skriftligt og begrundes behørigt.
2.
Hver part skal give mulighed for at gøre indsigelse mod varemærkeansøgninger og give varemærkeansøgeren
mulighed for at svare på en sådan indsigelse.
3.
Hver part skal sikre, at der er adgang til en offentligt tilgængelig elektronisk database over varemærkeansøgninger
og -registreringer.
(54) Det præciseres, at en part skal anvende de ajourførte udgaver af Niceklassifikationen i det omfang, den ajourførte udgave er
offentliggjort af WIPO, og for Vietnams vedkommende i det omfang den officielle oversættelse er blevet offentliggjort.
(55) Det skal præciseres, at dette ikke berører artikel 12.21 (undtagelser fra de rettigheder, der er knyttet til et varemærke).
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Artikel 12.20
Vitterligt kendte varemærker
Med henblik på at sikre en effektiv beskyttelse af vitterligt kendte varemærker som omhandlet i Pariserkonventionens
artikel 6a og TRIPS-aftalens artikel 16, stk. 2 og 3, skal parterne tage hensyn til den fælles henstilling vedrørende bestemmelser
om beskyttelse af vitterligt kendte mærker, der blev vedtaget af Pariserunionen til Beskyttelse af Industriel Ejendomsret og
WIPO's generalforsamling på 34. møderække i forsamlingerne af WIPO's medlemsstater fra den 20. til den 29. september
1999.
Artikel 12.21
Undtagelser fra rettigheder, der er knyttet til et varemærke
Hver part:
a) skal tillade en rimelig anvendelse af deskriptive udtryk (56) som en begrænset undtagelse fra de rettigheder, der er
knyttet til et varemærke, og
b) kan fastsætte andre begrænsede undtagelser
såfremt disse undtagelser tager hensyn til varemærkeindehaverens og tredjeparters legitime interesser.
Artikel 12.22
Fortabelse af et registreret varemærke (57)
1.
Hver part skal fastsætte, at et registreret varemærke kan fortabes, hvis det inden for en sammenhængende periode
på fem år forud for en begæring om fortabelse ikke har været i reel (58) brug af sin ejer eller ejers licenstager på det
pågældende område i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, uden nogen berettiget
begrundelse, undtagen hvis brugen er påbegyndt eller genoptaget mindst tre måneder før begæringen om fortabelse. En
part kan bestemme, at denne undtagelse lades ude af betragtning, hvis forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse
først indtræder, efter at indehaveren er blevet klar over, at begæringen om fortabelse kan indgives.
2.
En part kan bestemme, at et varemærke kan fortabes, hvis det efter den dato, hvor det blev registreret, som følge af
indehaverens aktiviteter eller inaktivitet er blevet det almindelige navn i handelen for et produkt eller en tjenesteydelse, for
hvilken det er registreret.
3.
Enhver brug af et registreret varemærke, der foretages af indehaveren eller med dennes samtykke for så vidt angår
de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til
varernes eller tjenesteydelsernes art, kvalitet eller geografiske oprindelse, vil medføre, at varemærket kan fortabes eller
alternativt blive forbudt i henhold til relevant national ret.
Underafdeling 3
Geografiske betegnelser

Artikel 12.23
Anvendelsesområde
1.
Denne underafdeling finder anvendelse på anerkendelse og beskyttelse af geografiske betegnelser for vin, spiritus,
landbrugsprodukter og fødevarer med oprindelse på parternes område.
(56) Rimelig anvendelse af deskriptive udtryk omfatter også brug af et tegn til at angive varernes eller tjenesteydelsernes geografiske
oprindelse, hvis en sådan brug er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik i industrielle eller kommercielle forhold.
(57) For så vidt angår Vietnam anses "tilbagekaldelse" for at svare til "ophævelse".
(58) Reel brug indebærer faktisk brug i forbindelse med handel med de pågældende varer eller tjenesteydelser med henblik på at skabe
goodwill. Generelt indebærer dette et egentligt salg, og der skal have været foretaget salg af varerne eller levering af tjenesteydelserne
i den relevante periode. Brug i reklamer kan være at betragte som reel brug. Imidlertid må rene forberedende skridt ikke betragtes
som reel brug af et mærke. Reel brug skal forstås i modsætning til kunstig eller fiktiv brug, der udelukkende har til formål at bevare
varemærket i registret.
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2.
Geografiske betegnelser fra en part, som skal beskyttes af den anden part, er kun omfattet af denne underafdeling,
hvis de er beskyttet som geografiske betegnelser i overensstemmelse med den ordning, der er omhandlet i artikel 12.24
(ordning for registrering og beskyttelse af geografiske betegnelser), på oprindelsespartens område.

Artikel 12.24
Ordning for registrering og beskyttelse af geografiske betegnelser
1.
Hver part skal opretholde en ordning for registrering og beskyttelse af geografiske betegnelser, som mindst skal
indeholde følgende elementer:

a) et register over geografiske betegnelser, der er beskyttet på den pågældende parts område

b) en administrativ procedure, hvorved det kontrolleres, at geografiske betegnelser, der skal indføres eller opretholdes i
det i litra a) omhandlede register, angiver, at en vare har oprindelse på en parts område eller i en region eller en
lokalitet på dette område, hvis varens kvalitet, omdømme eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens
geografiske oprindelse

c) en indsigelsesprocedure, der gør det muligt at tage hensyn til fysiske eller juridiske personers legitime interesser, og

d) procedurer til at rette og slette eller ophæve virkningen af en opførelse i det i litra a) omhandlede register, som tager
hensyn til de legitime interesser, som tredjeparter og rettighedshavere til de pågældende registrerede geografiske
betegnelser har (59).

2.
Hver part kan i dens nationale lovgivning fastsætte en mere omfattende beskyttelse end den, der er foreskrevet i
denne underafdeling, forudsat at en sådan beskyttelse ikke er i strid med den beskyttelse, der opnås ved denne aftale.

Artikel 12.25
Eksisterende geografiske betegnelser
1.
Efter at have afsluttet en indsigelsesprocedure og en undersøgelse af de geografiske betegnelser i Unionen, der er
opført i del A i bilag 12-A (liste over geografiske betegnelser), anerkender Vietnam, at disse angivelser er geografiske
betegnelser som omhandlet i TRIPS-aftalens artikel 22, stk. 1, og at de er blevet registreret af Unionen i overensstemmelse
med den ordning, der er omhandlet i artikel 12.24 (ordning for registrering og beskyttelse af geografiske betegnelser).
Vietnam skal beskytte disse geografiske betegnelser i overensstemmelse med det beskyttelsesniveau, der er fastsat i denne
aftale.

2.
Efter at have afsluttet en indsigelsesprocedure og en undersøgelse af de geografiske betegnelser i Vietnam, der er
opført i del B i bilag 12-A (liste over geografiske betegnelser), anerkender Unionen, at disse angivelser er geografiske
betegnelser som omhandlet i TRIPS-aftalens artikel 22, stk. 1, og at de er blevet registreret af Vietnam i overensstemmelse
med den ordning, der er omhandlet i artikel 12.24 (ordning for registrering og beskyttelse af geografiske betegnelser).
Unionen skal beskytte disse geografiske betegnelser i overensstemmelse med det beskyttelsesniveau, der er fastsat i denne
aftale.
(59) Uden at dette berører dens nationale lovgivning om ordningen for registrering og beskyttelse af geografiske betegnelser, skal hver
part sikre, at der forefindes retsmidler til ugyldiggørelse af registreringen af geografiske betegnelser.

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/117

Artikel 12.26
Ændring af listen over geografiske betegnelser
1.
Parterne kan ændre listen over geografiske betegnelser i bilag 12-A (liste over geografiske betegnelser) i overens
stemmelse med proceduren i artikel 12.63 (arbejdsgruppen om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder geografiske
betegnelser), stk. 3, litra a), og artikel 17.5 (ændringer), stk. 1, ved bl.a.:

a) at fjerne geografiske betegnelser, som ikke længere er beskyttede i oprindelseslandet, eller

b) at tilføje geografiske betegnelser efter at have afsluttet indsigelsesproceduren og efter at have undersøgt de geografiske
betegnelser som omhandlet i artikel 12.25 (eksisterende geografiske betegnelser) til begge parters tilfredshed.

2.
En geografisk betegnelse for vin, spiritus, landbrugsprodukter eller fødevarer må i princippet ikke føjes til bilag 12-A
(liste over geografiske betegnelser), hvis det er et navn, der på datoen for denne aftales undertegnelse er opført i det
relevante register i en part med status som "registreret".

Artikel 12.27
Beskyttelse af geografiske betegnelser
1.

Hver part skal sikre, at der er adgang til retsmidler, ved hjælp af hvilke interesserede parter kan forhindre:

a) anvendelsen af en geografisk betegnelser fra den anden part, der er opført i bilag 12-A (liste over geografiske
betegnelser), for ethvert produkt, der er omfattet af den produktklasse, der er angivet i bilag 12-B (produktklasser)
og specificeret i bilag 12-A (liste over geografiske betegnelser) for den pågældende geografiske betegnelse, og som
enten:

i) ikke har oprindelse i det oprindelsesland, der er angivet i bilag 12-A (liste over geografiske betegnelser) for den
pågældende geografiske betegnelse, eller

ii) har oprindelse i det oprindelsesland, der er angivet i bilag 12-A (liste over geografiske betegnelser) for den
pågældende geografiske betegnelse, men ikke er blevet produceret eller fremstillet i overensstemmelse med de
love og forskrifter i den anden part, som ville finde anvendelse, hvis produktet var bestemt til forbrug i den
anden part

b) anvendelse af alle sådanne midler i betegnelsen eller præsentationen af en vare, som angiver eller antyder, at den
pågældende vare har oprindelse i et andet geografisk område end det virkelige oprindelsessted, på en måde, som
vildleder offentligheden med hensyn til varens geografiske oprindelse eller natur, og

c) enhver anden anvendelse, som udgør illoyal konkurrence i henhold til Pariserkonventionens artikel 10a.

2.
Der skal gives den i stk. 1, litra a), omhandlede beskyttelse, også selv om produktets virkelige oprindelse er angivet,
eller den geografiske betegnelse er anvendt i oversættelse eller ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "stil", "efterligning"
eller lignende.

3.
Parterne skal, med forbehold af TRIPS-aftalens artikel 23, i fællesskab fastsætte de praktiske regler for anvendelse,
hvorefter der kan sondres mellem enslydende geografiske betegnelser, samtidig med at der tages hensyn til behovet for, at
de berørte producenter behandles lige, og at forbrugerne ikke vildledes. En enslydende betegnelse, der vildleder forbru
gerne til at tro, at et produkt stammer fra et andet område, skal ikke registreres, selv om navnet er korrekt med hensyn til
det område, den region eller det sted, hvor det pågældende produkt har dets oprindelse.
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4.
Hvis en part i forbindelse med forhandlinger med et tredjeland tilbyder at beskytte en geografisk betegnelse fra
tredjelandet, som er enslydende med en geografisk betegnelse hos den anden part, som er beskyttet i henhold til denne
underafdeling, skal den give den anden part meddelelse herom og give den lejlighed til fremsætte bemærkninger, inden
tredjepartens geografiske betegnelse gives beskyttelse.

5.
Intet i denne underafdeling forpligter en part til at beskytte den anden parts geografiske betegnelse, hvis betegnelsen
ikke er eller ophører med at være beskyttet i oprindelseslandet. Hver part skal meddele den anden part, hvis en geografisk
betegnelse ophører med at være beskyttet i oprindelseslandet. En sådan meddelelse skal ske i overensstemmelse med
artikel 12.63 (Arbejdsgruppe om Intellektuelle Ejendomsrettigheder, herunder Geografiske Betegnelser), stk. 3.

6.
En part skal ikke være forpligtet til at give et navn beskyttelse som geografisk betegnelse, hvis navnet kolliderer med
navnet på en plantesort eller en dyrerace og kan vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

Artikel 12.28
Undtagelser
1.
Uanset artikel 12.27 (beskyttelse af geografiske betegnelser) er beskyttelsen af de geografiske betegnelser "Asiago",
"Fontina" og "Gorgonzola", der er opført i del A i bilag 12-A (liste over geografiske betegnelser), ikke til hinder for, at
disse betegnelser på Vietnams område anvendes af personer, herunder deres efterfølgere, som i god tro har foretaget
faktisk erhvervsmæssig anvendelse af disse betegnelser for så vidt angår produkter i kategorien "ost" inden den 1. januar
2017.

2.
Uanset artikel 12.27 (beskyttelse af geografiske betegnelser) er beskyttelsen af den geografiske betegnelse "Feta", der
er opført i del A i bilag 12-A (liste over geografiske betegnelser), ikke til hinder for, at denne betegnelse anvendes på
Vietnams område af personer, herunder deres efterfølgere, som i god tro har foretaget faktisk erhvervsmæssig anvendelse
af denne betegnelse for så vidt angår produkter i kategorien "ost" fremstillet af fåremælk eller fåre- og gedemælk før den
1. januar 2017.

3.
Uanset artikel 12.27 (beskyttelse af geografiske betegnelser) er beskyttelsen af den geografiske betegnelse "Cham
pagne", der er opført i del A i bilag 12-A (liste over geografiske betegnelser), i en overgangsperiode på 10 år fra datoen
for denne aftales ikrafttræden ikke til hinder for, at denne betegnelse eller dens oversættelse, translitteration eller trans
skription på Vietnams område anvendes af personer, herunder deres efterfølgere, som i god tro har foretaget faktisk
erhvervsmæssig anvendelse af denne betegnelse for så vidt angår produkter i kategorien "vin".

4.
En part kan bestemme, at enhver ansøgning i medfør af denne underafdeling i forbindelse med anvendelsen eller
registreringen af et varemærke skal fremsættes senest fem år efter, at den uautoriserede anvendelse af den beskyttede
betegnelse er blevet almindeligt kendt i den pågældende part, eller efter datoen for varemærkets registrering i denne part,
forudsat at varemærket er offentliggjort senest denne dato, hvis den pågældende dato ligger før den dato, på hvilken den
uautoriserede anvendelse blev almindeligt kendt i den pågældende part, forudsat at den geografiske betegnelse ikke er
blevet anvendt eller registreret i ond tro.

5.
Intet i denne underafdeling indskrænker en persons ret til i forbindelse med normal handel at anvende sit eget navn
eller sin erhvervsmæssige forgængers navn, medmindre navnet anvendes således, at offentligheden vildledes.

Artikel 12.29
Ret til anvendelse af geografiske betegnelser
Når en geografisk betegnelse først er beskyttet i henhold til denne aftale, må den legitime anvendelse af en sådan
geografisk betegnelse ikke gøres betinget af, at brugerne registreres, eller af yderligere klausuler.
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Artikel 12.30
Forhold til varemærker
1.
Er der indgivet ansøgning om et varemærke, er et varemærke blevet registreret i god tro, eller er rettighederne til et
varemærke erhvervet ved anvendelse i god tro i en part før den relevante dato, der er fastsat i stk. 2, udgør foranstalt
ninger, der er vedtaget for at gennemføre denne underafdeling i denne part, ikke nogen hindring for berettigelsen til eller
gyldigheden af varemærkets registrering eller for retten til at anvende varemærket med den begrundelse, at varemærket er
identisk med eller ligner en geografisk betegnelse.
2.

Med henblik på stk. 1 er den relevante dato:

a) datoen for denne aftales ikrafttræden for så vidt angår de geografiske betegnelser som omhandlet i artikel 12.25
(eksisterende geografiske betegnelser) eller
b) datoen, hvor en parts kompetente myndighed fra den anden part modtager en anmodning med en fuldstændig
ansøgning om beskyttelse af en yderligere geografisk betegnelse som omhandlet i artikel 12.26 (ændring af listen
over geografiske betegnelser).
3.
Et varemærke som omhandlet i stk. 1 kan fortsat beskyttes, anvendes og fornyes uanset beskyttelsen af den
geografiske betegnelse, såfremt der i den pågældende parts nationale lovgivning om varemærker ikke findes grunde til
at erklære varemærket ugyldigt, eller til at rettighederne dertil fortabes.
Artikel 12.31
Håndhævelse af beskyttelse
1.
Hver part skal sikre håndhævelse af beskyttelsen af geografiske betegnelser ved passende administrative foranstalt
ninger, i det omfang det følger af dens nationale ret, for at forbyde, at en person fremstiller, klargør, emballerer, mærker,
sælger, importerer eller reklamerer for en fødevare på en måde, der er usand, forkert eller vildledende, eller som ville
kunne give et forkert indtryk af dens oprindelse.
2.
Hver part skal på anmodning af en interesseret part mindst håndhæve den beskyttelse, der er omhandlet i
artikel 12.27 (beskyttelse af geografiske betegnelser) og 12.30 (forhold til varemærker).
Artikel 12.32
Generelle regler
1.
Produkter, som er forsynet med en beskyttet geografisk betegnelse, skal opfylde produktspecifikationerne, herunder
eventuelle ændringer heraf, som er godkendt af den parts myndigheder, på hvis område produktet har dets oprindelse.
2.
Alle spørgsmål, der opstår i forbindelse med produktspecifikationer for registrerede produkter, skal behandles i
Arbejdsgruppen om Intellektuelle Ejendomsrettigheder, herunder Geografiske Betegnelser som omhandlet i artikel 12.63
(arbejdsgruppe om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder geografiske betegnelser).
Artikel 12.33
Samarbejde og gennemsigtighed
1.
Parterne skal enten direkte eller gennem Arbejdsgruppen om Intellektuelle Ejendomsrettigheder, herunder Geogra
fiske Betegnelser, som omhandlet i artikel 12.63 (Arbejdsgruppe om Intellektuelle Ejendomsrettigheder, herunder Geogra
fiske Betegnelser), holde kontakt med hinanden om alle spørgsmål vedrørende denne underafdelings gennemførelse og
anvendelse. I den forbindelse kan en part navnlig anmode den anden part om oplysninger vedrørende produktspecifi
kationer, herunder enhver ændring heraf, og om relevante kontaktpunkter med henblik på kontrol eller forvaltning af
geografiske betegnelser.
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2.
Hver part kan offentliggøre produktspecifikationerne eller et resumé heraf og oplysninger om relevante kontakt
punkter med henblik på kontrol eller forvaltning af den anden parts geografiske betegnelser, som er beskyttet i henhold
til denne underafdeling.
Underafdeling 4
Industrielle design

Artikel 12.34
Internationale traktater
Parterne skal tiltræde Genèveaftalen (1999) under Haagarrangementet vedrørende international registrering af industrielle design,
udfærdiget i Genève den 2. juli 1999, senest to år efter datoen for denne aftales ikrafttræden.
Artikel 12.35
Beskyttelse af registrerede industrielle design
1.
Parterne skal træffe foranstaltninger til beskyttelse af uafhængigt frembragte industrielle design (60), der er nye eller
originale (61). Beskyttelsen ydes ved registrering og giver indehaverne eneret i overensstemmelse med denne underafde
ling (62).
2.
Et design, der finder anvendelse på eller indgår i et produkt, som udgør en komponent af et sammensat produkt,
anses kun for at være nyt og originalt:
a) hvis komponenten, efter at være blevet inkorporeret i det sammensatte produkt, fortsat er synlig under normal brug af
dette produkt og
b) i det omfang disse synlige elementer af komponenten i sig selv opfylder kravene om nyhed og originalitet.
3.
Ved "normal brug" i den i stk. 2, litra a), anvendte betydning forstås den endelige brugers anvendelse, dog hverken
vedligeholdelse eller reparation.
4.
Indehaveren af et registreret design skal i det mindste have ret til at forhindre, at tredjeparter, som ikke har
indehaverens samtykke, fremstiller, udbyder til salg, sælger, importerer eller med henblik på salg opbevarer et produkt,
der bærer eller inkorporerer et beskyttet design, dersom en sådan handling har en kommerciel målsætning.
5.

Beskyttelsen skal mindst være af 15 års varighed.
Artikel 12.36
Undtagelser og udelukkelser

1.
En part kan fastsætte begrænsede undtagelser fra beskyttelsen af design, forudsat at sådanne undtagelser ikke i
urimeligt omfang strider mod den normale udnyttelse af beskyttede design og ikke indebærer urimelig skade for de
legitime interesser, som indehaveren af det beskyttede design har, under hensyntagen til tredjemands legitime interesser.
2.
Beskyttelse af industrielle design gælder ikke for design, der i alt væsentligt er dikteret af tekniske eller funktionelle
forhold.
(60) Parterne er enige om, at når en parts nationale ret indeholder bestemmelser herom, skal der ved "design" forstås udseendet af hele
produktet eller en adskillelig eller uadskillelig del af produktet.
(61) Parterne er enige om, at det, når en parts nationale ret indeholder bestemmelser herom, også kan kræves, at design har en individuel
karakter. Dette vedrører design, der tydeligt afviger fra kendte design eller kombinationer af kendte designbestanddele. Unionen anser
design for at have individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger, adskiller sig fra en sådan brugers
helhedsindtryk af alle andre design, som er gjort tilgængelige for offentligheden.
(62) Der er enighed om, at design ikke er udelukket fra beskyttelse, blot fordi de udgør en del af en vare eller et produkt, såfremt de er
synlige, opfylder betingelserne i dette stykke og:
a) opfylder eventuelle andre kriterier for designbeskyttelse og
b) ikke på anden måde er udelukket fra designbeskyttelse i henhold til parternes respektive nationale ret.
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Artikel 12.37
Forhold til ophavsret
Et design skal også være berettiget til beskyttelse i henhold til en parts lovgivning om ophavsret fra den dato, hvor
designet blev frembragt eller fastlagt i en given form. Berettigelsen til, omfanget af og betingelserne for at opnå en sådan
ophavsretlig beskyttelse, herunder det niveau af originalitet, der kræves, fastsættes af hver part.

Underafdeling 5
Patenter

Artikel 12.38
Internationale aftaler
Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i henhold til patentsamarbejdstraktaten, udfærdiget i Washington den
19. juni 1970, ændret den 28. september 1979 og senest ændret den 3. oktober 2001. Hver part skal forenkle og udvikle
dens patentregistreringsprocedurer, bl.a. med patentlovstraktaten, vedtaget i Genève den 1. juni 2000, som referencegrund
lag.

Artikel 12.39
Patenter og folkesundheden
1.
Parterne erkender betydningen af erklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed, vedtaget i Doha den 14. november
2001 af ministerkonferencen under WTO. Parterne kan ved fortolkningen og gennemførelsen af rettighederne og
forpligtelserne i henhold til dette kapitel henholde sig til nævnte erklæring.

2.
Parterne skal overholde WTO's Almindelige Råds afgørelse af 30. august 2003 om gennemførelsen af punkt 6 i
Dohaerklæringen om TRIPS-aftalen og folkesundhed.

Artikel 12.40
Administrativ tilladelse
1.
Parterne anerkender, at farmaceutiske produkter, som er beskyttet af et patent på deres respektive områder, generelt
kan underlægges en administrativ tilladelsesprocedure forud for markedsføringen (herefter benævnt "procedure for
markedsføringstilladelse").

2.
Hver part skal sikre, at der findes en passende og effektiv mekanisme til kompensation af patenthaveren for den
forkortelse af den effektive patentperiode, der opstår som følge af urimelige forsinkelser (63) ved udstedelse af den første
markedsføringstilladelse på dens område. En sådan kompensation kan ydes i form af en forlængelse af gyldighedsperioden
for de rettigheder, der er knyttet til patentbeskyttelse, svarende til det tidsrum, hvormed perioden som omhandlet i
fodnoten til dette stykke er overskredet. Den maksimale varighed af denne forlængelse må ikke overstige to år.

3.
En part kan som alternativ til stk. 2 give mulighed for en forlængelse, der ikke overstiger 5 år (64), af gyldigheds
perioden for de rettigheder, der er knyttet til patentbeskyttelsen, for at kompensere patentindehaveren for den forkortelse
af den effektive patentperiode, der følger af den administrative procedure for markedsføringstilladelse. Forlængelsen får
virkning ved udløbet af patentets lovhjemlede gyldighedsperiode og har gyldighed i en periode svarende til det tidsrum,
der er forløbet mellem datoen for indgivelse af ansøgningen om patent og datoen for den første tilladelse til markeds
føring af produktet på partens marked, minus fem år.
(63) Med henblik på denne artikel skal en "urimelig forsinkelse" mindst omfatte en forsinkelse på over to år i det første svar til ansøgeren
efter den dato, hvor ansøgningen om markedsføringstilladelse blev indgivet. Der kan ses bort fra forsinkelser, der opstår ved
udstedelse af en markedsføringstilladelse på grund af perioder, som kan tilskrives ansøgeren, eller enhver periode, som er uden
for markedsføringsmyndighedens kontrol, ved bestemmelsen af en sådan forsinkelse.
(64) Denne periode kan forlænges yderligere seks måneder i tilfælde af lægemidler, for hvilke der er gennemført pædiatriske undersø
gelser, hvor resultaterne af disse undersøgelser er afspejlet i produktinformationen.
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Underafdeling 6
Beskyttelse af ikkefrigivne oplysninger

Artikel 12.41
Beskyttelse af ikkefrigivne oplysninger
1.
For at gennemføre TRIPS-aftalens artikel 39 og sikre en effektiv beskyttelse mod illoyal konkurrence som omhandlet
i Pariserkonventionens artikel 10a skal hver part beskytte fortrolige oplysninger og data, der forelægges staten eller
statslige organer i overensstemmelse med denne artikel.
2.
Hvis en part som betingelse for at godkende markedsføringen af farmaceutiske eller agrokemiske produkter kræver,
at der fremlægges ikkefrigivne prøvningsoplysninger eller andre oplysninger, hvis indsamling kræver en betydelig indsats,
skal parten beskytte sådanne oplysninger mod illoyal erhvervsmæssig brug. Hver part skal desuden beskytte sådanne
oplysninger mod videregivelse, undtagen hvis det er nødvendigt for at beskytte offentligheden.
3.
Hver part skal for så vidt angår de i stk. 2 omhandlede oplysninger, der forelægges parten efter datoen for denne
aftales ikrafttræden, sikre, at ingen andre ansøgere om markedsføringstilladelse, uden tilladelse fra den person, der har
fremlagt oplysningerne, kan basere sig på disse oplysninger til støtte for en ansøgning om markedsføringstilladelse i en
rimelig periode, der normalt skal være på mindst fem år fra den dato, hvor den pågældende part udstedte godkendelse til
den person, der har udarbejdet de oplysninger, som lå til grund for ansøgningen om tilladelse til at markedsføre
produktet.
Underafdeling 7
Plantesortsrettigheder

Artikel 12.42
Plantesortsrettigheder
Hver part skal beskytte plantesortsrettigheder i overensstemmelse med Den Internationale Konvention om Beskyttelse af
Plantenyheder, vedtaget i Paris den 2. december 1961 og senest ændret i Genève den 19. marts 1991, herunder undtagel
serne fra forædlerrettigheder som omhandlet i nævnte konventions artikel 15, samt samarbejde om at fremme og
håndhæve disse rettigheder.
Afdeling C
Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
Underafdeling 1
Generelle håndhævelsesbestemmelser

Artikel 12.43
Generelle forpligtelser
1.
Parterne bekræfter deres rettigheder og forpligtelser i henhold til TRIPS-aftalen, særlig del III. Hver part skal påse, at
de supplerende foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der i henhold til denne afdeling er nødvendige for at sikre
håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, er til rådighed (65). Disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler
skal være fair og rimelige, må ikke være unødigt komplicerede eller udgiftskrævende og må ikke indebære urimelige frister
eller medføre ugrundede forsinkelser.
2.
De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger, procedurer og retsmidler skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til
krænkelsen og anvendes på en sådan måde, at der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, og at der ydes garanti mod
misbrug heraf.
(65) Med henblik på denne underafdeling bør udtrykket "intellektuelle ejendomsrettigheder" omfatte mindst følgende rettigheder: ophavs
ret, ophavsretsbeslægtede rettigheder, rettigheder tilhørende frembringeren af et halvlederprodukts topografi, varemærkerettigheder,
designrettigheder, patentrettigheder, geografiske betegnelser, brugsmønsterrettigheder, plantesortsrettigheder, handelsnavne, for så
vidt de er beskyttet som intellektuelle ejendomsrettigheder efter den pågældende nationale ret.
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Artikel 12.44
Rekvirenter
Hver part skal anerkende som personer, der kan anmode om anvendelse af de i denne afdeling og i TRIPS-aftalens del III
omhandlede foranstaltninger, procedurer og retsmidler:
a) indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning
b) alle andre personer, der har tilladelse til at anvende disse intellektuelle ejendomsrettigheder, navnlig licenshavere, i det
omfang det er muligt efter og i overensstemmelse med gældende lovgivning
c) organisationer til kollektiv forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder, der efter reglerne er anerkendt som
berettigede til at repræsentere indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder, i det omfang det er muligt efter og i
overensstemmelse med gældende lovgivning og
d) faglige interesseorganisationer, der efter reglerne er anerkendt som berettigede til at repræsentere indehavere af
intellektuelle ejendomsrettigheder, i det omfang det er muligt efter og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Underafdeling 2
Civilretlig håndhævelse

Artikel 12.45
Midlertidige foranstaltninger
1.
Hver part skal sikre, at dens kompetente retslige myndigheder efter anmodning fra en part, som har fremlagt
rimeligt tilgængeligt bevismateriale til støtte for dens påstand om, at dens intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet
krænket eller vil blive krænket, har beføjelse til at sikre, at der træffes øjeblikkelige og effektive foreløbige foranstaltninger
med henblik på:
a) at forhindre en krænkelse af enhver intellektuel ejendomsrettighed, og navnlig for at forhindre indførsel af varer i eller
bevægelse af varer inden for handelsleddene på deres område, herunder importerede varer umiddelbart efter toldbe
handlingen:
i) et foreløbigt påbud kan udstedes mod en part, hvis tjenesteydelser anvendes af tredjemand til at krænke en
intellektuel ejendomsrettighed, og over for hvem den relevante retslige myndighed har kompetence og
ii) i tilfælde af en påstået krænkelse i kommerciel målestok, skal parterne sikre, at de retslige myndigheder, hvis
rekvirenten som omhandlet i artikel 12.44 (rekvirenter) godtgør, at der foreligger omstændigheder, som kan
vanskeliggøre inddrivelsen af erstatning, kan kræve retsbevarende beslaglæggelse eller immobilisering af den
påståede krænkende parts løsøregenstande og faste ejendom, herunder indefrysning af bankkonti og andre aktiver
og
b) sikre relevant bevismateriale i forhold til den påståede krænkelse, med forbehold af beskyttelse af fortrolige oplys
ninger, hvilket kan omfatte en udførlig beskrivelse af de krænkende varer med eller uden udtagning af prøver eller en
beslaglæggelse af disse og, når det er hensigtsmæssigt, af de materialer og redskaber, der har været anvendt til
fremstilling eller distribution af sådanne varer og af de hertil hørende dokumenter.
2.
Hvis det er relevant, navnlig hvis en forsinkelse vil kunne påføre rettighedshaveren et uopretteligt tab, eller hvis der
er en påviselig risiko for tilintetgørelse af bevismateriale, skal de retslige myndigheder have beføjelse til at vedtage de i stk.
1 omhandlede foreløbige foranstaltninger, uden at modparten høres.
3.

Denne artikel berører ikke TRIPS-aftalens artikel 50.
Artikel 12.46
Bevismateriale

1.
Hver part skal sikre, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af en part, der har fremført rimeligt
tilgængeligt bevismateriale, der er tilstrækkeligt til at understøtte dens påstande, og som til støtte for disse påstande har
angivet bevismateriale, som modparten har kontrol over, kan pålægge modparten at fremlægge det pågældende bevis
materiale, med forbehold af beskyttelse af fortrolige oplysninger. En part kan med henblik på dette stykke fastsætte, at et
rimeligt udvalg af et betydeligt antal kopier af et værk eller enhver anden beskyttet genstand anses af de kompetente
retslige myndigheder for at være rimeligt bevismateriale.
2.
Hver part skal i tilfælde af en krænkelse i kommerciel målestok træffe de nødvendige foranstaltninger til, at de
kompetente retslige myndigheder, når det er hensigtsmæssigt, på begæring af en part kan kræve dokumenter med
bankoplysninger samt finansielle eller kommercielle oplysninger, som modparten har kontrol over, fremlagt, med
forbehold af beskyttelse af fortrolige oplysninger.
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Artikel 12.47
Ret til information
1.
Hver part skal, uden at dette berører dens nationale ret om beskyttelse af fortrolige oplysninger eller behandling af
personoplysninger, sikre, at de kompetente retslige myndigheder i civile sager om krænkelse af en intellektuel ejendoms
rettighed og som svar på en velbegrundet og forholdsmæssig afpasset anmodning fra rekvirenten kan pålægge den
krænkende part, den påståede krænkende part eller enhver anden person at fremlægge oplysninger som fastsat i dens
nationale love og forskrifter, som den pågældende person er i besiddelse af eller kontrollerer.
Med henblik på dette stykke forstås ved "enhver anden person" en person:
a) som er fundet i besiddelse af de krænkende varer i kommerciel målestok
b) som er fundet i færd med at anvende de krænkende tjenesteydelser i kommerciel målestok
c) som er fundet i færd med at yde tjenesteydelser, der anvendes i de krænkende aktiviteter, i kommerciel målestok eller
d) som er blevet identificeret af den i dette stykke omhandlede person som involveret i produktion, fremstilling eller
distribution af de krænkende varer eller levering af krænkende tjenesteydelser.
2.
De i stk. 1 omhandlede oplysninger kan omfatte oplysninger om enhver person, der i kommerciel målestok er
involveret i en krænkelse eller en påstået krænkelse, og om midlerne til produktion og netværket til distribution af de
krænkende varer eller tjenesteydelser.
Artikel 12.48
Andre midler
1.
Hver part skal sikre, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af rekvirenten og uden at det berører den
erstatning, der skal udredes til rettighedshaveren som følge af krænkelsen, og uden at der ydes nogen form for kompen
sation på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for yderligere krænkelser, har beføjelser til at kræve:
a) tilbagekaldelse fra handelen (66)
b) fjernelse fra handelen, eller
c) tilintetgørelse,
af varer, for hvilke de har konstateret, at de har krænket en intellektuel ejendomsrettighed.
De kompetente retslige myndigheder kan ligeledes kræve tilintetgørelse af materialer og redskaber, der overvejende har
været anvendt til at skabe eller fremstille de krænkende varer, eller deres fjernelse fra handelen på en sådan måde, at
risikoen for yderligere krænkelser reduceres mest muligt.
2.
De kompetente retslige myndigheder skal have beføjelse til at beordre de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger, i det
mindste med henblik på tilintetgørelse, herunder fjernelse fra handelen med henblik på tilintetgørelse, gennemført for
rettighedskrænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.
(66) Hver part skal sikre, at denne bestemmelse finder anvendelse på krænkende varer, som findes i handelsleddene, og at rettigheds
krænkere som minimum skal tilbagekalde varerne fra deres kunder, f.eks. grossister, distributører og detailhandlere.
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Artikel 12.49
Påbud
Hver part skal sikre, at den kompetente retslige myndighed, når der er truffet en retsafgørelse, hvormed det konstateres, at
der er begået en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, kan udstede et påbud til rettighedskrænkeren samt, når
det er relevant, en part, hvis tjenesteydelser anvendes af rettighedskrænkeren, og som er underlagt den retslige myndig
heds kompetence, med henblik på at forhindre fortsat krænkelse.

Artikel 12.50
Alternative foranstaltninger
En part kan bestemme, at de kompetente retslige myndigheder, når det er hensigtsmæssigt, og på begæring af den person,
der kan pålægges de i artikel 12.48 (andre midler) eller 12.49 (påbud) nævnte foranstaltninger, kan beordre betaling af
økonomisk kompensation til den forurettede part i stedet for anvendelse af foranstaltningerne i artikel 12.48 (andre
midler) og 12.49 (påbud), hvis personen har handlet uforsætligt og ikke har udvist uagtsomhed, hvis gennemførelsen af
de pågældende foranstaltninger ville skade ham uforholdsmæssigt meget, og hvis en økonomisk kompensation til den
forurettede forekommer rimeligt tilfredsstillende.

Artikel 12.51
Erstatning
1.
Hver part skal sikre, at de kompetente retslige myndigheder har beføjelse til at pålægge en rettighedskrænker, der er
vidende om eller har rimelig grund til at vide, at han er involveret i aktiviteter, der krænker en intellektuel ejendomsret, at
betale rettighedshaveren en passende erstatning for den faktiske skade, som rettighedshaveren har lidt som følge af
krænkelsen.

Ved fastsættelsen af erstatningsbeløbet for krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder skal de kompetente retslige
myndigheder have beføjelse til:

a) at tage hensyn til alle relevante aspekter, såsom negative økonomiske konsekvenser, herunder tabt fortjeneste, som den
forurettede har lidt, rettighedskrænkerens uberettigede fortjeneste (67), og, når det er hensigtsmæssigt, andre elementer
end de økonomiske faktorer (68), og

b) når det er hensigtsmæssigt, at fastsætte erstatningen til et fast beløb på grundlag af elementer, der som minimum
svarer til størrelsen af de gebyrer eller afgifter, som rettighedskrænkeren skulle have betalt, hvis han havde anmodet
om tilladelse til at anvende den pågældende intellektuelle ejendomsrettighed.

2.
I sager, hvor rettighedskrænker har krænket intellektuelle ejendomsrettigheder uden at vide det eller uden at have
rimelig grund til at vide det, kan en part bestemme, at de kompetente retslige myndigheder kan træffe beslutning om
tilbagebetaling af et overskud eller om betaling af en erstatning, der kan være fastsat på forhånd, til fordel for den
krænkede part.

Artikel 12.52
Sagsomkostninger
Hver part skal sikre, at de kompetente retslige myndigheder, hvis det er relevant, som hovedregel har beføjelse til at
pålægge den tabende part at betale den vindende part for sagsomkostninger eller afgifter og et passende advokathonorar
eller enhver anden form for udgifter i henhold partens nationale ret.
(67) Beregningen af rettighedskrænkerens urimelige fortjeneste må ikke gentages ved beregningen af tabt fortjeneste.
(68) Udtrykket "andre elementer end de økonomiske faktorer" omfatter moralsk skade som følge af krænkelsen af opfindernes eller
ophavsmændenes ideelle rettigheder.
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Artikel 12.53
Offentliggørelse af retsafgørelser
De kompetente retslige myndigheder skal i henhold til partens nationale ret og politikker have beføjelse til at beordre
offentliggørelse eller tilrådighedsstillelse for almenheden af passende oplysninger om den endelige retsafgørelse for rettig
hedskrænkers regning.
Artikel 12.54
Formodning om ophavs- eller ejendomsret
Parterne anerkender, at det med henblik på anvendelsen af de i dette kapitel omhandlede foranstaltninger, procedurer og
retsmidler er tilstrækkeligt, at navnet på en ophavsmand til et litterært eller kunstnerisk værk eller navnet på andre
rettighedshavere med hensyn til deres beskyttede frembringelser er anført på værket eller den beskyttede frembringelse på
sædvanlig måde, for at denne ophavsmand eller anden rettighedshaver kan betragtes som sådan, medmindre det modsatte
er bevist, og dermed være berettiget til at anlægge sag om krænkelse.
Underafdeling 3
Formidlende tjenesteydere

Artikel 12.55
Formidlende tjenesteyderes ansvar
1.
Hver part skal i overensstemmelse med denne artikel fastsætte begrænsninger eller undtagelser i dens nationale
lovgivning vedrørende formidlende tjenesteyderes ansvar i forbindelse med levering eller brug af deres tjenesteydelser for
krænkelser af ophavsret eller beslægtede rettigheder, der finder sted på eller via telekommunikationsnet (69).
2.

De i stk. 1 omhandlede begrænsninger eller undtagelser skal mindst dække følgende aktiviteter:

a) transmission i et telekommunikationsnet af oplysninger, der leveres af en bruger af tjenesten, eller levering af adgang
til et telekommunikationsnet ("ren videreformidling")
b) transmission i et telekommunikationsnet af oplysninger, der leveres af en bruger af tjenesten, vedrørende automatisk,
mellemliggende og midlertidig oplagring af disse oplysninger foretaget alene med det formål at gøre videre trans
mission af oplysningerne til andre tjenestemodtagere efter disses anmodning ("caching") mere effektiv, forudsat at
tjenesteudbyderen:
i) ikke ændrer oplysningerne af andet end tekniske årsager
ii) overholder betingelserne for adgang til oplysningerne
iii) overholder reglerne for ajourføring af oplysningerne, angivet på en måde, der er almindelig anerkendt og anvendt
af industrien
iv) ikke griber ind i den lovlige anvendelse af teknologi, som er almindelig anerkendt og anvendt af industrien, med
det formål at skaffe sig data om anvendelsen af oplysningerne og
v) fjerner eller hindrer adgangen til de oplysninger, han har oplagret, når han får kendskab (70) til, at oplysningerne
ved den oprindelige kilde til transmissionen er blevet fjernet fra nettet eller adgangen til den hindret
og
c) lagring af oplysninger, som leveres af en bruger af tjenesten efter anmodning fra en bruger af tjenesten ("hosting"),
såfremt tjenesteudbyderen:
(69) Det præciseres, at dette omfatter internet.
(70) Intet i dette kapitel skal fortolkes således, at en part i dens nationale ret forhindres i at definere kriterierne for at bestemme, hvordan
kendskabet til de ulovlige oplysninger opnås.
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i) ikke har kendskab til ulovlige oplysninger, og

ii) når han får et sådant kendskab (71), straks tager skridt til at fjerne eller hindre adgangen til de pågældende
oplysninger.

3.
Hver part kan i dens nationale ret fastsætte betingelser for, hvornår formidlende tjenesteydere ikke er berettigede til
de i stk. 2 fastsatte begrænsninger eller undtagelser.

4.
Betingelserne for, at formidlende tjenesteydere kan være berettigede til de i stk. 2 omhandlede begrænsninger eller
undtagelser, omfatter ikke den formidlende tjenesteyder, der fører tilsyn med dennes tjeneste, eller som søger at indhente
oplysninger om en krænkende aktivitet.

5.

Hver part kan indføre procedurer for effektive anmeldelser af påståede overtrædelser og effektive modanmeldelser.

6.
Denne artikel berører ikke en domstols eller en administrativ myndigheds muligheder for i overensstemmelse med
hver parts retssystem at kræve, at en formidlende tjenesteyder bringer en krænkelse til ophør eller forhindrer den.

Underafdeling 4
Grænsekontrol

Artikel 12.56
Overensstemmelse med GATT 1994 og TRIPS-aftalen
Parterne skal ved gennemførelsen af grænseforanstaltninger til toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejen
domsrettigheder, jf. denne underafdeling, sikre overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til GATT 1994 og
TRIPS-aftalen, særlig artikel V i GATT 1994 og i TRIPS-aftalens artikel 41 og del III, afdeling 4.

Artikel 12.57
Definitioner
Med henblik på denne underafdeling forstås ved:

a) "varemærkeforfalskede varer": varemærkeforfalskede varer og varer med forfalsket geografisk betegnelse

b) "varer med forfalsket geografisk betegnelse": varer, herunder emballage, der på ulovlig vis er forsynet med en
geografisk betegnelse, som er identisk med en geografisk betegnelse, der er lovligt registreret i forhold til samme
type varer, eller som i dens væsentlige aspekter ikke kan sondres fra en sådan geografisk betegnelse, og hvis import
derved udgør en krænkelse, eller hvis eksport ville have udgjort en krænkelse af de rettigheder, der er tilknyttet den
pågældende geografiske betegnelse i overensstemmelse med lovgivningen i den part, hvor varerne befinder sig

c) "varemærkeforfalskede varer": varer, herunder emballage, på hvilke der uden tilladelse er anbragt et varemærke, som er
identisk med, eller som i dens væsentlige aspekter ikke kan sondres fra, et sådan varemærke, og hvis import derved
krænker, eller hvis eksport ville have udgjort en krænkelse af de rettigheder, der tilkommer indehaveren af det
pågældende varemærke i overensstemmelse med lovgivningen i den part, hvor varerne befinder sig
(71) Intet i dette kapitel skal fortolkes således, at en part i dens nationale ret forhindres i at definere kriterierne for at bestemme, hvordan
kendskabet til de ulovlige oplysninger opnås.
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d) "eksportvarer": varer, der skal transporteres fra en parts område til et sted uden for dette område, mens de forbliver
under toldkontrol

e) "varer, der krænker en intellektuel ejendomsrettighed": varemærkeforfalskede varer og piratkopierede ophavsretsbeskyt
tede varer, hvis import eller eksport i henhold til lovgivningen i den part, hvor varerne findes, krænker en intellektuel
ejendomsrettighed

f) "importvarer": varer, der føres ind på en parts område fra et sted uden for dette område, mens de forbliver under
toldkontrol og

g) "piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer": varer, som er kopier, der er fremstillet uden tilladelse fra rettigheds
indehaveren eller en af rettighedsindehaveren gyldigt bemyndiget person i fremstillingslandet, og som er direkte
eller indirekte fremstillet på grundlag af en artikel, når fremstillingen af den pågældende kopi, ligesom importen
eller eksporten, ville have udgjort en krænkelse af en ophavsret eller en dermed beslægtet rettighed ifølge lovgivningen
i den part, hvorfra der sker import eller hvortil der sker eksport.

Artikel 12.58
Omfanget af grænseforanstaltninger
1.
Hver part skal for så vidt angår import- og eksportvarer indføre eller opretholde procedurer, hvormed en rettig
hedshaver kan indgive anmodning om, at toldmyndighederne suspenderer import eller eksport af varer, der mistænkes for
at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder.

2.
Toldmyndighederne skal i overensstemmelse med de interne procedurer suspendere frigivelsen af varer, der
mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed.

Artikel 12.59
Aktiv deltagelse af toldmyndighederne
Toldmyndighederne skal på grundlag af risikoanalyseteknikker være aktive med hensyn til at målrette indsatsen og udpege
forsendelser, der indeholder import- og eksportvarer, som mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder. De
skal samarbejde med rettighedsindehaverne, herunder om at give adgang til oplysninger med henblik på risikoanalyse.

Artikel 12.60
Specifikt samarbejde om grænseforanstaltninger
1.
Når det er hensigtsmæssigt, skal parterne, med forbehold af artikel 4.2 (toldsamarbejde og gensidig administrativ
bistand), stk. 2, litra a), fremme samarbejde og udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem deres toldmyndigheder
for at muliggøre effektiv grænsekontrol med henblik på håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, navnlig for
effektivt at gennemføre TRIPS-aftalens artikel 69.

2.
Parternes toldmyndigheder skal med hensyn til toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettig
heder yde hinanden administrativ bistand i overensstemmelse med protokol 2 (gensidig administrativ bistand i told
spørgsmål).

3.
Toldudvalget, der er omhandlet i artikel 17.2 (specialudvalg), skal med forbehold af artikel 17.1 (Handelsudvalg),
være ansvarligt for at sikre, at denne artikel fungerer efter hensigten og gennemføres korrekt. Toldudvalget skal fastsætte
prioriteterne og sørge for passende procedurer for samarbejde mellem parternes kompetente myndigheder.
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Underafdeling 5
Andre bestemmelser vedrørende håndhævelse

Artikel 12.61
Adfærdskodekser
Parterne skal tilskynde til:

a) at erhvervssammenslutninger eller -organisationer udarbejder adfærdskodekser, som bidrager til håndhævelsen af
intellektuelle ejendomsrettigheder, og

b) at parternes kompetente myndigheder får tilsendt udkast til adfærdskodekser og eventuelle evalueringer af deres
anvendelse.

Afdeling D
Samarbejde og institutionelle bestemmelser
Artikel 12.62
Samarbejde
1.

Parterne skal samarbejde med henblik på at støtte gennemførelsen af dette kapitel.

2.
Samarbejdsområderne omfatter, men er ikke begrænset til, følgende aktiviteter, jf. dog kapitel 16 (samarbejde og
kapacitetsopbygning):

a) udveksling af oplysninger om den retlige ramme for intellektuelle ejendomsrettigheder og relevante regler for beskyt
telse og håndhævelse samt udveksling af erfaringer i Unionen og Vietnam om lovgivningsprocessen

b) udveksling af erfaringer og oplysninger mellem Unionen og Vietnam om håndhævelsen af intellektuelle ejendoms
rettigheder

c) udveksling af erfaringer mellem Unionen og Vietnam om toldmyndighedernes, politiets samt administrative og retslige
myndigheders håndhævelse af rettigheder på centralt og decentralt plan samt samordning af deres indsats, også med
andre lande, med henblik på at forhindre eksport af forfalskede varer

d) kapacitetsopbygning samt udveksling og uddannelse af personale

e) fremme og formidling af oplysninger om intellektuelle ejendomsrettigheder, bl.a. i erhvervskredse, socioprofessionelle
og sociale organisationer, samt bevidstgørelse af forbrugere og rettighedshavere

f) styrkelse af det mellemstatslige samarbejde mellem bl.a. kontorer for intellektuel ejendomsret og

g) aktiv fremme af bevidstgørelse og uddannelse af offentligheden om politikker for intellektuelle ejendomsrettigheder
ved at udarbejde effektive strategier med henblik på at udpege målgrupper og etablere oplysningsprogrammer for at
øge forbrugernes og mediernes bevidsthed om følgerne af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder
risiciene for sundhed og sikkerhed og forbindelsen til den organiserede kriminalitet.
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3.
Parterne er med forbehold af stk. 1 og 2 enige om, når det er nødvendigt, at behandle emner af relevans for
beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af dette kapitel, samt alle andre relevante
spørgsmål i Arbejdsgruppen om Intellektuelle Ejendomsrettigheder, herunder Geografiske Betegnelser, der er nedsat i
henhold til artikel 17.3 (arbejdsgrupper).
Artikel 12.63
Arbejdsgruppe om Intellektuelle Ejendomsrettigheder, herunder Geografiske Betegnelser
1.
Arbejdsgruppen om Intellektuelle Ejendomsrettigheder, herunder Geografiske Betegnelser, der er nedsat i henhold til
artikel 17.3 (arbejdsgrupper), skal bestå af repræsentanter for parterne med henblik på at overvåge gennemførelsen af
dette kapitel, intensivere deres samarbejde og føre dialog om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder geografiske
betegnelser.
2.
Arbejdsgruppen om Intellektuelle Ejendomsrettigheder, herunder Geografiske Betegnelser, kan behandle ethvert
spørgsmål vedrørende gennemførelsen og anvendelsen af dette kapitel. Den har navnlig ansvaret for:
a) at udarbejde en anbefaling til parterne om at ændre bilag 12-A (liste over geografiske betegnelser) for så vidt angår
geografiske betegnelser i overensstemmelse med artikel 12.26 (ændring af listen over geografiske betegnelser)
b) at udveksle oplysninger om udviklingen i lovgivning og politik for så vidt angår geografiske betegnelser og alle andre
spørgsmål af fælles interesse vedrørende geografiske betegnelser og
c) at udveksle oplysninger om geografiske betegnelser med henblik på at overveje deres beskyttelse i overensstemmelse
med underafdeling 3 (geografiske betegnelser) i dette kapitels afdeling B (standarder for intellektuelle ejendomsrettig
heder).
KAPITEL 13

Handel og bæredygtig udvikling
Artikel 13.1
Mål
1.
Formålet med dette kapitel er at fremme bæredygtig udvikling, navnlig ved at fremme de handels- og investerings
relaterede aspekter, der bidrager til arbejdsmarkeds- og miljøspørgsmål.
2.
Parterne henviser til Agenda 21 om miljø og udvikling fra 1992, gennemførelsesplanen fra verdenstopmødet i Johannesburg
om bæredygtig udvikling fra 2002, FN's Økonomiske og Sociale Råds ministererklæring om fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde
fra 2006, dagsordenen for anstændigt arbejde fra Den Internationale Arbejdsorganisation (herefter benævnt "ILO"), slutdokumentet
fra De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling fra 2012 med titlen "Den fremtid, vi ønsker" ("The future we want"),
og slutdokumentet fra FN's topmøde om bæredygtig udvikling fra 2015 med titlen "Ændring af vores samfund: 2030-dagsorden
for bæredygtig udvikling" ("Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development"). Parterne bekræfter deres
vilje til at fremme udviklingen af den internationale handel på en sådan måde, at det bidrager til målet om bæredygtig
udvikling, for nuværende og kommende generationers velfærd. Målet om bæredygtig udvikling skal integreres i deres
bilaterale handelsforbindelser.
3.
Parterne bekræfter deres vilje til at forfølge bæredygtig udvikling, hvis komponenter - økonomisk og social
udvikling samt miljøbeskyttelse - er indbyrdes afhængige og gensidigt forstærkende størrelser
4.
Parterne fremhæver fordelene ved at samarbejde om handelsrelaterede arbejdsmarkeds (72)- og miljøspørgsmål som
led i en global tilgang til handel og bæredygtig udvikling.
(72) Med henblik på dette kapitel skal der ved "arbejdsmarkedsspørgsmål" forstås de spørgsmål, der er omfattet af dagsordenen for
anstændigt arbejde som omhandlet i ILO's erklæring om social retfærdighed med henblik på en retfærdig globalisering, som blev vedtaget på
Den Internationale Arbejdskonferences 97. møde i Genève den 10. juni 2008.
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5.
Dette kapitel omfatter en samarbejdsbaseret tilgang baseret på fælles værdier og interesser under hensyntagen til
forskellene på parternes respektive udviklingsniveauer.
Artikel 13.2
Ret til at regulere og beskyttelsesniveauer
1.

Parterne anerkender deres respektive ret til:

a) at fastlægge deres mål, strategier, politikker og prioriteter for bæredygtig udvikling
b) at fastsætte egne interne beskyttelsesniveauer på de miljømæssige og sociale områder, som de finder hensigtsmæssige,
og
c) i overensstemmelse hermed at vedtage eller ændre deres relevante love og politikker på en måde, der er i over
ensstemmelse med de internationalt anerkendte standarder, og de aftaler, som en part er part i som omhandlet i
artikel 13.4 (multilaterale arbejdsmarkedsstandarder og -aftaler) og 13.5 (multilaterale miljøaftaler).
2.
Hver part skal tilstræbe at sikre, at dens love og politikker sikrer og fremmer et højt niveau af intern beskyttelse på
miljø- og socialområdet, og tilstræbe løbende at forbedre disse love og politikker.
Artikel 13.3
Opretholdelse af beskyttelsesniveauer
1.
Parterne understreger, at en svækkelse af beskyttelsesniveauerne på miljø- eller arbejdsmarkedsområdet er til skade
for målene i dette kapitel, og at det er uhensigtsmæssigt at fremme handel og investeringer ved at svække de beskyttelses
niveauer, der sikres i den interne miljø- eller arbejdsmarkedslovgivning.
2.
En part må ikke indrømme fritagelse fra eller på anden måde fravige eller tilbyde at indrømme fritagelse eller på
anden måde fravige dens miljø- og arbejdsmarkedslovgivning på en måde, der påvirker handelen eller investeringerne
mellem parterne.
3.
En part må ikke undlade effektivt at håndhæve dens miljø- og arbejdsmarkedslovgivning ved vedholdende eller
gentagne gange at handle eller forsømme at handle som en tilskyndelse til handel eller investeringer.
4.
En part må ikke anvende miljø- og arbejdsmarkedslovgivning på en måde, der udgør en vilkårlig eller uberettiget
forskelsbehandling mellem parterne eller en skjult begrænsning af handelen.
Artikel 13.4
Multilaterale arbejdsmarkedsstandarder og -aftaler
1.
Parterne anerkender betydningen af fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle, navnlig som en
reaktion på globaliseringen. Parterne bekræfter deres tilsagn om at fremme udviklingen af deres bilaterale handel på en
måde, der fører til fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle, herunder kvinder og unge. I den
forbindelse skal parterne konsultere hinanden og samarbejde i hensigtsmæssigt omfang om handelsrelaterede arbejds
markedsspørgsmål af fælles interesse.
2.
Hver part bekræfter dens tilsagn, der følger af dens forpligtelser under ILO og ILO's erklæring om grundlæggende
principper og rettigheder på arbejdet og opfølgningen heraf, som blev vedtaget på Den Internationale Arbejdskonferences 86.
møde i 1998, om at iagttage, fremme og effektivt gennemføre principperne om de grundlæggende rettigheder på
arbejdspladsen, dvs.:
a) foreningsfrihed og faktisk anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger
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b) afskaffelse af alle former for tvangsarbejde
c) reel afskaffelse af børnearbejde og
d) afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og ansættelse.
3.

Hver part skal:

a) fortsætte og videreføre bestræbelserne på at ratificere de grundlæggende ILO-konventioner, i det omfang det endnu
ikke er sket
b) overveje ratificeringen af andre konventioner, som ILO har klassificeret som ajourførte, under hensyntagen til dens
egne interne forhold og
c) udveksle oplysninger med den anden part med hensyn til de ratifikationer, der er nævnt i litra a) og b).
4.
Hver part bekræfter dens tilsagn om effektivt i dens nationale love, forskrifter og praksis at gennemføre de ILOkonventioner, der er ratificeret af henholdsvis Vietnam og Den Europæiske Unions medlemsstater.
5.
Parterne anerkender, at krænkelse af grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet ikke kan påberåbes eller
på anden måde anvendes som en legitim komparativ fordel, og at arbejdsmarkedsstandarder ikke bør anvendes til
handelsbeskyttelsesformål.
Artikel 13.5
Multilaterale miljøaftaler
1.
Parterne anerkender værdien af multilateral miljøforvaltning og multilaterale miljøaftaler som det internationale
samfunds reaktion på miljøproblemer og understreger behovet for at fremme det positive samspil mellem handel og
miljø. Parterne skal konsultere hinanden og samarbejde i hensigtsmæssigt omfang for så vidt angår handelsrelaterede
miljøspørgsmål af fælles interesse.
2.
Hver part bekræfter dens tilsagn om i dens nationale love og praksis effektivt at gennemføre de multilaterale
miljøaftaler, som den er part i.
3.
Parterne skal i Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling og, i hensigtsmæssigt omfang, ved andre lejligheder
udveksle oplysninger om og erfaringer med deres respektive situation og fremskridt med hensyn til ratificeringen af
multilaterale miljøaftaler eller ændringer heraf.
4.
Intet i denne aftale forhindrer en part i at træffe eller opretholde foranstaltninger til gennemførelse af de multila
terale miljøaftaler, som den er part i, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke anvendes på en måde, der udgør en
vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling af parterne eller en skjult begrænsning af handelen.
Artikel 13.6
Klimaændringer
1.
For at imødegå den presserende klimatrussel bekræfter parterne deres tilsagn om at opfylde det endelige mål for De
Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer fra 1992 (herefter benævnt "UNFCCC") og effektivt at gennemføre
UNFCCC, Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, senest ændret den 8. december
2012 (i det følgende benævnt "Kyotoprotokollen"), og Parisaftalen, udfærdiget den 12. december 2015 og vedtaget i
medfør heraf. Parterne skal samarbejde om gennemførelsen af UNFCCC, Kyotoprotokollen og Parisaftalen. Parterne skal i
hensigtsmæssigt omfang samarbejde og fremme det positive bidrag fra dette kapitel for at styrke parternes kapacitet i
forbindelse med overgangen til lave drivhusgasemissioner og klimaresistente økonomier i overensstemmelse med Paris
aftalen.
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2.
Inden for rammerne af UNFCCC anerkender parterne de interne politikkers betydning for bekæmpelsen af klima
ændringer. Parterne skal konsultere hinanden og udveksle oplysninger og erfaringer om prioriterede områder eller
områder af fælles interesse, herunder:

a) bedste praksis og erfaringer med udformning, gennemførelse og mekanismer til CO2-prissætning

b) fremme af interne og internationale CO2-markeder, herunder gennem mekanismer som emissionshandelsordninger og
reduktion af emissioner fra skovrydning og skovforringelse og

c) fremme af energieffektivitet, lavemissionsteknologi og vedvarende energi.

Artikel 13.7
Biologisk mangfoldighed
1.
Parterne anerkender betydningen af at sikre bevarelse og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed i
overensstemmelse med konventionen om den biologiske mangfoldighed af 1992 (herefter benævnt "CBD") og den strategiske
plan for biodiversitet for 2011-2020 og Aichi-målene for biodiversitet, vedtaget på det 10. møde i partskonferencen i Nagoya
den 18.-29. oktober 2010, konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter, senest ændret i
Gaborone i 1983 (herefter benævnt "CITES"), og andre relevante internationale instrumenter, som de er part i, samt de
beslutninger, der træffes i medfør heraf.

2.
Parterne anerkender i overensstemmelse med artikel 15 i CBD landenes suveræne rettigheder over deres naturres
sourcer, og at kompetencen til at fastsætte adgangen til deres genetiske ressourcer tilhører deres respektive regeringer og
er underlagt deres nationale ret. Parterne skal tilstræbe at skabe betingelser for at lette adgangen til genetiske ressourcer
for miljømæssigt forsvarlige anvendelser og for ikke at indføre begrænsninger, der strider mod CBD-målene. Parterne
anerkender, at adgang til genetiske ressourcer skal være betinget af forudgående informeret samtykke fra den part, der
tilvejebringer de genetiske ressourcer, medmindre andet fastsættes af den pågældende part.

3.

Med henblik herpå skal hver part:

a) tilskynde til handel med produkter, der i overensstemmelse med dens nationale love og forskrifter bidrager til en
bæredygtig anvendelse og bevarelse af den biologiske mangfoldighed

b) fremme og tilskynde til bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed, herunder adgang til
genetiske ressourcer og rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved deres anvendelse

c) udveksle oplysninger med den anden part om foranstaltninger såsom strategier, politiske initiativer, programmer,
handlingsplaner, forbrugeroplysningskampagner af relevans i en handelssammenhæng, som har til formål at standse
tabet af den biologiske mangfoldighed og mindske presset på den biologiske mangfoldighed samt, hvor det er relevant,
samarbejde om at maksimere virkningerne af deres respektive politikker og sikre det positive samspil mellem disse

d) vedtage og gennemføre passende effektive foranstaltninger, som er i overensstemmelse med partens forpligtelser i
henhold til internationale traktater, som den er part i, og som fører til en reduktion af den ulovlige handel med vilde
dyr såsom oplysningskampagner, overvågning og håndhævelsesforanstaltninger

e) i hensigtsmæssigt omfang fremme samarbejdet med den anden part med henblik på at foreslå nye dyre- og plantearter,
der skal optages på liste I og II i CITES, og
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f) i hensigtsmæssigt omfang samarbejde med den anden part på regionalt og globalt plan med henblik på at fremme
bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed i naturlige økosystemer eller landbrugsøkosyste
mer, herunder truede arter, deres levesteder, særligt beskyttede naturområder og den genetiske mangfoldighed,
genopretning af økosystemer, fjernelse eller nedbringelse af negative miljøvirkninger, som skyldes brug af levende
og ikkelevende naturressourcer, herunder økosystemer, adgangen til genetiske ressourcer og en rimelig og retfærdig
fordeling af fordelene ved deres anvendelse.

Artikel 13.8
Bæredygtig skovforvaltning og handel med skovbrugsprodukter
1.
Parterne anerkender betydningen af at sikre bevarelsen og den bæredygtige forvaltning af skovressourcer for at
bidrage til deres økonomiske, miljømæssige og sociale mål.

2.

Med henblik herpå skal hver part:

a) fremme handel med skovbrugsprodukter fra bæredygtigt forvaltede skove, som er høstet i overensstemmelse med
hugstlandets nationale lovgivning, dette kan omfatte indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale om retshåndhævelse,
god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet ("FLEGT")

b) udveksle oplysninger med den anden part om foranstaltninger til fremme af forbrug af tømmer og tømmervarer fra
bæredygtigt forvaltede skove og, i relevant omfang, samarbejde om at udvikle sådanne foranstaltninger

c) vedtage foranstaltninger, der er i overensstemmelse med national lovgivning og internationale traktater, som den er
part i, med henblik på at fremme bevarelsen af skovressourcer og bekæmpe ulovlig skovhugst og tilknyttet handel

d) udveksle oplysninger med den anden part om foranstaltninger, i hensigtsmæssigt omfang, til at fremme håndhævelse
af lovgivningen om skove, og i relevant omfang, samarbejde om at maksimere virkningerne af og sikre det positive
samspil mellem deres respektive politikker med henblik på at fjerne ulovligt fældet tømmer og ulovligt producerede
tømmervarer fra handelsstrømmene, og

e) samarbejde med den anden part på regionalt og globalt plan, i hensigtsmæssigt omfang, med henblik på at fremme
bevarelse og bæredygtig forvaltning af alle typer skove.

Artikel 13.9
Handel og bæredygtig forvaltning af levende marine ressourcer og akvakulturprodukter
1.
Parterne anerkender betydningen af at sikre bevarelse og bæredygtig forvaltning af de levende marine ressourcer og
marine økosystemer samt fremme ansvarlig og bæredygtig akvakultur.

2.

Med henblik herpå skal hver part:

a) overholde langsigtede bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger samt bæredygtig udnyttelse af levende marine
ressourcer som defineret i UNCLOS tilskynde til overholdelse af aftalen om gennemførelse af bestemmelserne i De Forenede
Nationers havretskonvention af 10. december 1982 vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende
fiskebestande, udfærdiget i New York den 24. juli til den 4. august 1995, aftalen om fremme af fiskerfartøjers overholdelse af
internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav, godkendt af Fødevare- og Landbrugsorganisatio
nens konference på dens 27. møde i november 1993, og aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge
og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, godkendt på Fødevare- og Landbrugsorganisationens konference den
22. november 2009 og tilslutte sig principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, vedtaget på Fødevare- og Land
brugsorganisationens konference i Cancún den 31. oktober 1995
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b) samarbejde med den anden part, i hensigtsmæssigt omfang, med og inden for regionale fiskeriforvaltningsorganisa
tioner, hvor den er medlem, observatør eller samarbejdende ikkekontraherende part, herunder gennem en effektiv
anvendelse af tilsyn, kontrol og overvågning samt håndhævelse af forvaltningsforanstaltninger og, når det er relevant,
gennemføre deres fangstdokumentations- eller certificeringsordninger

c) samarbejde med den anden part og aktivt deltage i bekæmpelsen af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (herefter
benævnt "IUU-fiskeri") og fiskerirelaterede aktiviteter med omfattende, effektive og gennemsigtige foranstaltninger til
bekæmpelse af IUU-fiskeri; hver part skal også lette udvekslingen af oplysninger om IUU-aktiviteter og gennemføre
politikker og foranstaltninger med henblik på at udelukke produkter, der er et resultat af IUU-aktiviteter, fra handels
strømme

d) fremme udviklingen af bæredygtig akvakultur under hensyntagen til de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter
og

e) udveksle oplysninger om alle nye foranstaltninger vedrørende forvaltning af levende marine ressourcer og fiskevarer,
der kan påvirke handelen mellem parterne, i Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling og, i hensigtsmæssigt
omfang, ved andre lejligheder.

Artikel 13.10
Handel og investeringer, der fremmer den bæredygtige udvikling
1.
Hver part bekræfter dens vilje til at forbedre den måde, hvorpå handel og investeringer bidrager til at opfylde de
økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af målet om bæredygtig udvikling.

2.

Med henblik herpå:

a) anerkender parterne den gavnlige rolle, som anstændigt arbejde kan spille for økonomisk effektivitet, innovation og
produktivitet, og de skal tilskynde til større politisk kohærens mellem handelspolitikker på den ene side og arbejds
markedspolitikker på den anden side

b) skal parterne tilstræbe at lette og fremme handel med og investeringer i miljøvarer og -tjenesteydelser på en måde, der
er forenelig med denne aftale

c) skal parterne lette handel med og investering i varer og tjenesteydelser af særlig relevans for modvirkning af klima
ændringer, f.eks. bæredygtig vedvarende energi og energieffektive varer og tjenesteydelser, herunder gennem udarbej
delse af politiske rammer, der kan befordre anvendelsen af den bedste tilgængelige teknologi

d) anerkender parterne, at frivillige initiativer kan bidrage til at opnå og opretholde et højt niveau af miljø- og arbejds
tagerbeskyttelse og supplere interne reguleringsforanstaltninger, derfor skal hver part, i overensstemmelse med dens
nationale lovgivning eller politikker, tilskynde til udvikling af og deltagelse i sådanne initiativer, herunder frivillige
garantiordninger for bæredygtighed såsom fairtradeordninger og etiske handelsordninger og miljømærkning, og

e) er parterne enige om, i overensstemmelse med deres nationale lovgivning eller politikker, at fremme virksomhedernes
sociale ansvar, såfremt sådanne foranstaltninger ikke anvendes på en måde, der udgør en vilkårlig eller uberettiget
forskelsbehandling mellem parterne eller en skjult begrænsning af handelen; foranstaltninger til fremme af virksom
hedernes sociale ansvar omfatter bl.a. udveksling af oplysninger og bedste praksis, uddannelsesaktiviteter og teknisk
rådgivning; i denne henseende tager hver part behørigt hensyn til relevante internationalt godkendte instrumenter, som
den enkelte part har godkendt eller støtter, f.eks. OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, FN's Global
Compact-initiativ og ILO's trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik.
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Artikel 13.11
Videnskabelige oplysninger
Hver part skal ved udarbejdelsen og gennemførelsen af foranstaltninger, som har til formål at beskytte miljøet eller
arbejdsmarkedsforholdene, og som kan påvirke handelen eller investeringerne, tage hensyn til relevante og tilgængelige
videnskabelige, tekniske og innovationsrelaterede oplysninger, samt relevante internationale standarder, retningslinjer eller
anbefalinger, herunder forsigtighedsprincippet.
Artikel 13.12
Gennemsigtighed
Hver part skal i overensstemmelse med dens nationale ret og kapitel 14 (gennemsigtighed) sikre, at enhver foranstaltning,
som har til formål at beskytte miljøet og arbejdsmarkedsforholdene, og som kan påvirke handelen eller investeringerne,
udvikles, indføres og gennemføres på en gennemsigtig måde med behørigt forudgående varsel og med mulighed for, at
interesserede personer kan blive hørt.
Artikel 13.13
Undersøgelse af virkningerne for bæredygtigheden
Parterne skal i fællesskab eller hver for sig gennemgå, overvåge og vurdere virkningerne af gennemførelsen af denne aftale
for bæredygtig udvikling gennem deres respektive politikker, praksis, participatoriske processer og institutioner.
Artikel 13.14
Samarbejde om handel og bæredygtig udvikling
1.
Parterne, der anerkender betydningen af at samarbejde om handelsrelaterede aspekter af bæredygtig udvikling for at
nå målene i dette kapitel, kan samarbejde på f.eks. følgende områder:
a) handel og bæredygtig udvikling i internationale fora, herunder ILO, Asien-Europa-mødet, De Forenede Nationers
Miljøprogram og under multilaterale miljøaftaler
b) udveksling af oplysninger og erfaringer vedrørende metoder og indikatorer for konsekvensanalyser af handelsbære
dygtighed
c) virkninger for handel og investeringer af lovgivning, regler, normer og standarder på arbejdsmarkeds- og miljø
området samt handels- og investeringsreglers virkninger for arbejdsmarkedet og miljøet, herunder for udviklingen
af strategier og politikker om bæredygtig udvikling
d) udveksling af erfaringer med fremme af ratificering og gennemførelse af grundlæggende, prioriterede og andre
ajourførte ILO-konventioner og multilaterale miljøaftaler af relevans for handelen
e) handelsrelaterede aspekter af ILO's dagsorden for anstændigt arbejde, navnlig samspillet mellem handel og fuld og
produktiv beskæftigelse for alle, herunder unge, kvinder og personer med handicap, arbejdsmarkedstilpasninger,
centrale og andre internationale arbejdsstandarder, arbejdsmarkedsstatistikker, udvikling af menneskelige ressourcer
og livslang læring, social beskyttelse for alle, herunder for sårbare og dårligt stillede grupper såsom vandrende
arbejdstagere, kvinder, unge og personer med handicap, social inklusion, social dialog og ligestilling mellem kønnene
f)

multilaterale miljøaftalers handelsrelaterede aspekter, herunder toldsamarbejde

g) handelsrelaterede aspekter af nuværende og fremtidige internationale klimaordninger, herunder metoder til fremme af
lavemissionsteknologier og energieffektivitet
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h) udveksling af oplysninger og erfaringer om certificerings- og mærkningsordninger, herunder miljømærkning

i)

fremme af virksomhedernes sociale ansvar og ansvarlighed, herunder med hensyn til de internationalt aftalte instru
menter, der er godkendt, eller som støttes af hver part

j)

handelsrelaterede foranstaltninger til fremme af bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed,
herunder kortlægning, vurdering og værdiansættelse af økosystemer og deres tjenester, og bekæmpelse af ulovlig
international handel med vilde dyr og planter

k) handelsrelaterede foranstaltninger til fremme af bevarelse og bæredygtig forvaltning af skove med henblik på at
nedbringe afskovning og ulovlig skovhugst

l)

handelsrelaterede foranstaltninger til fremme af bæredygtige fangstmetoder i fiskeriet og handel med bæredygtigt
forvaltede fiskevarer og

m) udveksling af oplysninger og erfaringer om handelsrelaterede aspekter vedrørende definition og gennemførelse af
strategier og politikker for grøn vækst, herunder, men ikke begrænset til, bæredygtig produktion og bæredygtigt
forbrug, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer samt miljømæssigt forsvarlig teknologi.

2.
Parterne skal udveksle oplysninger og erfaringer med henblik på at udvikle og gennemføre samarbejds- og kapaci
tetsopbygningsaktiviteter inden for handel og bæredygtig udvikling.

3.
Parterne kan i overensstemmelse med kapitel 16 (samarbejde og kapacitetsopbygning) samarbejde på de områder,
der er omhandlet i stk. 1, ved hjælp af bl.a.:

a) workshopper, seminarer, uddannelse og dialoger med henblik på at dele viden, erfaringer og bedste praksis

b) undersøgelser og

c) teknisk bistand og kapacitetsopbygning, hvor det er relevant.

Parterne kan aftale andre former for samarbejde.

Artikel 13.15
Institutionelle bestemmelser
1.

Hver part skal udpege et kontaktpunkt i dens forvaltning med henblik på gennemførelsen af dette kapitel.

2.
Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling, der nedsættes ved artikel 17.2 (specialudvalg), skal bestå af højt
stående embedsmænd fra hver parts relevante forvaltninger, eller embedsmænd, som de udpeger.

3.
Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling skal træde sammen inden for det første år efter denne aftales
ikrafttræden og derefter efter behov for at overvåge gennemførelsen af dette kapitel, herunder samarbejdsaktiviteterne i
henhold til artikel 13.14 (samarbejde om handel og bæredygtig udvikling). Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling
skal selv fastsætte dens forretningsorden og drage dens konklusioner efter fælles overenskomst.
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4.
Hver part skal udpege en ny eller indkalde en eksisterende, national rådgivende gruppe eller eksisterende, nationale
rådgivende grupper vedrørende bæredygtig udvikling med det formål at rådgive om gennemførelsen af dette kapitel. Hver
part skal fastsætte dens egne interne procedurer for nedsættelse af dens nationale rådgivende gruppe eller grupper og for
udpegelse af medlemmerne af en sådan gruppe eller grupper. Gruppen eller grupperne skal bestå af uafhængige repræ
sentative organisationer, der sikrer en afbalanceret repræsentation af de berørte parter på det økonomiske, sociale og
miljømæssige område, herunder bl.a. arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, erhvervsgrupper og miljøorganisationer.
Hver national rådgivende gruppe kan på eget initiativ fremlægge synspunkter eller komme med anbefalinger over for dens
part vedrørende gennemførelsen af dette kapitel.

5.
Medlemmerne af hver parts nationale rådgivende gruppe eller grupper skal mødes i et fælles forum for at føre en
dialog om de aspekter af parternes handelsforbindelser, der vedrører bæredygtig udvikling. Begge parters nationale
rådgivende grupper kan ved fælles overenskomst inddrage andre berørte parter i møderne i det fælles forum. Forummet
skal være baseret på en afbalanceret repræsentation af de berørte parter på det økonomiske, sociale og miljømæssige
område. Rapporten om hvert møde i det fælles forum skal forelægges Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling og
derefter offentliggøres.

6.
Medmindre parterne aftaler andet, mødes det fælles forum en gang om året og i forbindelse med møderne i
Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling. Ved sådanne lejligheder skal parterne give det fælles forum en opdatering
vedrørende gennemførelsen af dette kapitel. Parterne skal senest et år efter datoen for denne aftales ikrafttræden aftale,
hvordan det fælles forum skal fungere.

Artikel 13.16
Konsultationer på statsplan
1.
I tilfælde af uenighed om ethvert spørgsmål, der er omfattet af dette kapitel, skal parterne udelukkende anvende de i
denne artikel og artikel 13.17 (ekspertpanel) fastsatte procedurer. Medmindre andet er fastsat i dette kapitel, finder kapitel
15 (tvistbilæggelse) og dets bilag 15-C (mæglingsordning) ikke anvendelse på dette kapitel. Bilag 15-A (forretningsorden)
finder med de fornødne ændringer anvendelse i overensstemmelse med artikel 13.17 (ekspertpanel), stk. 2.

2.
En part kan ved skriftlig henvendelse til den anden parts kontaktpunkt anmode den anden part om konsultationer
vedrørende et hvilket som helst spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med dette kapitel. Anmodningen skal indeholde
en klar fremstilling af sagen med angivelse af det pågældende problem og et kort resumé af kravene i henhold til dette
kapitel, herunder angivelse af de relevante bestemmelser heri, samt en redegørelse for, hvordan problemet har indvirkning
på målene for dette kapitel, samt alle andre oplysninger, som parten måtte finde relevante. Konsultationerne skal straks
indledes efter en parts indgivelse af en anmodning om konsultationer.

3.
Parterne skal udfolde enhver bestræbelse på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning på spørgsmålet. Under
høringerne skal der tages særlig hensyn til de særlige problemer og interesser, der gør sig gældende for den part, der er et
udviklingsland. Når det er relevant, skal parterne tage behørigt hensyn til ILO's eller relevante multilaterale miljøorgani
sationers eller -organers aktiviteter, og de kan efter fælles overenskomst søge rådgivning hos disse organisationer eller
organer eller andre organer eller personer, som de skønner hensigtsmæssige, for fuldt ud at undersøge spørgsmålet.

4.
Hvis en part mener, at sagen kræver yderligere drøftelser, kan den efter skriftlig anmodning til kontaktpunktet i den
anden part anmode om, at Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling indkaldes for at behandle spørgsmålet. Udvalget
for Handel og Bæredygtig Udvikling træder straks sammen og tilstræber at finde en løsning på spørgsmålet.

5.
Når det er hensigtsmæssigt, kan Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling søge rådgivning hos den nationale
rådgivende gruppe eller grupper i en part eller begge parter eller anden ekspertbistand med det formål at lette analysen.
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6.
En beslutning truffet af parterne om dette spørgsmål skal offentliggøres, medmindre der i fællesskab træffes en
anden beslutning.

Artikel 13.17
Ekspertpanel
1.
Har Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling ikke løst sagen på tilfredsstillende vis inden for 120 dage, eller en
længere periode, som begge parter har aftalt, efter indgivelse af en anmodning om konsultationer i henhold til arti
kel 13.16 (konsultationer på statsplan), kan en part ved indgivelse af en skriftlig anmodning til kontaktpunktet i den
anden part anmode om, at der indkaldes et ekspertpanel med henblik på at undersøge spørgsmålet.

2.
Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling skal efter denne aftales ikrafttræden fastsætte forretningsordenen for
ekspertpanelet for alle proceduremæssige spørgsmål, der ikke er omfattet af denne artikel. Indtil en sådan forretnings
orden er fastlagt, og medmindre Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling aftaler andet, skal den forretningsorden,
der er fastlagt i bilag 15-A (forretningsorden) med de fornødne ændringer finde anvendelse, idet der tages hensyn til arten
af det arbejde, der udføres af ekspertpanelet.

3.
Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling skal på det første møde efter denne aftales ikrafttræden udarbejde en
liste over mindst 15 personer, som er villige og i stand til at indgå i ekspertpanelet. Listen skal bestå af tre dellister: en
delliste for hver part og en delliste over personer, som ikke er statsborgere i nogen af parterne og skal fungere som
formand for ekspertpanelet. Hver part skal for dens delliste foreslå mindst fem personer til at fungere som eksperter.
Parterne skal også udvælge mindst fem personer til dellisten over formænd. Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling
skal på dets møder gennemgå listen og sikre, at den hele tiden består af mindst 15 personer.

4.
Den i stk. 3 omhandlede liste skal omfatte personer med specialiseret viden eller ekspertise inden for de spørgsmål
vedrørende arbejdsret eller miljølovgivning, som behandles i dette kapitel, eller bilæggelse af tvister i forbindelse med
internationale aftaler. De skal være uafhængige og handle efter deres egen overbevisning og må ikke modtage instruk
tioner fra nogen organisation eller offentlig forvaltning vedrørende tvisten eller være tilknyttet en parts offentlige
forvaltning. Principperne i bilag 15-B (adfærdskodeks for voldgiftsmænd og mæglere) finder med de fornødne ændringer
anvendelse på eksperter under hensyntagen til arten af deres arbejde.

5.
Et ekspertpanel skal bestå af tre medlemmer, medmindre parterne aftaler andet. Parterne skal senest 30 dage efter
datoen for den besvarende parts modtagelse af anmodningen om nedsættelse af et ekspertpanel konsultere hinanden for
at nå frem til en aftale om panelets sammensætning. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om ekspertpanelets sammen
sætning inden for den fastsatte tidsfrist, vælger de en formand fra den i stk. 3 omhandlede relevante delliste ved fælles
aftale, eller, hvis de ikke kan nå til enighed inden for yderligere syv dage, ved lodtrækning. Hver part skal vælge en
ekspert, der opfylder de i stk. 4 omhandlede krav, senest 14 dage efter udløbet af perioden på 30 dage. Parterne kan enes
om enhver anden ekspert, som opfylder de i stk. 4 omhandlede krav, til at indgå i ekspertpanelet. Er ekspertpanelets
sammensætning ikke fastlagt inden for denne tidsfrist på 44 dage fra datoen for den besvarende parts modtagelse af
anmodningen om nedsættelsen af et ekspertpanel, vælges den eller de resterende eksperter inden for syv dage ved
lodtrækning fra den eller de i stk. 3 omhandlede dellister blandt de personer, som er foreslået af den eller de parter,
som har eller ikke har afsluttet proceduren. Er den i stk. 3 omhandlede liste endnu ikke udarbejdet, udvælges eksperterne
ved lodtrækning blandt de personer, som begge parter formelt har foreslået, eller, hvis kun den ene part har fremsat dets
forslag, af en af parterne. Ekspertpanelet anses for nedsat på den dato, på hvilken den sidste af de tre eksperter udvælges.
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6.
Medmindre parterne aftaler andet senest syv dage efter datoen for nedsættelsen af ekspertpanelet, er ekspertpanelets
mandat:

"på baggrund af de relevante bestemmelser i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling at undersøge den sag, der er
omhandlet i anmodningen om nedsættelsen af ekspertpanelet, og udarbejde en rapport i overensstemmelse med stk. 8 i
denne artikel med anbefalinger til, hvordan sagen løses".

7.
I sager vedrørende overholdelsen af multilaterale aftaler som anført i artikel 13.4 (multilaterale arbejdsmarkeds
standarder og -aftaler) og 13.5 (multilaterale miljøaftaler) bør ekspertpanelet søge oplysninger og rådgivning fra ILO eller
fra organer under de relevante multilaterale miljøaftaler. Alle oplysninger, der er indhentet i henhold til dette stykke,
forelægges parterne med henblik på bemærkninger.

8.
Ekspertpanelet skal udarbejde en foreløbig rapport og en endelig rapport til parterne. I disse rapporter redegøres der
for de faktiske omstændigheder, anvendeligheden af de relevante bestemmelser og den grundlæggende begrundelse for de
anførte resultater og anbefalinger. Ekspertpanelet skal udarbejde en foreløbig rapport til parterne senest 90 dage efter dets
nedsættelse. Enhver part kan fremsætte skriftlige bemærkninger til ekspertpanelet vedrørende den foreløbige rapport
senest 45 dage efter dens forelæggelse. Ekspertpanelet kan efter at have analyseret sådanne skriftlige bemærkninger
ændre rapporten og foretage yderligere behandling af sagen, hvis det anses for hensigtsmæssigt. Ekspertpanelet skal
udarbejde en endelig rapport til parterne senest 150 dage efter dets nedsættelse. Finder panelet, at fristerne i dette
stykke ikke kan overholdes, meddeler formanden for ekspertpanelet parterne dette skriftligt med angivelse af årsagerne
til forsinkelsen og datoen for, hvornår panelet agter at forelægge den foreløbige rapport eller endelige rapport. Ekspert
panelet skal udarbejde den endelige rapport senest 180 dage efter datoen for dets nedsættelse, medmindre parterne aftaler
andet. Denne endelige rapport skal gøres offentligt tilgængelig, medmindre parterne aftaler andet.

9.
Parterne skal drøfte passende aktioner eller foranstaltninger, som skal gennemføres, under hensyntagen til ekspert
panelets endelige rapport og de heri anførte anbefalinger. Den berørte part skal give den eller de nationale rådgivende
grupper og den anden part meddelelse om, hvilke aktioner eller foranstaltninger der skal gennemføres, senest 90 dage,
eller en længere periode, som parterne aftaler i fællesskab, efter at parterne har modtaget den endelige rapport. Gennem
førelsen af sådanne aktioner eller foranstaltninger overvåges af Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling. Den eller de
nationale rådgivende grupper og det fælles forum kan i denne forbindelse fremsætte bemærkninger for Udvalget for
Handel og Bæredygtig Udvikling.

KAPITEL 14

Gennemsigtighed
Artikel 14.1
Mål og anvendelsesområde
I erkendelse af de virkninger, som de reguleringsmæssige rammer og procedurer kan have for handel og investeringer,
skal hver part fremme forudsigelige reguleringsmæssige rammer og effektive procedurer for de økonomiske aktører,
navnlig små og mellemstore virksomheder.

Artikel 14.2
Definitioner
Med henblik på dette kapitel forstås der ved:

a) "interesseret person": en fysisk eller juridisk person, som kan blive berørt af en alment gældende foranstaltning og

b) "alment gældende foranstaltninger": bl.a. almengyldige love, forskrifter, retsafgørelser, procedurer og administrative
kendelser, der kan have betydning for forhold, der er omfattet af denne aftale.
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Artikel 14.3
Offentliggørelse
1.

Parterne skal sikre, at alment gældende foranstaltninger:

a) straks offentliggøres via et officielt udpeget medie, herunder, når det er muligt, elektronisk, således at offentlige
forvaltninger og interesserede personer kan blive bekendt dermed og

b) tillader en tilstrækkelig lang frist mellem deres offentliggørelse og ikrafttræden, undtagen når dette ikke er muligt på
grund af sagens hastende karakter.

2.

Hver part skal:

a) tilstræbe på et tidligt og passende tidspunkt at offentliggøre ethvert forslag om indførelse eller ændring af en alment
gældende foranstaltning, herunder, når der anmodes herom, en redegørelse for formålet med og begrundelsen for
forslaget

b) give interesserede personer rimelig mulighed for at fremsætte bemærkninger til ethvert forslag om at indføre eller
ændre en alment gældende foranstaltning, idet der navnlig skal afsættes tilstrækkelig tid hertil, undtagen når dette ikke
er muligt på grund af sagens hastende karakter, og

c) tilstræbe at tage hensyn til de bemærkninger, der modtages fra interesserede personer, om ethvert forslag om at
indføre eller ændre en alment gældende foranstaltning.

Artikel 14.4
Forespørgsler og kontaktpunkter
1.
Hver part skal fra og med denne aftales ikrafttræden udpege et kontaktpunkt for at sikre en effektiv gennemførelse
af denne aftale og lette kommunikationen mellem parterne om ethvert forhold, der er omfattet af denne aftale.

2.
Kontaktpunkterne skal efter anmodning fra den anden part oplyse, hvilket kontor eller hvilken embedsmand der er
ansvarlig for området, og om nødvendigt yde støtte med henblik på at lette kommunikationen med den anmodende part.

3.
Hver part skal inden for dens disponible ressourcer etablere eller opretholde passende mekanismer, herunder de
mekanismer, der er omhandlet i andre kapitler af denne aftale, for at besvare forespørgsler fra enhver interesseret person
vedrørende enhver alment gældende foranstaltning, som foreslås eller er i kraft, og hvordan den vil blive anvendt.
Forespørgsler kan sendes gennem de i stk. 1 omhandlede kontaktpunkter eller på enhver anden hensigtsmæssig måde,
medmindre der indføres en særlig mekanisme i denne aftale.

4.
Hver part skal stille procedurer til rådighed for interesserede personer, der søger en løsning på problemer, der er
opstået ved gennemførelsen af en alment gældende foranstaltning i henhold til denne aftale.

5.
Parterne erkender, at svar, der afgives i henhold til denne artikel, ikke nødvendigvis er hverken endelige eller retligt
bindende, men kun til orientering.

6.
Hver part skal efter anmodning herom redegøre for formålet med og begrundelsen for alment gældende foranstalt
ninger.

L 186/142

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

7.
Efter anmodning fra en part skal den anden part straks afgive oplysninger og besvare spørgsmål vedrørende enhver
eksisterende eller foreslået alment gældende foranstaltning, som den anmodende part anser for materielt at kunne påvirke
anvendelsen af denne aftale, uanset om foranstaltningen er blevet anmeldt til den anmodende part på forhånd.

Artikel 14.5
Forvaltning af alment gældende foranstaltninger
Hver part skal på ensartet, objektiv, upartisk og rimelig vis forvalte alle alment gældende foranstaltninger. Hver part skal
ved anvendelsen af sådanne foranstaltninger på bestemte personer, varer eller tjenesteydelser fra den anden part:

a) tilstræbe, i overensstemmelse med dens interne procedurer, at give interesserede personer, der er direkte berørt af en
sag, rettidig meddelelse om indledningen af sagsbehandlingen, herunder en beskrivelse af sagens art, en angivelse af
den retslige myndighed, hvorunder sagen indledes, og en generel gennemgang af de spørgsmål, som sagen omfatter

b) give sådanne berørte personer rimelig mulighed for at fremlægge oplysninger og argumenter til støtte for deres
synspunkter forud for enhver endelig administrativ handling, når det er muligt under hensyn til tidshorisont,
sagens art og offentlighedens interesse, og

c) sikre, at dens procedurer er baseret på og i overensstemmelse med dens nationale ret.

Artikel 14.6
Prøvelse og klage
1.
Hver part skal i overensstemmelse med dens nationale ret oprette eller opretholde retslige, voldgiftsretslige eller
administrative instanser eller procedurer med henblik på en omgående prøvelse og, hvis det er berettiget, en afhjælpning
af administrative handlinger vedrørende forhold, der er omfattet af denne aftale. Sådanne instanser og procedurer skal
være upartiske og uafhængige af det kontor eller den myndighed, der har ansvaret for den administrative håndhævelse, og
må ikke have en væsentlig interesse i sagens resultat.

2.

Hver part skal sikre, at sagens parter ved sådanne instanser eller procedurer har ret til:

a) en rimelig mulighed for at underbygge eller forsvare deres respektive synspunkter og

b) en afgørelse baseret på bevismateriale og forelagte aktstykker eller, hvis det er påkrævet i henhold til dens nationale
ret, de af den administrative myndighed indsamlede aktstykker.

3.
Hver part skal med forbehold af klage eller yderligere prøvelse i henhold til dens nationale ret sikre, at afgørelsen, jf.
stk. 2, litra b), gennemføres af det kontor eller den myndighed, der håndhæver den pågældende administrative foranstalt
ning, og er bestemmende for kontorets eller myndighedens praksis med hensyn hertil.
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Artikel 14.7
God reguleringspraksis og forvaltningsskik
1.
Parterne er enige om at samarbejde om fremme af lovgivningskvalitet og -resultater, herunder ved udveksling af
oplysninger og bedste praksis vedrørende deres respektive reguleringsmæssige reformprocesser og konsekvensvurderinger
af lovgivning.

2.
Parterne tilslutter sig principperne for god forvaltningsskik og er enige om at samarbejde om fremme heraf,
herunder gennem udvekslingen af oplysninger og bedste praksis.

Artikel 14.8
Særlige bestemmelser
Dette kapitel finder anvendelse, uden at det berører eventuelle særlige bestemmelser i andre kapitler i denne aftale.

KAPITEL 15

Tvistbilæggelse
Afdeling A
Mål og anvendelsesområde
Artikel 15.1
Mål
Målet med dette kapitel er at etablere en effektiv og velfungerende mekanisme til undgåelse og bilæggelse af tvister
mellem parterne vedrørende fortolkningen og anvendelsen af denne aftale med henblik på at nå frem til en gensidigt
acceptabel løsning.

Artikel 15.2
Anvendelsesområde
Dette kapitel finder anvendelse med hensyn til undgåelse og bilæggelse af tvister mellem parterne vedrørende fortolk
ningen eller anvendelsen af denne aftales bestemmelser, medmindre andet er fastsat i denne aftale.

Afdeling B
Konsultationer og mægling
Artikel 15.3
Konsultationer
1.
Parterne tilstræber at løse tvister som omhandlet i artikel 15.2 (anvendelsesområde) ved loyalt at indlede konsul
tationer med det formål at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning.

2.
En part fremsætter ønske om konsultationer ved at fremsende en skriftlig anmodning til den anden part med kopi
til Handelsudvalget, der er nedsat i henhold til artikel 17.1 (Handelsudvalg), hvori det anføres, hvilken foranstaltning sagen
drejer sig om, og de relevante bestemmelser i denne aftale.
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3.
Konsultationer afholdes senest 30 dage efter datoen for modtagelse af anmodningen som omhandlet i stk. 2 og
finder sted på den modtagende parts område, medmindre parterne aftaler andet. Konsultationerne anses for at være
afsluttet senest 45 dage efter modtagelse af anmodningen, medmindre parterne enes om at fortsætte dem. Konsultatio
nerne, og især de oplysninger, der kommer frem, og de holdninger, parterne indtager under konsultationerne, er fortrolige
og berører ikke parternes rettigheder i et eventuelt videre sagsforløb.

4.
Konsultationer om hastende spørgsmål, herunder spørgsmål om letfordærvelige varer, sæsonvarer eller sæsonbeto
nede tjenesteydelser, afholdes senest 15 dage efter modtagelsen af den i stk. 2 omhandlede anmodning. Konsultationerne
anses for at være afsluttet inden for 20 dage efter datoen for modtagelsen af den i stk. 2 omhandlede anmodning,
medmindre parterne enes om at fortsætte dem.

5.
Den part, der har anmodet om konsultationer, kan gøre brug af artikel 15.5 (indledning af voldgiftsproceduren),
hvis:

a) den anden part ikke svarer på anmodningen om konsultationer senest 15 dage efter modtagelsen

b) konsultationerne ikke gennemføres inden for den i stk. 3 eller 4 omhandlede frist

c) parterne enes om ikke at gennemføre konsultationer eller

d) konsultationerne er afsluttet uden en gensidigt acceptabel løsning.

6.
Hver part skal under konsultationerne afgive tilstrækkelige faktuelle oplysninger til at muliggøre en fuldstændig
undersøgelse af, hvorledes den anfægtede foranstaltning kunne påvirke anvendelsen af denne aftale.

Artikel 15.4
Mæglingsordning
Parterne kan når som helst aftale at indlede en mæglingsprocedure i henhold til bilag 15-C (mæglingsordning) for så vidt
angår enhver foranstaltning, der har negative virkninger for handelen eller liberaliseringen af investeringerne mellem
parterne.

Afdeling C
Tvistbilæggelsesprocedurer
Underafdeling 1
Voldgiftsprocedure

Artikel 15.5
Indledning af voldgiftsproceduren
1.
Er det ikke lykkedes parterne at løse tvisten gennem konsultationer som omhandlet i artikel 15.3 (konsultationer),
kan den part, som har anmodet om konsultationer, anmode om, at der nedsættes et voldgiftspanel.

2.
Anmodningen om nedsættelse af et voldgiftspanel skal fremsættes skriftligt over for den anden part, og der skal
indgives en kopi heraf til Handelsudvalget. Den klagende part skal i dens anmodning angive den foranstaltning, sagen
handler om, og forklare, hvordan denne foranstaltning er uforenelig med bestemmelserne i denne aftale på en måde, der
klart redegør for klagens retsgrundlag.
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Artikel 15.6
Voldgiftspanelets mandat
Medmindre parterne aftaler andet senest 10 dage efter datoen for udvælgelse af voldgiftsmændene, er voldgiftspanelets
mandat:
"På baggrund af de relevante bestemmelser i denne aftale, som parterne har anført, at undersøge det anliggende, hvortil
der henvises i anmodningen om nedsættelse af et voldgiftspanel i henhold til artikel 15.5 (indledning af voldgiftspro
ceduren), at afgøre, om den pågældende foranstaltning er i overensstemmelse med de i artikel 15.2 (anvendelsesområde)
omhandlede bestemmelser, og at anføre i sin rapport de faktiske omstændigheder, anvendeligheden af relevante bestem
melser og den grundlæggende begrundelse for eventuelle resultater og anbefalinger, jf. artikel 15.10 (foreløbig rapport) og
15.11 (endelig rapport)".
Artikel 15.7
Nedsættelse af voldgiftspanelet
1.

Et voldgiftspanel skal bestå af tre voldgiftsmænd.

2.
Parterne skal senest 10 dage efter den indklagede parts modtagelse af anmodningen om nedsættelse af et voldgifts
panel rådføre sig med hinanden for at nå til enighed om voldgiftspanelets sammensætning.
3.
Når parterne ikke til enighed om panelets sammensætning inden for den i stk. 2 omhandlede frist, kan hver part
udpege en voldgiftsmand fra dens delliste, der er opstillet i henhold til artikel 15.23 (liste over voldgiftsmænd), senest 10
dage efter udløbet af fristen i stk. 2. Hvis en part ikke udpeger en voldgiftsmand fra dens delliste, udvælges voldgifts
manden ved lodtrækning efter anmodning fra den anden part, af formanden for Handelsudvalget eller dennes sted
fortræder fra denne parts delliste, der er nedsat i henhold til artikel 15.23 (liste over voldgiftsmænd).
4.
Når parterne ikke til enighed om voldgiftspanelets formand inden for den i stk. 2 omhandlede frist, skal Handels
udvalgets formand eller dennes stedfortræder ved lodtrækning efter anmodning fra en af parterne vælge voldgiftspanelets
formand ud fra dellisten over formænd, der er oprettet i henhold til artikel 15.23 (liste over voldgiftsmænd).
5.
Handelsudvalgets formand eller dennes stedfortræder skal udvælge voldgiftsmændene senest fem dage efter frem
sættelsen af den i stk. 3 eller 4 omhandlede anmodning.
6.
Datoen for nedsættelse af voldgiftspanelet er den dato, på hvilken alle tre udvalgte voldgiftsmænd har meddelt
parterne om deres accept af udnævnelsen i henhold til bilag 15-A (forretningsorden).
7.
Er en af de i artikel 15.23 (liste over voldgiftsmænd) omhandlede lister ikke oprettet, eller indeholder en af disse
lister ikke et tilstrækkeligt antal navne, når der fremsættes en anmodning som omhandlet i stk. 3 eller 4, udvælges
voldgiftsmændene ved lodtrækning blandt de personer, som er foreslået af begge parter eller af en part, hvis kun én part
har fremsat forslag.
Artikel 15.8
Voldgiftspanelets tvistbilæggelsesprocedurer
1.
Et voldgiftspanels tvistbilæggelsesprocedure er underlagt de regler og procedurer, der er fastsat i denne artikel, bilag
15-A (forretningsorden) og 15-B (adfærdskodeks for voldgiftsmænd og mæglere).
2.
Medmindre parterne aftaler andet, mødes de med voldgiftspanelet senest 10 dage efter nedsættelsen heraf for at tage
stilling til ethvert spørgsmål, som parterne eller voldgiftspanelet anser for relevante, herunder tidsplanen for sagsbehand
lingen, voldgiftsmændenes vederlag og godtgørelsen af deres omkostninger, i overensstemmelse med bilag 15-A (for
retningsorden). Voldgiftsmændene og parternes repræsentanter kan deltage i dette møde pr. telefon- eller videokonference.
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3.
Stedet for høringen fastsættes efter gensidig aftale mellem parterne. Når parterne ikke til enighed om stedet for
høringen, skal den afholdes i Bruxelles, hvis den klagende part er Vietnam, og i Hanoi, hvis den klagende part er Unionen.

4.

Høringer skal være åbne for offentligheden, medmindre andet er fastsat i bilag 15-A (forretningsorden).

5.
Parterne skal i henhold til bilag 15-A (forretningsorden) have mulighed for at overvære alle fremlæggelser, erklæ
ringer, redegørelser, argumenter eller indsigelser i sagen. Alle oplysninger eller skriftlige bemærkninger, som en part
forelægger voldgiftspanelet, herunder eventuelle bemærkninger til den beskrivende del af den foreløbige rapport, svar på
spørgsmål fra voldgiftspanelet og bemærkninger fra en part til disse svar, stilles til rådighed for den anden part.

6.
Medmindre parterne aftaler andet senest tre dage efter datoen for nedsættelsen af voldgiftspanelet, kan voldgifts
panelet i overensstemmelse med bilag 15-A (forretningsorden) modtage uanmodede skriftlige indlæg fra fysiske eller
juridiske personer, der er etableret på en parts område (amicus curiae-indlæg).

7.
Voldgiftspanelet mødes for dets interne drøftelser i et lukket møde, hvor kun voldgiftsmændene deltager. Voldgifts
panelet kan give dets assistenter tilladelse til at overvære drøftelserne. Voldgiftspanelets drøftelser og de dokumenter, der
forelægges det, holdes fortrolige.

Artikel 15.9
Foreløbig kendelse om hastesager
Såfremt en part anmoder herom, skal voldgiftspanelet senest 10 dage efter dets nedsættelse afsige en foreløbig kendelse
om, hvorvidt det anser sagen for at haste.

Artikel 15.10
Foreløbig rapport
1.
Voldgiftspanelet skal senest 90 dage efter dets nedsættelse forelægge en foreløbig rapport for parterne, hvori der
redegøres for de faktiske omstændigheder, anvendeligheden af relevante bestemmelser og grundlaget for panelets konklu
sioner og anbefalinger. Finder voldgiftspanelet, at denne frist ikke kan overholdes, meddeler panelets formand parterne og
Handelsudvalget dette skriftligt med angivelse af årsagerne til forsinkelsen og datoen for, hvornår voldgiftspanelet agter at
forelægge dets foreløbige rapport. Voldgiftspanelet må under ingen omstændigheder forelægge den foreløbige rapport
senere end 120 dage efter datoen for voldgiftspanelets nedsættelse.

2.
En part kan indgive en skriftlig anmodning, inklusive bemærkninger, til voldgiftspanelet om at genbehandle
bestemte punkter i den foreløbige rapport senest 14 dage efter meddelelsen heraf.

3.
I hastesager, herunder i sager vedrørende letfordærvelige varer, sæsonvarer eller sæsonbetonede tjenesteydelser, skal
voldgiftspanelet tilstræbe sig mest muligt på at afgive dets foreløbige rapport inden for en frist på 45 dage og under alle
omstændigheder senest 60 dage efter datoen for voldgiftspanelets nedsættelse. En part kan indgive en skriftlig anmodning,
inklusive bemærkninger, til voldgiftspanelet om at genbehandle bestemte punkter i den foreløbige rapport senest syv dage
efter forelæggelsen heraf.
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4.
Efter at have undersøgt eventuelle skriftlige anmodninger, inklusive bemærkninger, fra parterne vedrørende den
foreløbige rapport, kan voldgiftspanelet ændre dets rapport og foretage yderligere undersøgelser, hvis det finder det
hensigtsmæssigt.

Artikel 15.11
Endelig rapport
1.
Voldgiftspanelet skal senest 120 dage efter dets nedsættelse udarbejde dets endelige rapport til parterne og Handels
udvalget. Finder voldgiftspanelet, at denne frist ikke kan overholdes, skal panelets formand meddele parterne og Handels
udvalget dette skriftligt med angivelse af årsagerne til forsinkelsen og datoen for, hvornår voldgiftspanelet agter at
forelægge dets endelige rapport. Voldgiftspanelet må under ingen omstændigheder udstede dets endelige rapport
senere end 150 dage efter dets nedsættelse.

2.
I hastesager, herunder i sager vedrørende letfordærvelige varer, sæsonvarer eller sæsonbetonede tjenesteydelser, skal
voldgiftspanelet tilstræbe sig mest muligt på at udstede dets endelige rapport senest 60 dage efter dets nedsættelse.
Voldgiftspanelet må under ingen omstændigheder forelægge den endelige rapport senere end 75 dage efter datoen for dets
nedsættelse.

3.
Den endelige rapport skal indeholde en fyldestgørende diskussion af de anbringender, der er fremført i forbindelse
med den foreløbige behandling, samt klare svar på parternes bemærkninger.

Underafdeling 2
Efterlevelse

Artikel 15.12
Efterlevelse af den endelige rapport
Den indklagede part skal træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for hurtigt og i god tro at efterleve den endelige
rapport.

Artikel 15.13
Rimelig frist til efterlevelse
1.
Er øjeblikkelig efterlevelse ikke mulig, tilstræber parterne at nå til enighed om en frist for efterlevelse af den endelige
rapport. I et sådant tilfælde meddeler den indklagede part senest 30 dage efter modtagelse af den endelige rapport den
klagende part og Handelsudvalget den frist, som er nødvendig for efterlevelse (herefter benævnt "rimelig frist").

2.
I tilfælde af uenighed mellem parterne om, hvad der er en rimelig frist for at efterleve den endelige rapport, skal den
klagende part senest 20 dage efter modtagelse af meddelelsen fra den indklagede part i henhold til stk. 1 skriftligt anmode
voldgiftspanelet, der er nedsat i henhold til artikel 15.7 (nedsættelse af voldgiftspanelet) (herefter benævnt "det oprindelige
voldgiftspanel"), om at fastsætte længden af en rimelig frist. Denne anmodning skal meddeles den indklagede part, og der
indgives en kopi heraf til Handelsudvalget.

3.
Voldgiftspanelet skal meddele dets kendelse om en rimelig frist til parterne og Handelsudvalget senest 20 dage efter
datoen for indgivelse af den i stk. 2 omhandlede anmodning.

4.
Den indklagede part skal give den klagende part skriftlig meddelelse om, hvor langt den er kommet med at efterleve
den endelige rapport, mindst 30 dage inden udløbet af den rimelige frist.

5.

Parterne kan aftale at forlænge den rimelige frist.
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Artikel 15.14
Prøvelse af foranstaltninger, der er truffet for at efterleve voldgiftspanelets endelige rapport
1.
Den indklagede part skal, inden den rimelige frist udløber, give den klagende part og Handelsudvalget meddelelse
om enhver foranstaltning, den har truffet for at efterleve den endelige rapport.
2.
I tilfælde af uenighed mellem parterne om, hvorvidt en foranstaltning, der træffes for at efterleve de bestemmelser,
der er omhandlet i artikel 15.2 (anvendelsesområde) og meddelt i henhold til stk. 1, er reel og forenelig med disse
bestemmelser, kan den klagende part skriftligt anmode det oprindelige voldgiftspanel om at afgøre spørgsmålet. Denne
anmodning skal meddeles den indklagede part, og der indgives en kopi heraf til Handelsudvalget. Den klagende part skal i
dens anmodning angive den særlige foranstaltning, sagen handler om, og forklare, hvorfor denne foranstaltning ikke er
forenelig med de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 15.2 (anvendelsesområde) på en måde, der er tilstrækkelig til at
udgøre et klart retsgrundlag for en klage.
3.
Voldgiftspanelet skal meddele parterne og Handelsudvalget dets kendelse senest 45 dage efter indgivelsen af den i
stk. 2 omhandlede anmodning.
Artikel 15.15
Midlertidige afbødende foranstaltninger i tilfælde af manglende efterlevelse
1.
Meddeler den indklagede part ikke den klagende part og Handelsudvalget, hvilke foranstaltninger der er truffet for at
efterleve den endelige rapport, inden udløbet af den rimelige frist, eller konstaterer voldgiftspanelet, at der ikke er truffet
en foranstaltning til efterlevelse, eller at den foranstaltning, der er meddelt i henhold til artikel 15.14 (prøvelse af
foranstaltninger, der er truffet for at efterleve voldgiftspanelets kendelse), stk. 1, ikke er forenelig med partens forpligtelser
i henhold til de i artikel 15.2 (anvendelsesområde) omhandlede bestemmelser, skal den indklagede part, såfremt den
klagende part har anmodet herom, og efter konsultationer med denne part, fremsætte et forslag om kompensation.
2.
Beslutter den klagende part ikke at anmode om et tilbud om kompensation eller er der, såfremt en sådan
anmodning fremsættes, ikke opnået enighed om kompensation senest 30 dage efter udløbet af den rimelige frist eller
efter meddelelsen af voldgiftspanelets kendelse i henhold til artikel 15.14 (prøvelse af foranstaltninger, der er truffet for at
efterleve voldgiftspanelets endelige rapport) om, at der ikke er truffet en efterlevelsesforanstaltning, eller at en foranstalt
ning ikke er forenelig med de i artikel 15.2 (anvendelsesområde) omhandlede bestemmelser, er den klagende part
berettiget til efter have givet meddelelse til den anden part og Handelsudvalget at suspendere de forpligtelser, som
udspringer af de i artikel 15.2 (anvendelsesområde) omhandlede bestemmelser, i et omfang der svarer til omfanget af
den ophævelse eller forringelse af fordele, som den manglende efterlevelse har forårsaget. I meddelelsen specificeres
omfanget af suspensionen af forpligtelser. Den klagende part kan gennemføre suspensionen på et hvilket som helst
tidspunkt 10 dage efter datoen for den indklagede parts modtagelse af meddelelsen, medmindre den indklagede part har
anmodet om voldgift efter stk. 3 i denne artikel.
3.
Finder den indklagede part, at omfanget af suspensionen ikke svarer til den ophævelse eller forringelse af fordele,
som den manglende efterlevelse har forårsaget, kan den skriftligt anmode det oprindelige voldgiftspanel om at afgøre
spørgsmålet. En sådan anmodning skal meddeles den klagende part med kopi til Handelsudvalget inden udløbet af den i
stk. 2 omhandlede frist på 10 dage. Det oprindelige voldgiftspanel skal meddele dets kendelse om omfanget af suspen
sionen af forpligtelserne til parterne og Handelsudvalget senest 30 dage efter datoen for anmodningens indgivelse.
Forpligtelser må ikke suspenderes, før det oprindelige voldgiftspanel har afsagt dets kendelse, og enhver suspension
skal være i overensstemmelse med denne kendelse.
4.

Suspension af forpligtelser og kompensation skal være midlertidige og må ikke anvendes efter:

a) at parterne er nået til enighed om en gensidigt acceptabel løsning i henhold til artikel 15.19 (gensidigt acceptabel
løsning)
b) at parterne er nået til enighed om, at foranstaltningen, som er meddelt i henhold til artikel 15.14 (prøvelse af
efterlevelsesforanstaltninger, der er truffet efter suspensionen af forpligtelser), stk. 1, medfører, at den indklagede
part efterlever de i artikel 15.2 (anvendelsesområde) omhandlede bestemmelser eller
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c) at de foranstaltninger, som er fundet uforenelige med de i artikel 15.2 (anvendelsesområde) omhandlede bestemmelser,
er trukket tilbage eller ændret således, at de er forenelige med de nævnte bestemmelser, som fastlagt i artikel 15.14
(prøvelse af efterlevelsesforanstaltninger, der er truffet efter suspensionen af forpligtelser), stk. 3.

Artikel 15.16
Prøvelse af efterlevelsesforanstaltninger, der er truffet efter vedtagelsen af midlertidige foranstaltninger i tilfælde
af manglende efterlevelse
1.
Den indklagede part skal give den klagende part og Handelsudvalget meddelelse om enhver foranstaltning, den har
truffet for at efterleve voldgiftspanelets endelige rapport enten efter suspensionen af forpligtelser eller efter anvendelsen af
kompensation. Den klagende part skal, undtagen i de i stk. 2 omhandlede tilfælde, afslutte suspensionen af forpligtelser
senest 30 dage efter meddelelsens modtagelse. Den indklagede part kan i det tilfælde, hvor der er blevet anvendt
kompensation, og med undtagelse af de i stk. 2 omhandlede tilfælde, afslutte anvendelsen af en sådan kompensation
senest 30 dage efter meddelelsen om, at den har efterlevet voldgiftspanelets endelige rapport.

2.
Når parterne ikke til enighed om, hvorvidt den meddelte foranstaltning bringer den indklagede part i overens
stemmelse med de i artikel 15.2 (anvendelsesområde) omhandlede bestemmelser senest 30 dage efter modtagelsen af
meddelelsen, skal den klagende part skriftligt anmode det oprindelige voldgiftspanel om at afgøre spørgsmålet. Denne
anmodning meddeles den indklagede part, og der indgives en kopi heraf til Handelsudvalget.

3.
Voldgiftspanelets kendelse skal meddeles parterne og Handelsudvalget senest 45 dage efter anmodningens indgivelse.
Når voldgiftspanelet frem til, at den meddelte foranstaltning er forenelig med de i artikel 15.2 (anvendelsesområde)
omhandlede bestemmelser, bringes suspensionen af forpligtelser eller kompensationen, alt efter hvad der er relevant,
til ophør. Når det er relevant, skal niveauet af suspension af forpligtelser eller af kompensationer tilpasses i lyset af
voldgiftspanelets kendelse.

Underafdeling 3
Fælles bestemmelser

Artikel 15.17
Udskiftning af voldgiftsmænd
Hvis det oprindelige voldgiftspanel eller nogle af dets medlemmer er ude af stand til at deltage i voldgiftsprocedurer,
trækker sig eller skal udskiftes, fordi de ikke opfylder kravene i adfærdskodeksen i bilag 15-B (adfærdskodeks for
voldgiftsmænd og mæglere), finder proceduren i artikel 15.7 (nedsættelse af voldgiftspanelet) anvendelse. Fristen for
meddelelse af rapporter og kendelser, alt efter hvad der er relevant, forlænges i så fald med 20 dage.

Artikel 15.18
Suspension og ophør af voldgiftsprocedurer
1.
Voldgiftspanelet skal på anmodning fra begge parter til enhver tid suspendere dets arbejde i en periode på højst 12
på hinanden følgende måneder, der aftales parterne imellem. Det skal genoptage sit arbejde før udløbet af denne
suspensionsperiode efter skriftlig anmodning fra begge parter. Parterne giver Handelsudvalget meddelelse herom. Vold
giftspanelet kan også genoptage sit arbejde ved udløbet af denne suspensionsperiode efter skriftlig anmodning fra en af
parterne. Den anmodende part skal give Handelsudvalget og den anden part meddelelse herom. Anmoder ingen part om
genoptagelse af voldgiftspanelets arbejde ved suspensionsperiodens udløb, bortfalder voldgiftspanelets bemyndigelse og
proceduren afsluttes. Indstilles voldgiftspanelets arbejde, forlænges de forskellige tidsfrister, der er fastsat i de relevante
bestemmelser i dette kapitel, med den periode, hvor voldgiftspanelets arbejde var indstillet. Suspension og afslutning af
voldgiftspanelets arbejde berører ikke parternes rettigheder i forbindelse med andre procedurer i henhold til artikel 15.24
(valg af værneting).

2.
Parterne kan aftale at afslutte voldgiftspanelproceduren ved i fællesskab at meddele dette til formanden for voldgifts
panelet og Handelsudvalget på et hvilket som helst tidspunkt inden udstedelsen af voldgiftspanelets endelige rapport.
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Artikel 15.19
Gensidigt acceptabel løsning
Parterne kan til enhver tid at finde en gensidigt acceptabel løsning på tvister, som er omfattet af dette kapitel. De skal i
fællesskab give Handelsudvalget og formanden for voldgiftspanelet, alt efter tilfældet, meddelelse om en sådan løsning. Er
den pågældende løsning underlagt et krav om godkendelse i henhold til de relevante interne procedurer hos en af
parterne, skal dette krav angives i meddelelsen, og tvistbilæggelsesproceduren skal suspenderes. Kræves der ikke godken
delse, eller er det blevet meddelt, at disse interne procedurer er gennemført, afsluttes tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 15.20
Oplysninger og teknisk rådgivning
Voldgiftspanelet kan efter anmodning fra en part eller på eget initiativ fra enhver kilde, herunder parterne i tvisten,
indhente de oplysninger, det finder nødvendige med henblik på voldgiftspanelproceduren. Voldgiftspanelet har også ret til
at søge ekspertrådgivning, hvis det finder det nødvendigt. Voldgiftspanelet skal konsultere parterne, inden det vælger
sådanne eksperter. Alle oplysninger, der indhentes i medfør af denne artikel, skal offentliggøres og forelægges parterne
med henblik på bemærkninger inden for den frist, der fastsættes af voldgiftspanelet.

Artikel 15.21
Fortolkningsregler
Voldgiftspanelet skal fortolke de i artikel 15.2 (anvendelsesområde) omhandlede bestemmelser efter sædvanereglerne for
fortolkning af folkeretten, herunder de kodificerede regler i Wienerkonventionen om traktatretten, indgået i Wien den 23. maj
1969. Voldgiftspanelet skal ligeledes tage hensyn til relevante fortolkninger, der er vedtaget i rapporter fra paneler og
appelinstansen, som er vedtaget af WTO's tvistbilæggelsesorgan, jf. bilag 2 til WTO-overenskomsten. Voldgiftspanelets
rapporter og kendelser kan ikke udvide eller begrænse parternes rettigheder og forpligtelser som fastsat i denne aftale.

Artikel 15.22
Voldgiftspanelets afgørelser og kendelser
1.
Voldgiftspanelet skal tilstræbe sig mest muligt på at træffe afgørelse ved enstemmighed. Er det ikke muligt at træffe
afgørelse ved enstemmighed, afgøres sagen ved flertalsafstemning. Voldgiftsmændenes dissenser offentliggøres ikke.

2.
Voldgiftspanelets rapporter og kendelser godkendes betingelsesløst af parterne. De skaber hverken rettigheder eller
forpligtelser for fysiske eller juridiske personer. Der skal i rapporter og kendelser redegøres for de faktiske omstændig
heder, anvendeligheden af relevante bestemmelser som omhandlet i artikel 15.2 (anvendelsesområde) og grundlaget for
enhver konstatering og konklusion. Handelsudvalget skal gøre voldgiftspanelets rapporter og kendelser offentligt tilgænge
lige i deres helhed senest 10 dage efter deres udstedelse, medmindre det beslutter ikke at gøre dette af hensyn til
beskyttelsen af fortrolige oplysninger.

Afdeling D
Generelle bestemmelser
Artikel 15.23
Liste over voldgiftsmænd
1.
Handelsudvalget skal senest seks måneder efter denne aftales ikrafttræden opstille en liste over mindst 15 personer,
som er villige og i stand til at fungere som voldgiftsmænd. Listen skal bestå af tre dellister:

a) en delliste for Unionen
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b) en delliste for Vietnam, og
c) en delliste over personer, som ikke er statsborgere i en af parterne, og som ikke har fast bopæl i en af parterne, og
som skal fungere som formand for voldgiftspanelet.
2.
Hver delliste skal bestå af mindst fem personer. Handelsudvalget skal sørge for, at listen altid indeholder dette
minimum antal personer.
3.
Voldgiftsmænd skal have dokumenteret ekspertviden eller erfaring inden for jura og international handel. De skal
være uafhængige og handle efter deres egen overbevisning og må ikke modtage instruktioner fra nogen organisation eller
offentlig forvaltning eller være tilknyttet en parts offentlige forvaltning, og de skal overholde adfærdskodeksen i bilag 15B (adfærdskodeks for voldgiftsmænd og mæglere).
4.
Handelsudvalget kan opstille en supplerende liste med 10 personer med dokumenteret ekspertviden og erfaring
inden for specifikke sektorer, der er omfattet af denne aftale. En sådan supplerende liste skal, såfremt parterne er enige
herom, anvendes med henblik på at sammensætte voldgiftspanelet i overensstemmelse med proceduren i artikel 15.7
(nedsættelse af voldgiftspanelet).
Artikel 15.24
Valg af værneting
1.
Anvendelse af tvistbilæggelsesproceduren i henhold til dette kapitel berører ikke eventuelle foranstaltninger inden
for rammerne af WTO, herunder tvistbilæggelsessager, eller under andre internationale aftaler, som begge parter er part i.
2.
Uanset stk. 1 må en part for så vidt angår en bestemt foranstaltning ikke søge afhjælpning for misligholdelse af en i
alt væsentligt tilsvarende forpligtelse i henhold til denne aftale, WTO-overenskomsten eller en anden international aftale,
som begge parter er part i i de relevante fora. Når en tvistbilæggelsesprocedure er indledt, må en part ikke indbringe et
krav om afhjælpning for misligholdelse af den i alt væsentligt tilsvarende forpligtelse i henhold til den anden aftale for det
andet forum, medmindre det først valgte forum af proceduremæssige eller retslige grunde ikke når frem til nogen
konstatering vedrørende kravet om afhjælpning i forbindelse med den pågældende forpligtelse.
3.

Med henblik på denne artikel:

a) anses en tvistbilæggelsesprocedure i henhold til WTO-overenskomsten for at være indledt, når en part anmoder om, at
der nedsættes et panel i henhold til artikel 6 i WTO-forståelsen vedrørende reglerne og procedurerne for tvistbilæggelse
b) anses en tvistbilæggelsesprocedure i henhold til dette kapitel for at være indledt, når en part anmoder om, at der
nedsættes et voldgiftspanel i henhold til artikel 15.5 (nedsættelse af voldgiftspanelet), stk. 1
c) anses tvistbilæggelsesprocedurer i henhold til enhver anden aftale for at være indledt i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i den pågældende aftale.
4.
Intet i denne aftale forhindrer en part i at gennemføre suspension af forpligtelser, der er tilladt af WTO's tvistbil
æggelsesorgan. WTO-overenskomsten kan ikke påberåbes for at forhindre en part i at suspendere forpligtelser i henhold
til dette kapitel.
Artikel 15.25
Frister
1.
Alle de i dette kapitel fastsatte frister, herunder voldgiftspanelernes frister til at meddele deres rapporter og
kendelser, regnes i kalenderdage fra dagen efter den handling eller det forhold, som de vedrører, medmindre andet er
fastsat.
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2.
Alle de i dette kapitel omhandlede frister kan ændres efter gensidig aftale mellem parterne i tvisten. Voldgiftspanelet
kan til enhver tid foreslå parterne at ændre en tidsfrist, der er omhandlet i dette kapitel, med angivelse af begrundelsen for
et sådant forslag.
Artikel 15.26
Revision og ændring
Handelsudvalget kan beslutte at revidere og ændre bilag 15-A (forretningsorden), 15-B (adfærdskodeks for voldgiftsmænd
og mæglere) og 15-C (mæglingsordning).
KAPITEL 16

Samarbejde og kapacitetsopbygning
Artikel 16.1
Mål og anvendelsesområde
1.
Parterne bekræfter betydningen af samarbejde og kapacitetsopbygning med henblik på en effektiv gennemførelse af
denne aftale, som støtter den fortsatte udvidelse af deres indbyrdes handel og investeringer og skaber nye muligheder
herfor.
2.
Parterne forpligter sig til at uddybe samarbejdet på områder af fælles interesse under hensyntagen til de forskellige
udviklingsniveauer mellem Unionen og Vietnam. Dette samarbejde skal fremme en bæredygtig udvikling i alle dens
dimensioner, herunder bæredygtig vækst og fattigdomsbekæmpelse.
3.

Dette kapitel finder anvendelse på alle bestemmelser om samarbejde i denne aftale.
Artikel 16.2
Samarbejdsområder og -midler

1.
Parterne anerkender, at samarbejdet skal gennemføres inden for de eksisterende retlige og institutionelle rammer og
i overensstemmelse med de regler og procedurer, der gælder for forbindelserne mellem parterne.
2.
For at nå målene som omhandlet i artikel 16.1 (mål og anvendelsesområde) lægger parterne særlig vægt på
samarbejde på følgende områder:
a) regionalt samarbejde og regional integration
b) handelslettelser
c) handelspolitik og -regulering
d) handelsrelaterede aspekter af landbrug, fiskeri og skovbrug
e) bæredygtig udvikling, navnlig med hensyn til miljø og arbejdsmarkedsforhold
f) små og mellemstore virksomheder
g) andre områder, der er identificeret i specifikke kapitler i denne aftale, og
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h) andre områder af fælles interesse i forbindelse med denne aftale.

3.
Samarbejdet mellem parterne skal primært foregå gennem udveksling af oplysninger, erfaringer og bedste praksis
samt gennem politiksamarbejde. Hvor det er relevant, kan der overvejes seminarer, workshopper, uddannelse, undersø
gelser, teknisk bistand og kapacitetsopbygning.

4.
Parterne anerkender den private sektors potentielt vigtige rolle i samarbejdet og støtter dens deltagelse med henblik
på at bidrage til at maksimere denne aftales fordele for økonomisk vækst og udvikling.

Artikel 16.3
Dyrevelfærd
Parterne er enige om at samarbejde om dyrevelfærd, hvor det er nødvendigt, herunder teknisk bistand og kapacitets
opbygning til udvikling af dyrevelfærdsstandarder. De skal med henblik på denne artikel høre Udvalget for Sundheds- og
Plantesundhedsforanstaltninger, som er nedsat i henhold til artikel 17.2 (specialudvalg).

Artikel 16.4
Institutionel ordning
1.
Samarbejdsspørgsmål skal drøftes i de relevante specialudvalg, der nedsættes i henhold til artikel 17.2 (special
udvalg). På samarbejdsområder, der ikke hører under specialudvalgene, drøftes disse spørgsmål i Handelsudvalget.

2.
Hver part skal udpege et kontaktpunkt i dens administration, som skal samarbejde med den anden part om
spørgsmål vedrørende gennemførelsen af dette kapitel.

KAPITEL 17

Institutionelle, generelle og afsluttende bestemmelser
Artikel 17.1
Handelsudvalg
1.

Parterne opretter herved Handelsudvalget bestående af repræsentanter for hver part.

2.
Handelsudvalget mødes en gang om året, medmindre andet besluttes af Handelsudvalget, eller i hastetilfælde efter
anmodning fra en af parterne. Handelsudvalgets møder skal finde sted skiftevis i Unionen og i Vietnam, medmindre andet
aftales af parterne. Handelsudvalgets formandskab varetages i fællesskab af Vietnams industri- og handelsminister og det
medlem af Europa-Kommissionen, der har ansvaret for handel, eller af deres respektive stedfortrædere. Handelsudvalget
fastsætter selv dets mødeplan og dagsorden.

3.

Handelsudvalget har til opgave:

a) at påse, at denne aftale gennemføres på tilfredsstillende vis

b) at overvåge og lette gennemførelsen og anvendelsen af denne aftale og fremme dens generelle mål

c) at overvåge og koordinere arbejdet i alle specialudvalg, arbejdsgrupper og andre organer, der er nedsat i henhold til
denne aftale, at anbefale disse organer enhver nødvendig foranstaltning og at evaluere og vedtage afgørelser, når dette
er foreskrevet i denne aftale, for så vidt angår ethvert emne, som forelægges af disse organer
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d) at overveje, hvordan handels- og investeringsforbindelserne mellem parterne kan styrkes yderligere
e) at forsøge at løse de problemer, der kan opstå inden for områder, som er omfattet af denne aftale, eller bilægge tvister,
der måtte opstå vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale, jf. dog kapitel 15 (tvistbilæggelse), og
f) at drøfte andre relevante spørgsmål vedrørende forhold, der er omfattet af denne aftale.
4.

Handelsudvalget kan i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne aftale:

a) beslutte at nedsætte specialudvalg, arbejdsgrupper eller andre organer, at tildele dem ansvarsområder for at bistå
udvalget ved udførelsen af dets opgaver og at opløse dem; handelsudvalget fastsætter sammensætningen, mandatet
og opgaverne for de specialudvalg, arbejdsgrupper eller andre organer, som det opretter
b) kommunikere om spørgsmål, der er omfattet af denne aftales anvendelsesområde, med alle interesserede parter,
herunder den private sektor, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets organisationer
c) overveje og anbefale parterne ændringer til denne aftale eller, i tilfælde, der udtrykkeligt er fastsat i denne aftale, ændre
denne aftales bestemmelser ved en afgørelse
d) vedtage fortolkninger af bestemmelserne i denne aftale, som er bindende for parterne og alle andre organer, der er
etableret i henhold til denne aftale, herunder voldgiftspanelerne, der er omhandlet i kapitel 15 (tvistbilæggelse)
e) vedtage afgørelser eller komme med anbefalinger som fastsat i aftalen
f) selv vedtage dets forretningsorden og
g) træffe alle andre foranstaltninger i forbindelse med udøvelsen af dets opgaver i henhold til denne aftale.
5.
Handelsudvalget skal give Det Fælles Udvalg, der er nedsat i henhold til partnerskabs- og samarbejdsaftalen som en
del af de fælles institutionelle rammer, meddelelse om dets aktiviteter og, hvis det er relevant, om specialudvalgenes
aktiviteter på regelmæssige møder i Det Fælles Udvalg.
Artikel 17.2
Specialudvalg
1.

Under Handelsudvalget nedsættes hermed følgende specialudvalg:

a) Udvalget for Handel med Varer
b) Toldudvalget
c) Udvalget for Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger
d) Udvalget for Investering, Handel med Tjenesteydelser, Elektronisk Handel og Offentlige Udbud og
e) Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling
2.
Sammensætningen, mandatet og opgaverne for de i stk. 1 omhandlede specialudvalg er fastlagt i de relevante
kapitler og protokoller i denne aftale og kan om nødvendigt ændres ved afgørelse truffet af Handelsudvalget.
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3.
Medmindre andet er fastsat i denne aftale eller aftalt mellem parterne, mødes specialudvalgene en gang om året. De
skal også mødes efter anmodning fra en af parterne eller Handelsudvalget. De skal have fælles formandsskab af Unionens
og Vietnams repræsentanter på et passende niveau. Møderne skal finde sted skiftevis i Unionen og Vietnam eller ved
ethvert andet passende kommunikationsmiddel, som parterne er blevet enige om. Specialudvalgene fastsætter selv deres
mødeplan og dagsorden ved fælles overenskomst. Hvert specialudvalg kan selv fastsætte dets egen forretningsorden, men
hvis dette ikke er tilfældet, finder Handelsudvalgets forretningsordenen anvendelse med de fornødne ændringer.
4.
Specialudvalgene kan fremsætte forslag til afgørelser, der skal træffes af Handelsudvalget, eller træffe afgørelse i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne aftale.
5.
Udvalget for Handel med Varer kan efter anmodning fra en part, efter henvisning fra det relevante specialudvalg
eller i forbindelse med det forberedende arbejde forud for drøftelserne i Handelsudvalget behandle spørgsmål, der opstår
vedrørende toldforanstaltninger eller sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, hvis dette letter løsningen af et spørgs
mål, som ellers ikke kan løses af det relevante specialudvalg.
6.
Specialudvalgene skal give Handelsudvalget meddelelse om deres mødekalender og dagsorden i tilstrækkelig god tid
forud for deres møder og skal rapportere til Handelsudvalget om resultaterne og konklusionerne fra deres møder. Det
forhold, at der findes et specialudvalg, er ikke til hinder for, at en part kan indbringe et spørgsmål direkte for Handels
udvalget.
Artikel 17.3
Arbejdsgrupper
1.

Følgende arbejdsgrupper nedsættes hermed under Udvalget for Handel med Varer:

a) Arbejdsgruppen om Intellektuelle Ejendomsrettigheder, herunder Geografiske Betegnelser og
b) Arbejdsgruppen om Motorkøretøjer og Reservedele.
2.
Handelsudvalget kan beslutte at nedsætte yderligere arbejdsgrupper med henblik på en bestemt opgave eller et
bestemt emne.
3.

Handelsudvalget skal fastsætte arbejdsgruppernes sammensætning, kommissorium og opgaver.

4.
Arbejdsgrupperne mødes en gang om året, medmindre parterne aftaler andet. De skal også mødes efter anmodning
fra en af parterne eller Handelsudvalget. De skal have fælles formandsskab af Unionens og Vietnams repræsentanter på et
passende niveau. Møderne skal finde sted skiftevis i Unionen eller Vietnam eller ved ethvert andet passende kommuni
kationsmiddel, som parterne er blevet enige om. Specialudvalgene fastsætter selv deres mødeplan og dagsorden ved fælles
overenskomst. De kan selv fastsætte deres egen forretningsorden, men hvis dette ikke er tilfældet finder Handelsudvalgets
forretningsordenen anvendelse med de fornødne ændringer.
5.
Arbejdsgrupperne skal give de relevante specialudvalg meddelelse om deres mødeplan og dagsorden tilstrækkelig
lang tid forud for deres møder. De skal rapportere om deres aktiviteter på hvert ordinært møde i de relevante special
udvalg. Det forhold, at der findes en arbejdsgruppe, er ikke til hinder for, at en part kan indbringe et spørgsmål direkte
for Handelsudvalget eller de relevante specialudvalg.
Artikel 17.4
Handelsudvalgets beslutningstagning
1.
Handelsudvalget har med henblik på at nå målene i denne aftale beføjelse til at træffe afgørelser i de i aftalen
fastsatte tilfælde. Afgørelserne er bindende for parterne, der skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre
disse afgørelser.
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2.

Handelsudvalget kan give passende anbefalinger til parterne.

3.

Handelsudvalgets afgørelser og anbefalinger træffes ved fælles overenskomst.
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Artikel 17.5
Ændringer
1.
Parterne kan ændre denne aftale. En ændring træder i kraft, når parterne skriftligt har givet hinanden meddelelse
om, at de har gennemført deres respektive gældende lovgivningsmæssige procedurer som fastsat i artikel 17.16 (ikraft
træden).

2.
Handelsudvalget kan uanset bestemmelserne i stk.1 ændre denne aftale som fastsat i denne aftale. Parterne skal
vedtage afgørelsen i Handelsudvalget i overensstemmelse med deres respektive gældende lovgivningsmæssige procedurer.

3.
Uanset stk. 1 kan listen over enheder i afdeling A (centrale statslige enheder) til C (andre omfattede enheder) i bilag
9-A (dækning af offentlige udbud i Unionen) og 9-B (dækning af offentlige udbud i Vietnam) ændres i overensstemmelse
med artikel 9.20 (ændring og rettelse af dækning) og 9.23 (Udvalget for Investering, Handel med Tjenesteydelser,
Elektronisk Handel og Offentlige Udbud).

Artikel 17.6
WTO-lovgivning under løbende udvikling
Ændres en bestemmelse i WTO-overenskomsten, som parterne har indarbejdet i denne aftale, skal parterne konsultere
hinanden med henblik på, om nødvendigt, at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning. Som et resultat af en sådan
gennemgang kan Handelsudvalget træffe afgørelse om at ændre denne aftale i overensstemmelse hermed.

Artikel 17.7
Skattemæssige bestemmelser
1.
Intet i denne aftale påvirker de rettigheder og forpligtelser, der gælder for Unionen eller en af dens medlemsstater
eller Vietnam i henhold til en skatteaftale mellem en EU-medlemsstat og Vietnam. Skulle nærværende aftale på et givet
område være uforenelig med en skatteaftale, har skatteaftalen forrang, i det omfang en sådan uforenelighed består.

2.
Intet i denne aftale må fortolkes således, at det ved anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgiv
ning hindrer parterne i at sondre mellem skatteydere, som ikke befinder sig i samme situation, f.eks. på grundlag af bopæl
eller på grundlag af, hvor de har investeret deres kapital.

3.
Intet i denne aftale må fortolkes således, at det er til hinder for indførelse eller håndhævelse af foranstaltninger til
bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse på grundlag af aftaler om afskaffelse af dobbeltbeskatning eller andre beskat
ningsaftaler eller på grundlag af intern skattelovgivning.
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Artikel 17.8
Løbende poster
Parterne tillader i frit konvertibel valuta og i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten om Den Internationale
Valutafond, når den finder anvendelse, alle betalinger og overførsler vedrørende transaktioner på betalingsbalancens
løbende poster mellem parterne, der er omfattet af denne aftale, navnlig hvad angår deres respektive specifikke forplig
telser i henhold til underafdeling 6 (finansielle tjenesteydelser) i afdeling E (reguleringsmæssig ramme) i kapitel 8
(liberalisering af investeringer, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel).

Artikel 17.9
Kapitalbevægelser
1.
For så vidt angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalkonto og finansielle konto må parterne ikke indføre
restriktioner for den frie bevægelighed af kapital i forbindelse med investeringer, som liberaliseres i overensstemmelse med
afdeling B (liberalisering af investeringer) i kapitel 8 (liberalisering af investeringer, handel med tjenesteydelser og elek
tronisk handel).

2.
Parterne skal konsultere hinanden med henblik på at lette deres indbyrdes kapitalbevægelser for at fremme handel
og investering.

Artikel 17.10
Anvendelse af love og forskrifter vedrørende kapitalbevægelser, betalinger eller overførsler
Artikel 17.8 (løbende poster) og 17.9 (kapitalbevægelser) må ikke fortolkes således, at det hindrer en part i på en rimelig
og ikkeforskelsbehandlende måde og således, at det ikke udgør en skjult begrænsning af handel og investeringer, at
anvende dens love og forskrifter vedrørende:

a) konkurs, insolvens, genopretning og afvikling af banker, beskyttelse af kreditorers rettigheder eller tilsyn med finansi
elle institutioner

b) udstedelse eller handel med finansielle instrumenter

c) regnskabsaflæggelse for eller registrering af overførsler, når det er nødvendigt til støtte for de lovhåndhævende
myndigheder eller finanstilsynsmyndighederne

d) strafbare handlinger, vildledende eller svigagtig praksis

e) sikring af fuldbyrdelse af retsafgørelser i forbindelse med retlige procedurer eller

f) social sikring, offentlige pensionsordninger eller obligatoriske opsparingsordninger.

Artikel 17.11
Midlertidige beskyttelsesforanstaltninger vedrørende kapitalbevægelser, betalinger eller overførsler
Under ekstraordinære omstændigheder med alvorlige vanskeligheder for Unionens økonomiske og monetære union eller,
for Vietnams vedkommende, med hensyn til penge- og valutapolitikken eller en risiko herfor, kan den pågældende part
træffe de beskyttelsesforanstaltninger, der er strengt nødvendige med hensyn til kapitalbevægelser, betalinger eller over
førsler i en periode på højst et år
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Artikel 17.12
Restriktioner i tilfælde af betalingsbalanceproblemer eller udefra kommende finansielle vanskeligheder
1.
Har en part alvorlige betalingsbalanceproblemer eller udefra kommende finansielle vanskeligheder eller en risiko
herfor, kan den indføre eller opretholde beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til kapitalbevægelser, betalinger eller
overførsler, som:
a) skal være ikkeforskelsbehandlende i forhold til tredjelande, der befinder sig i samme situation
b) ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at rette op på betalingsbalancevanskeligheder eller udefra kommende
finansielle vanskeligheder
c) skal være i overensstemmelse med overenskomsten om Den Internationale Valutafond, hvis det er relevant
d) skal undgå at forårsage unødvendig skade på den anden parts handelsmæssige, økonomiske og finansielle interesser og
e) skal være midlertidige og afskaffes gradvist, efterhånden som situationen forbedres.
2.
Hver part kan i tilfælde af handel med varer indføre restriktive foranstaltninger for at beskytte dens finansielle
stilling over for udlandet eller betalingsbalancen. Sådanne restriktive foranstaltninger skal være i overensstemmelse med
GATT 1994 og forståelsen vedrørende betalingsbalancebestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel
1994.
3.
Hver part kan i forbindelse med handel med tjenesteydelser eller liberalisering af investeringer vedtage restriktive
foranstaltninger for at beskytte dens finansielle stilling over for udlandet eller dens betalingsbalance. Disse restriktive
foranstaltninger skal overholde betingelserne i artikel XII i GATS.
4.
Hvis en part opretholder eller indfører foranstaltninger som omhandlet i stk. 1-3, skal den straks meddele dem til
den anden part og hurtigst muligt forelægge en tidsplan for deres afskaffelse.
5.
Når der indføres eller opretholdes restriktioner i henhold til denne artikel, afholdes der straks konsultationer i
Udvalget for Investering, Handel med Tjenesteydelser, Elektronisk Handel og Offentlige Udbud, medmindre der afholdes
konsultationer i andre fora. Ved konsultationerne skal der foretages en vurdering af den betalingsbalancevanskelighed eller
den eksterne finansielle vanskelighed, der førte til de respektive foranstaltninger, under hensyntagen til bl.a.:
a) vanskelighedernes art og omfang
b) det eksterne økonomiske og handelsmæssige miljø eller
c) alternative afhjælpende foranstaltninger, der måtte forefindes.
Ved konsultationerne undersøges de restriktive foranstaltningers forenelighed med stk. 1-3. Alle relevante oplysninger af
statistisk eller faktuel art, der forelægges af IMF, skal accepteres, og konklusionerne skal tage hensyn til IMF's vurdering af
den pågældende parts betalingsbalancesituation og eksterne finansielle situation.
Artikel 17.13
Undtagelser af sikkerhedshensyn
Intet i denne aftale må fortolkes således:
a) at det kræves af en part, at den skal give oplysninger, hvis den betragter dette som værende i strid med dens væsentlige
sikkerhedsinteresser
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b) at det hindrer en part i at træffe foranstaltninger, som den anser for nødvendige af hensyn til beskyttelsen af dens
væsentlige sikkerhedsinteresser:
i) som har tilknytning til produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller vedrører handel
med andre varer og materialer og økonomiske aktiviteter, der udøves direkte eller indirekte med henblik på at
forsyne et militært anlæg
ii) som vedrører levering af tjenesteydelser, der udøves direkte eller indirekte med henblik på at forsyne et militært
anlæg
iii) som vedrører fissions- og fusionsmaterialer eller materialer, af hvilke disse udvindes, eller
iv) som foretages i krigstid eller anden krisetilstand i internationale forbindelser
eller
c) at det hindrer en part i at handle i medfør af dens forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers pagt til opretholdelse af
international fred og sikkerhed.
Artikel 17.14
Præferenceudnyttelse
Et år efter datoen for denne aftales ikrafttræden skal parterne hvert år inden den 1. juli udveksle årlige importstatistikker
for det foregående år, herunder tal på toldpositionsniveau og om indbyrdes præferencehandel og ikkepræferencehandel.
Artikel 17.15
Fremlæggelse af oplysninger
1.
Intet i denne aftale må fortolkes således, at det kræves, at en part giver fortrolige oplysninger, hvis videregivelse vil
vanskeliggøre håndhævelse af loven eller på anden måde være i strid med samfundsmæssige interesser, eller som vil skade
individuelle offentlige eller private virksomheders legitime kommercielle interesser, medmindre et panel kræver udlevering
af fortrolige oplysninger i forbindelse med tvistbilæggelsesprocedurer under kapitel 15 (tvistbilæggelse). I sådanne tilfælde
skal panelet sikre, at fortroligheden beskyttes fuldt ud.
2.
Når en part forelægger oplysninger for Handelsudvalget eller et specialudvalg, som anses for fortrolige i henhold til
dens love og forskrifter, skal den anden part behandle disse oplysninger som fortrolige, medmindre der aftales andet med
den forelæggende part.
Artikel 17.16
Ikrafttræden
1.

Denne aftale skal godkendes eller ratificeres af parterne efter deres respektive gældende retlige procedurer.

2.
Denne aftale træder i kraft på den første dag i den anden måned efter den måned, i hvilken parterne har giver
hinanden meddelelse om gennemførelsen af deres gældende retlige procedurer for aftalens ikrafttræden. Parterne kan ved
aftale fastsætte en anden dato.
3.
Meddelelser, jf. stk. 2, sendes til generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union og til Vietnams industri- og
handelsminister.
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Artikel 17.17
Varighed
1.

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

2.
Hver part kan skriftligt meddele den anden part, at den agter at opsige aftalen. Opsigelsen får virkning på den sidste
dag af den sjette måned efter meddelelsen.
Artikel 17.18
Opfyldelse af forpligtelser
1.
Parterne skal træffe de fornødne generelle eller særlige foranstaltninger til opfyldelse af deres forpligtelser i henhold
til denne aftale. De skal sikre, at aftalens mål gennemføres.
2.
Finder en part, at den anden part har begået en væsentlig overtrædelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen, kan
den træffe passende foranstaltninger med hensyn til denne aftale i overensstemmelse med partnerskabs- og samarbejds
aftalens artikel 57.
Artikel 17.19
Personer, der udøver delegeret statslig myndighed
Medmindre andet er fastsat i denne aftale, skal hver part sikre, at enhver person, herunder en statsejet virksomhed, en
virksomhed indrømmet særlige rettigheder eller privilegier eller et udpeget monopol, og som af en part har fået delegeret
regulerende, administrativ eller anden statslig myndighed på et hvilket som helst statsligt plan som fastsat i dens nationale
lovgivning, ved udøvelsen af myndigheden handler i overensstemmelse med partens forpligtelser som fastsat i denne
aftale.
Artikel 17.20
Ingen direkte virkning
Intet i denne aftale må fortolkes således, at det skaber rettigheder eller forpligtelser for personer ud over de rettigheder og
forpligtelser, som består mellem parterne i henhold til folkeretten. Vietnam kan i henhold til sin nationale ret fastsætte
andet.
Artikel 17.21
Bilag, tillæg, fælles erklæringer, protokoller og forståelser
De bilag, tillæg, fælles erklæringer, protokoller og forståelser, der er knyttet til denne aftale, udgør en integrerende del
heraf.
Artikel 17.22
Forhold til andre aftaler
1.
Medmindre andet er fastsat i denne aftale, træder denne aftale ikke i stedet for eller ophæver tidligere aftaler mellem
EU-medlemsstaterne, eller Det Europæiske Fællesskab eller Unionen på den ene side og Vietnam på den anden side.
2.
Denne aftale indgår i de overordnede forbindelser mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og
Vietnam på den anden side, jf. partnerskabs- og samarbejdsaftalen, og udgør en del af den fælles institutionelle ramme.
3.
Intet i denne aftale skal fortolkes således, at det forpligter en part til at handle i modstrid med dens forpligtelser i
henhold til WTO-overenskomsten.
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Artikel 17.23
Fremtidige tiltrædelser af Unionen
1.

Unionen giver Vietnam meddelelse om enhver anmodning om optagelse af et tredjeland i Unionen.

2.
Under forhandlingerne mellem Unionen og det i stk. 1 omhandlede tredjeland, der søger om tiltrædelse, tilstræber
Unionen:

a) efter anmodning fra Vietnam at fremskaffe oplysninger i det omfang, det er muligt, om et hvilket som helst emne,
som er omhandlet af denne aftale, og

b) at tage hensyn til de betænkeligheder, som Vietnam giver udtryk for.

3.

Unionen skal give Vietnam meddelelse om ikrafttrædelsen af enhver tiltrædelse af Unionen.

4.
Handelsudvalget skal i tilstrækkelig god tid inden datoen for et tredjelands tiltrædelse af Unionen undersøge de
virkninger, som tiltrædelsen måtte have for denne aftale. Parterne kan efter en afgørelse truffet af Handelsudvalget foretage
nødvendige tilpasninger af denne aftale eller etablere nødvendige overgangsordninger.

Artikel 17.24
Territorial anvendelse
1.

Denne aftale gælder:

a) for så vidt angår Unionen for de områder, hvor traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastlagt i nævnte traktater, og

b) for så vidt angår Vietnam på landets område.

Begrebet "område" i denne aftale skal forstås i overensstemmelse med litra a) og b), medmindre andet udtrykkeligt er
fastsat.

2.
Denne aftale finder for så vidt angår bestemmelserne vedrørende toldbehandlingen af varer også anvendelse på de
områder af EU's toldområde, der ikke er omfattet af stk. 1, litra a).

Artikel 17.25
Autentiske tekster
Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk,
lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk,
ungarsk og vietnamesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, behørigt bemyndigede i så henseende, undertegnet denne aftale.
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Съставено в Ханой на тридесети юни две хиляди и деветнадесета година.
Hecho en Hanoi, el treinta de junio de dos mil diecinueve.
V Hanoji dne třicátého června roku dva tisíce devatenáct.
Udfærdiget i Hanoi, den tredivte juni to tusind og nitten.
Geschehen zu Hanoi am dreißigsten Juni zweitausendneunzehn.
Koostatud kolmekümnendal juunil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal Hanois.
Ανόι, 30 Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννιά.
Done at Hanoi on the thirtieth day of June in the year two thousand and nineteen.
Fait à Hanoï, le trente juin de l’année deux mille dix-neuf.
Sastavljeno u Hanoju tridesetog lipnja dvije tisuće devetnaeste.
Fatto a Hanoi il giorno trenta di giugno dell’anno duemiladiciannove.
Hanojā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūnijā.
Priimta Hanojuje, du tūkstančiai devynioliktųjų metų birželio tryliktą dieną.
Kelt Hanoiban, a kétezer-tizenkilencedik év június havának harmincadik napján.
Magħmul f’Hanoi fit-tletin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u dsatax.
Gedaan te Hanoi, dertig juni tweeduizend negentien.
Sporządzono w Hanoi dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku.
Feito em Hanói, ao trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezanove.
Încheiat la Hanoi, la treizeci iunie două mii nouăsprezece.
V Hanoji tridsiateho júna dvetisícdevätnásť.
V Hanoju, trinajstega junija leta dva tisoč devetnajst.
Tehty Hanoissa kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.
Utfärdat i Hanoi den trettionde juni år tjugohundranitton.
Làm tai Hà Nôi, ngày 30 tháng 6 năm 2019.

12.6.2020

12.6.2020
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BILAG 2-A
NEDSÆTTELSE ELLER AFSKAFFELSE AF TOLD

Afdeling A
Generelle bestemmelser
1.

Medmindre andet er fastsat i en parts toldafviklingsplan til dette bilag, finder følgende afviklingskategorier anvendelse
i henhold til artikel 2.7 (nedsættelse eller afskaffelse af told) på nedsættelsen eller afskaffelsen af told på varer med
oprindelsesstatus fra den anden part, som er opført i tillæg 2-A-1 (Unionens toldafviklingsplan) og 2-A-2 (Vietnams
toldafviklingsplan):

a)

Told på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori "A" i en parts toldafviklingsplan,
afskaffes fuldstændigt, og disse varer er toldfrie fra datoen for denne aftales ikrafttræden.

b) Told på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori "B3" i en parts toldafviklingsplan,
afvikles i fire lige store årlige etaper, der løber fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og varerne er derefter
toldfrie.

c)

Told på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori "B5" i en parts toldafviklingsplan,
afvikles i seks lige store årlige etaper, der løber fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og varerne er derefter
toldfrie.

d) Told på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori "B7" i en parts toldafviklingsplan,
afvikles i otte lige store årlige etaper, der løber fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og varerne er derefter
toldfrie.

e)

Told på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori "B9" i Vietnams toldafviklingsplan,
afvikles i 10 lige store årlige etaper, der løber fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og varerne er derefter
toldfrie.

f)

Told på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori "B10" i en parts toldafviklingsplan,
afvikles i 11 lige store årlige etaper, der løber fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og varerne er derefter
toldfrie.

g) Told på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori "B10*" i Vietnams toldafviklingsplan,
afvikles i 11 årlige etaper, der løber fra datoen for denne aftales ikrafttræden, i overensstemmelse med neden
stående tabel, og varerne er derefter toldfrie:

Toldposition

År

HS 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2203.00.10
2203.00.90

34 %

33 %

32 %

30 %

29 %

25 %

22 %

18 %

15 %

11 %

0%
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h) Told på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori "B10**" i Vietnams toldafviklingsplan,
afvikles i 11 årlige etaper, der løber fra datoen for denne aftales ikrafttræden, i overensstemmelse med neden
stående tabel, og varerne er derefter toldfrie:
Toldposition
HS 2012

Basissats

År
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

8%

8%

7%

7%

7%

7%

0%

2710.12.20

10 %

10 %

10 %

10 %

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

0%

2710.12.30

20 %

20 %

20 %

20 %

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

0%

2710.12.40

20 %

17 %

16 %

14 %

13 %

11 %

10 %

8%

7%

7%

7%

0%

2710.12.70

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

8%

8%

7%

7%

7%

7%

0%

2710.12.80

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

15 %

10 %

7%

7%

7%

7%

0%

8%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

0%

10 %

9%

8%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

0%

2710.20.00

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

0%

2710.91.00

40 %

40 %

20 %

20 %

20 %

11 %

9%

7%

7%

7%

7%

0%

2710.12.11
2710.12.12
2710.12.13
2710.12.14
2710.12.15
2710.12.16

2710.12.50
2710.12.60

2710.12.90
2710.19.71
2710.19.72
2710.19.79
2710.19.81
2710.19.82
2710.19.83

2710.99.00
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i)

Told på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori "B15" i Vietnams toldafviklingsplan,
afvikles i 16 lige store årlige etaper, der løber fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og varerne er derefter
toldfrie.

j)

Værdielementet i tolden på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori A+EP i Unionens
toldafviklingsplan, afskaffes på datoen for denne aftales ikrafttræden. Toldafskaffelsen gælder kun for værditol
den. Den særlige told, der følger af det indgangsprissystem, Unionen anvender på visse grøntsager og frugter i
overensstemmelse med den fælles toldtarif, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)
nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF)
nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager, fastholdes.

k) Told på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori "R75" i Unionens toldafviklingsplan,
anvendes i overensstemmelse med nedenstående tabel:
År

Told (EUR/ton)

2016

120

2017

115

2018

110

2019

105

2020

100

2021

95

2022

90

2023

85

2024

80

Fra 2025

75

Den i ovenstående tabel anførte præferencetold anvendes fra datoen for denne aftales ikrafttræden i det relevante
år og fremefter, og tolden nedsættes ikke med tilbagevirkende kraft.
l)
2.

Toldpositioner, hvor der står "CKD" i kolonnerne "Basissats" og "Kategori" i Vietnams toldafviklingsplan, finder
ikke anvendelse.

Den basistoldsats og afviklingskategori, der bestemmer den mellemliggende toldsats i hver nedsættelsesetape for en
vare, er anført for den pågældende vare i hver parts toldafviklingsplan.
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3.

Uden at det berører artikel 2.7 (nedsættelse eller afskaffelse af told), må Unionens præferencetold i medfør af denne
aftale under ingen omstændigheder være højere end den EU-told, der anvendes på varer med oprindelse i Vietnam på
dagen før denne aftalens ikrafttræden. Denne forpligtelse gælder fra den pågældende dato og indtil det syvende år
efter ikrafttrædelsen.

4.

Toldsatser i de mellemliggende faser nedrundes mindst til den nærmeste tiendedel af et procentpoint eller, hvis
toldsatsen er udtrykt i monetære enheder, mindst til den nærmeste tiendedel af en eurocent i Unionens tilfælde.

5.

Med henblik på dette bilag, herunder parternes toldafviklingsplaner i tillæg 2-A-1 (Unionens toldafviklingsplan) og
2-A-2 (Vietnams toldafviklingsplan), får den første nedsættelse virkning på datoen for denne aftales ikrafttræden.
Efterfølgende årlige nedsættelser får virkning den 1. januar i det relevante år efter ikrafttrædelsesåret som fastsat i
artikel 17.16 (ikrafttræden).

6.

Tillæg 2-A-1 (Unionens toldafviklingsplan) og 2-A-2 (Vietnams toldafviklingsplan) udgør en integrerende del af dette
bilag.

7.

Definitionerne i kapitel 2 (national behandling og markedsadgang for varer) finder anvendelse på dette bilag.

Afdeling B
Toldkontingenter
1.

I forbindelse med forvaltningen i år 1 af de toldkontingenter, der oprettes i henhold til denne aftale, beregner
parterne kontingentmængden ved at fratrække den mængde, der svarer til perioden fra den 1. januar til datoen for
denne aftales ikrafttræden.

Underafdeling 1
Unionens toldkontingenter

1.

Unionen forvalter sine toldkontingenter i overensstemmelse med sine interne forskrifter, der letter handelen mellem
parterne, med henblik på at maksimere udnyttelsen af toldkontingentmængderne.

Toldkontingent for fugleæg og æggeblommer
2.

Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under toldposition 0408.11.80, 0408.19.81, 0408.19.89, 0408.91.80 og
0408.99.80 i Unionens toldafviklingsplan, er toldfrie inden for en aggregeret årlig mængde på 500 ton.

Hvidløg
3.

Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under toldposition 0703.20.00 i Unionens toldafviklingsplan, er toldfrie
inden for en aggregeret årlig mængde på 400 ton.

Sukkermajs
4.

Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under toldposition 0710.40.00A, 2001.90.30A og 2005.80.00A i Unio
nens toldafviklingsplan, er toldfrie inden for en aggregeret årlig mængde på 5 000 ton.

Den aggregerede mængde af varer med oprindelsesstatus, der tariferes under toldposition 0710.40.00B, 2001.90.30B
og 2005.80.00B i Unionens toldafviklingsplan, tælles ikke med i toldkontingentmængden.
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Ris
5.

6.

7.

8.

Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under følgende toldpositioner i Unionens toldafviklingsplan, er toldfrie
inden for en aggregeret årlig mængde på 20 000 ton udtrykt i ækvivalent afskallet ris:
1006.10.21

1006.10.92

1006.20.11

1006.20.92

1006.10.23

1006.10.94

1006.20.13

1006.20.94

1006.10.25

1006.10.96

1006.20.15

1006.20.96

1006.10.27

1006.10.98

1006.20.17

1006.20.98

Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under følgende toldpositioner i Unionens toldafviklingsplan, er toldfrie
inden for en aggregeret årlig mængde på 30 000 ton udtrykt i ækvivalent sleben ris:
1006.30.21

1006.30.42

1006.30.61

1006.30.67

1006.30.23

1006.30.44

1006.30.63

1006.30.92

1006.30.25

1006.30.46

1006.30.65

1006.30.94

1006.30.27

1006.30.48

1006.30.98

1006.30.96

Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under følgende toldpositioner i Unionens toldafviklingsplan, er toldfrie
inden for en aggregeret årlig mængde på 30 000 ton udtrykt i ækvivalent sleben ris:
1006.10.21

1006.20.11

1006.30.21

1006.30.61

1006.10.23

1006.20.13

1006.30.23

1006.30.63

1006.10.25

1006.20.15

1006.30.25

1006.30.65

1006.10.27

1006.20.17

1006.30.27

1006.30.67

1006.10.92

1006.20.92

1006.30.42

1006.30.92

1006.10.94

1006.20.94

1006.30.44

1006.30.94

1006.10.96

1006.20.96

1006.30.46

1006.30.96

1006.10.98

1006.20.98

1006.30.48

1006.30.98

For at kunne indrømmes toldfri import inden for rammerne af det i punkt 7 fastsatte kontingent skal risen henhøre
under en af følgende sorter af aromatisk ris:
a) Jasmine 85
b) ST 5, ST 20
c) Nang Hoa 9 (NàngHoa 9)
d) VD 20
e) RVT
f)

OM 4900
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g) OM 5451 og
h) Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Chợ Đào).
9.

Listen over rissorter i punkt 8 kan ændres ved en afgørelse fra Handelsudvalget i overensstemmelse med artikel 17.5
(ændringer), stk. 2.

10. Forsendelser af ris, der kan komme i betragtning til toldkontingentet i punkt 7, bør ledsages af et ægthedscertifikat,
der er udstedt af de relevante kompetente myndigheder i Vietnam, og som fastslår, at risen henhører under af de i
punkt 8 nævnte sorter.
Maniokstivelse
11. Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under toldposition 1108.14.00 i Unionens toldafviklingsplan, er toldfrie
inden for en aggregeret årlig mængde på 30 000 ton.
Tunfisk
12. Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under toldposition 1604.14.11, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.19.39 og
1604.20.70 i Unionens toldafviklingsplan, er toldfrie inden for en aggregeret årlig mængde på 11 500 ton.
Surimi
13. Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under toldposition 1604.20.05 i Unionens toldafviklingsplan, er toldfrie
inden for en aggregeret årlig mængde på 500 ton.
Sukker og andre varer med højt sukkerindhold
14. Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under følgende toldpositioner i Unionens toldafviklingsplan, er toldfrie
inden for en aggregeret årlig mængde på 20 000 ton udtrykt i råsukkerækvivalenter:

1701.13.10

1701.99.10

1702.90.71

1806.10.30

1701.13.90

1701.99.90

1702.90.75

1806.10.90

1701.14.10

1702.30.50

1702.90.79

1701.91.00

1702.90.50

1702.90.95

Specialsukker
15. Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under toldposition 1701.14.90 i Unionens toldafviklingsplan, er toldfrie
inden for en aggregeret årlig mængde på 400 ton.
Svampe
16. Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under toldposition 0711.51.00, 2001.90.50, 2003.10.20 og 2003.10.30 i
Unionens toldafviklingsplan, er toldfrie inden for en aggregeret årlig mængde på 350 ton.
Ethanol (ethylalkohol)
17. Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under toldposition 2207.10.00 og 2207.20.00 i Unionens toldafviklings
plan, er toldfrie inden for en aggregeret årlig mængde på 1 000 ton.
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Mannitol, sorbitol, dekstrin og anden modificeret stivelse
18. Varer med oprindelsesstatus, der tariferes under toldposition 2905.43.00, 2905.44.11, 2905.44.19, 2905.44.91,
3505.10.10, 3505.10.90 og 3824.60.19 i Unionens toldafviklingsplan, er toldfrie inden for en aggregeret årlig
mængde på 2 000 ton.
Underafdeling 2
Vietnams toldkontingent

1.

Gennemførelsesperioden, toldkontingenternes størrelse, forvaltningsmetoderne og andre vilkår og betingelser
vedrørende allokeringen af Vietnams toldkontingenter skal være i overensstemmelse med Vietnams WTO-forpligtel
ser.

2.

Told inden for kontingentet på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori "B10 inden for
kontingent" i Vietnams toldafviklingsplan, afvikles i 11 lige store årlige etaper, der løber fra datoen for denne aftales
ikrafttræden, og varerne er derefter toldfrie inden for kontingentet.

3.

Told uden for kontingentet på varer med oprindelsesstatus, der er omfattet af afviklingskategori "B10 inden for
kontingent" i Vietnams toldafviklingsplan, er ubundet.
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Tillæg 2-A-1
UNIONENS TOLDAFVIKLINGSPLAN

Generelle bemærkninger
1.

Sammenhæng med Unionens kombinerede nomenklatur (KN)
Bestemmelserne i denne toldafviklingsplan bygger generelt på den kombinerede nomenklatur, og fortolkningen af
bestemmelserne i denne toldafviklingsplan, herunder underpositionernes produktdækning, finder sted i overensstem
melse med de almindelige bestemmelser og bestemmelserne til afsnit og kapitler i KN. I det omfang bestemmelserne
i denne toldafviklingsplan er identiske med de tilsvarende bestemmelser i KN, har bestemmelserne i denne told
afviklingsplan samme betydning som de tilsvarende bestemmelser i KN.

2.

Basistoldsatser
Basistoldsatserne i denne toldafviklingsplan afspejler toldsatserne i Unionens fælles toldtarif, der var gældende den
26. juni 2012.

3.

Atletik-/sportsfodtøj
Fodtøj, der er omfattet af ex-out-beskrivelsen for KN-kode 6403.91.11B, 6403.91.13B, 6403.91.16B, 6403.91.18B,
6403.99.91B, 6403.99.93B, 6403.99.96B og 6403.99.98B i Unionens toldafviklingsplan, skal have en skridsikker
ydersål, der er fremstillet af syntetiske materialer såsom polymerer med lav massefylde, eller skal have tekniske
karakteristika såsom hermetiske puder indeholdende luft eller væske, mekaniske komponenter, der er specielt
konstruerede til at afbøde stød, eller særlige materialer såsom polymerer med lav massefylde. Endvidere skal
sådanne sko have en fastgørelsesanordning eller et snøresystem med mindst fem snørehuller på hver side af fodtøjets
overdel, der giver foden stabilitet i fodtøjet. Fodtøjets bindsål skal være støbt.
Unionens toldafviklingsplan
Varebeskrivelse

KN 2012
01

KAPITEL 1 – LEVENDE DYR

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

Basissats

Kategori

0

A

– Heste

0101 21 00

– – Racerene avlsdyr

0101 29

– – Andre

0101 29 10

– – – Til slagtning

0

A

0101 29 90

– – – Andre varer

11,5

A

0101 30 00

– Æsler

7,7

A

0101 90 00

– Andre varer

10,9

A

0102

Hornkvæg, levende
– Kvæg

0102 21

– – Racerene avlsdyr

0102 21 10

– – – Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

0

A

0102 21 30

– – – Køer

0

A

0102 21 90

– – – Andre varer

0

A

0102 29

– – Andre varer

Bemærkning
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Basissats

Kategori

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

– – – Af vægt over 80 kg, men ikke over 160 kg

0102 29 21

– – – – Til slagtning

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

0102 29 29

– – – – I andre tilfælde

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

– – – Af vægt over 160 kg, men ikke over 300 kg

0102 29 41

– – – – Til slagtning

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

0102 29 49

– – – – I andre tilfælde

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

– – – Af vægt over 300 kg
– – – – Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

0102 29 51

– – – – – Til slagtning

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

0102 29 59

– – – – – I andre tilfælde

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

– – – – Køer

0102 29 61

– – – – – Til slagtning

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

0102 29 69

– – – – – I andre tilfælde

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

– – – – Andre varer

0102 29 91

– – – – – Til slagtning

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

0102 29 99

– – – – – I andre tilfælde

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

0

A

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

0

A

0

A

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg

A

0

A

0

A

– Bøfler

0102 31 00

– – Racerene avlsdyr

0102 39

– – Andre varer

0102 39 10

– – – Tamkvæg

0102 39 90

– – – Andre varer

0102 90

– Andre varer

0102 90 20

– – Racerene avlsdyr
– – Andre varer

0102 90 91

– – – Tamkvæg

0102 90 99

– – – Andre varer

0103

Svin, levende

0103 10 00

– Racerene avlsdyr
– Andre varer

0103 91

– – Af vægt under 50 kg
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– – – Tamsvin
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– – – Andre varer
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– – Af vægt 50 kg og derover

L 186/173

Basissats

Kategori

41,2 EUR/100 kg

A

0

A

– – – Tamsvin

0103 92 11

– – – – Søer, som har faret mindst én gang, og som vejer 160 kg

35,1 EUR/100 kg

A

0103 92 19

– – – – Andre varer

41,2 EUR/100 kg

A

0103 92 90

– – – Andre varer

0

A

0104

Får og geder, levende

0104 10

– Får

0104 10 10

– – Racerene avlsdyr

0

A

eller derover

– – Andre varer

0104 10 30

– – – Lam (dyr et år og derunder)

80,5 EUR/100 kg

A

0104 10 80

– – – Andre varer

80,5 EUR/100 kg

A

0104 20

– Geder

0104 20 10

– – Racerene avlsdyr

3,2

A

0104 20 90

––- -

80,5 EUR/100 kg

A

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner
og perlehøns, levende
– Af vægt 185 g og derunder

0105 11

– – Høns af arten Gallus domesticus
– – – Avls- og formeringshønekyllinger

0105 11 11

– – – – Æglægningsracer

52 EUR/1 000 p/st

A

0105 11 19

– – – – Andre varer

52 EUR/1 000 p/st

A

– – – Andre varer

0105 11 91

– – – – Æglægningsracer

52 EUR/1 000 p/st

A

0105 11 99

– – – – Andre varer

52 EUR/1 000 p/st

A

0105 12 00

– – Kalkuner

152 EUR/1 000 p/st

A

0105 13 00

– – Ænder

52 EUR/1 000 p/st

A

0105 14 00

– – Gæs

152 EUR/1 000 p/st

A

Bemærkning
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Kategori

52 EUR/1 000 p/st

A

20,9 EUR/100 kg

A

– I andre tilfælde

0105 94 00

– – Høns af arten Gallus domesticus

0105 99

– – Andre varer

0105 99 10

– – – Ænder

32,3 EUR/100 kg

A

0105 99 20

– – – Gæs

31,6 EUR/100 kg

A

0105 99 30

– – – Kalkuner

23,8 EUR/100 kg

A

0105 99 50

– – – Perlehøns

34,5 EUR/100 kg

A

0106

Andre dyr, levende
– Pattedyr

0106 11 00

– – Primater

0

A

0106 12 00

– – Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea);

0

A

0106 13 00

– – Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)

0

A

0106 14

– – Kaniner og harer

0106 14 10

– – – Tamkaniner

3,8

A

0106 14 90

– – – Andre varer

0

A

0106 19 00

– – Andre varer

0

A

0106 20 00

– Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

0

A

manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); sæler,
søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)

– Fugle

0106 31 00

– – Rovfugle

0

A

0106 32 00

– – Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

0

A

0106 33 00

– – Strudse; emuer (Dromaius novaehollandiae)

0

A

0106 39

– – Andre fugle

0106 39 10

– – – Duer

6,4

A

0106 39 80

– – – Andre fugle

0

A

– Insekter

0106 41 00

– – Bier

0

A

0106 49 00

– – Andre insekter

0

A

0106 90 00

– Andre levende dyr

0

A

02

KAPITEL 2 – KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

0201 10 00

– Hele og halve kroppe

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg

A

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

Varebeskrivelse
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Basissats

Kategori

0201 20

– Andre udskæringer, ikke udbenet

0201 20 20

– – "Quartiers compensés"

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg

A

0201 20 30

– – Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 141,4 EUR/
100 kg

A

0201 20 50

– – Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 212,2 EUR/
100 kg

A

0201 20 90

– – Andre varer

12,8 + 265,2 EUR/
100 kg

A

0201 30 00

– Udbenet kød

12,8 + 303,4 EUR/
100 kg

A

0202

Kød af hornkvæg, frosset

0202 10 00

– Hele og halve kroppe

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg

A

0202 20

– Andre udskæringer, ikke udbenet

0202 20 10

– – "Quartiers compensés"

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg

A

0202 20 30

– – Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 141,4 EUR/
100 kg

A

0202 20 50

– – Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg

A

0202 20 90

– – Andre varer

12,8 + 265,3 EUR/
100 kg

A

0202 30

– Udbenet kød

0202 30 10

– – Forfjerdinger, hele eller opskåret i højst 5 stykker, frosset i en

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg

A

0202 30 50

– – Udskæringer benævnt "crop", "chuck and blade" og "brisket"

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg

A

0202 30 90

– – Andre varer

12,8 + 304,1 EUR/
100 kg

A

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

53,6 EUR/100 kg

A

0

A

enkelt blok; "quartiers compensés", frosset i to blokke, den ene
bestående af forfjerdingen hel eller opskåret i højst 5 stykker
og den anden af bagfjerdingen (uden mørbrad) i ét stykke

– Fersk eller kølet

0203 11

– – Hele og halve kroppe

0203 11 10

– – – Af tamsvin

0203 11 90

– – – Af andre svin

0203 12

– – Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet
– – – Af tamsvin

0203 12 11

– – – – Skinke og stykker deraf

77,8 EUR/100 kg

A

0203 12 19

– – – – Bov og stykker deraf

60,1 EUR/100 kg

A

0203 12 90

– – – Af andre svin

0

A
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– – Andre varer
– – – Af tamsvin

0203 19 11

– – – – Forende og stykker deraf

60,1 EUR/100 kg

A

0203 19 13

– – – – Kam og stykker deraf

86,9 EUR/100 kg

A

0203 19 15

– – – – Brystflæsk og stykker deraf

46,7 EUR/100 kg

A

– – – – Andre varer

0203 19 55

– – – – – Udbenet

86,9 EUR/100 kg

A

0203 19 59

– – – – – I andre tilfælde

86,9 EUR/100 kg

A

0203 19 90

– – – Af andre svin

0

A

53,6 EUR/100 kg

A

0

A

– Frosset

0203 21

– – Hele og halve kroppe

0203 21 10

– – – Af tamsvin

0203 21 90

– – – Af andre svin

0203 22

– – Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet
– – – Af tamsvin

0203 22 11

– – – – Skinke og stykker deraf

77,8 EUR/100 kg

A

0203 22 19

– – – – Bov og stykker deraf

60,1 EUR/100 kg

A

0203 22 90

– – – Af andre svin

0

A

0203 29

– – Andre varer
– – – Af tamsvin

0203 29 11

– – – – Forende og stykker deraf

60,1 EUR/100 kg

A

0203 29 13

– – – – Kam og stykker deraf

86,9 EUR/100 kg

A

0203 29 15

– – – – Brystflæsk og stykker deraf

46,7 EUR/100 kg

A

– – – – Andre varer

0203 29 55

– – – – – Udbenet

86,9 EUR/100 kg

A

0203 29 59

– – – – – I andre tilfælde

86,9 EUR/100 kg

A

0203 29 90

– – – Af andre svin

0

A

0204

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

0204 10 00

– Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg

A

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg

A

– Andet kød af får, fersk eller kølet

0204 21 00

– – Hele og halve kroppe
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Kategori

0204 22

– – Andre udskæringer, ikke udbenet

0204 22 10

– – – Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 119,9 EUR/
100 kg

A

0204 22 30

– – – Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller

12,8 + 188,5 EUR/
100 kg

A

0204 22 50

– – – Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg

A

0204 22 90

– – – Andre varer

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg

A

0204 23 00

– – Udbenet kød

12,8 + 311,8 EUR/
100 kg

A

0204 30 00

– Hele og halve kroppe af lam, frosset

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg

A

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg

A

12,8 + 90,2 EUR/
100 kg

A

nyresteg (enkelt ryg)

– Andet kød af får, frosset

0204 41 00

– – Hele og halve kroppe

0204 42

– – Andre udskæringer, ikke udbenet

0204 42 10

– – – Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

0204 42 30

– – – Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller

12,8 + 141,7 EUR/
100 kg

A

0204 42 50

– – – Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg

A

0204 42 90

– – – Andre varer

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg

A

0204 43

– – Udbenet kød

0204 43 10

– – – Af lam

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg

A

0204 43 90

– – – I andre tilfælde

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg

A

0204 50

– Kød af geder

nyresteg (enkelt ryg)

– – Fersk eller kølet

0204 50 11

– – – Hele og halve kroppe

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg

A

0204 50 13

– – – Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

12,8 + 119,9 EUR/
100 kg

A

0204 50 15

– – – Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller

12,8 + 188,5 EUR/
100 kg

A

0204 50 19

– – – Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg

A

nyresteg (enkelt ryg)

– – – Andre varer

0204 50 31

– – – – Ikke udbenet kød

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg

A

0204 50 39

– – – – Udbenet kød

12,8 + 311,8 EUR/
100 kg

A

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg

A

– – Frosset

0204 50 51

– – – Hele og halve kroppe
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Kategori

12,8 + 90,2 EUR/
100 kg

A

0204 50 53

– – – Forsæt (dobbelt forfjerding) og forfjerdinger

0204 50 55

– – – Kam og/eller nyresteg (dobbelt ryg) og halv kam og/eller

12,8 + 141,7 EUR/
100 kg

A

0204 50 59

– – – Culotte (dobbelt kølle) og halv culotte

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg

A

nyresteg (enkelt ryg)

– – – Andre varer

0204 50 71

– – – – Ikke udbenet kød

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg

A

0204 50 79

– – – – Udbenet kød

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg

A

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet
eller frosset

0205 00 20

– Fersk eller kølet

5,1

A

0205 00 80

– Frosset

5,1

A

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste,
æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

0206 10

– Af hornkvæg, fersk eller kølet

0206 10 10

– – Til fremstilling af farmaceutiske produkter

0

A

12,8 + 303,4 EUR/
100 kg

A

0

A

– – I andre tilfælde

0206 10 95

– – – Nyretap og mellemgulv

0206 10 98

– – – Andre varer
– Af hornkvæg, frosset

0206 21 00

– – Tunger

0

A

0206 22 00

– – Lever

0

A

0206 29

– – Andre varer

0206 29 10

– – – Til fremstilling af farmaceutiske produkter

0

A

12,8 + 304,1 EUR/
100 kg

A

– – – I andre tilfælde

0206 29 91

– – – – Nyretappe

0206 29 99

– – – – Andre varer

0

A

0206 30 00

– Af svin, fersk eller kølet

0

A

– Af svin, frosset

0206 41 00

– – Lever

0

A

0206 49 00

– – Andre varer

0

A

0206 80

– Andre varer, ferske eller kølede

0206 80 10

– – Til fremstilling af farmaceutiske produkter

0

A

6,4

A

0

A

– – I andre tilfælde

0206 80 91

– – – Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

0206 80 99

– – – Varer af får og geder

0206 90

– Andre varer, frosset
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Kategori

0

A

6,4

A

0

A

– – I andre tilfælde

0206 90 91

– – – Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

0206 90 99

– – – Varer af får og geder

0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af
fjerkræ henhørende under pos. 0105
– Af høns af arten Gallus domesticus

0207 11

– – Ikke udskåret, fersk eller kølet

0207 11 10

– – – Plukkede, uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 83

26,2 EUR/100 kg

B7

0207 11 30

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals,

29,9 EUR/100 kg

B7

0207 11 90

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals,

32,5 EUR/100 kg

B7

0207 12

– – Ikke udskåret, frosset

0207 12 10

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals,

29,9 EUR/100 kg

B7

0207 12 90

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals,

32,5 EUR/100 kg

B7

0207 13

– – Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

102,4 EUR/100 kg

B7

pct.-høns)

hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden
form

hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns)

hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden
form

– – – Udskårne stykker

0207 13 10

– – – – Udbenet
– – – – Ikke udbenet

0207 13 20

– – – – – Halve og kvarte

35,8 EUR/100 kg

B7

0207 13 30

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg

B7

0207 13 40

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg

B7

0207 13 50

– – – – – Bryst og stykker deraf

60,2 EUR/100 kg

B7

0207 13 60

– – – – – Lår og stykker deraf

46,3 EUR/100 kg

B7

0207 13 70

– – – – – Andre varer

100,8 EUR/100 kg

B7

6,4

B7

18,7 EUR/100 kg

B7

– – – Slagtebiprodukter

0207 13 91

– – – – Lever

0207 13 99

– – – – Andre varer

Bemærkning
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102,4 EUR/100 kg

B7

– – Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset
– – – Udskårne stykker

0207 14 10

– – – – Udbenet
– – – – Ikke udbenet

0207 14 20

– – – – – Halve eller kvarte

35,8 EUR/100 kg

B7

0207 14 30

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg

B7

0207 14 40

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg

B7

0207 14 50

– – – – – Bryst og stykker deraf

60,2 EUR/100 kg

B7

0207 14 60

– – – – – Lår og stykker deraf

46,3 EUR/100 kg

B7

0207 14 70

– – – – – Andre varer

100,8 EUR/100 kg

B7

6,4

B7

18,7 EUR/100 kg

B7

– – – Slagtebiprodukter

0207 14 91

– – – – Lever

0207 14 99

– – – – Andre varer
– Af kalkun

0207 24

– – Ikke udskåret, fersk eller kølet

0207 24 10

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals,

34 EUR/100 kg

B7

0207 24 90

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals,

37,3 EUR/100 kg

B7

0207 25

– – Ikke udskåret, frosset

0207 25 10

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals,

34 EUR/100 kg

B7

0207 25 90

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals,

37,3 EUR/100 kg

B7

0207 26

– – Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

85,1 EUR/100 kg

B7

41 EUR/100 kg

B7

hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i
anden form

hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i
anden form

– – – Udskårne stykker

0207 26 10

– – – – Udbenet
– – – – Ikke udbenet

0207 26 20

– – – – – Halve eller kvarte

0207 26 30

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg

B7

0207 26 40

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg

B7
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67,9 EUR/100 kg

B7

25,5 EUR/100 kg

B7

– – – – – Lår og stykker deraf

0207 26 60

– – – – – – Underlår og stykker deraf

0207 26 70

– – – – – – Andre varer

46 EUR/100 kg

B7

0207 26 80

– – – – – Andre varer

83 EUR/100 kg

B7

6,4

B7

18,7 EUR/100 kg

B7

85,1 EUR/100 kg

B7

41 EUR/100 kg

B7

– – – Slagtebiprodukter

0207 26 91

– – – – Lever

0207 26 99

– – – – Andre varer

0207 27

– – Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset
– – – Udskårne stykker

0207 27 10

– – – – Udbenet
– – – – Ikke udbenet

0207 27 20

– – – – – Halve eller kvarte

0207 27 30

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg

B7

0207 27 40

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg

B7

0207 27 50

– – – – – Bryst og stykker deraf

67,9 EUR/100 kg

B7

25,5 EUR/100 kg

B7

– – – – – Lår og stykker deraf

0207 27 60

– – – – – – Underlår og stykker deraf

0207 27 70

– – – – – – Andre varer

46 EUR/100 kg

B7

0207 27 80

– – – – – Andre varer

83 EUR/100 kg

B7

6,4

B7

18,7 EUR/100 kg

B7

– – – Slagtebiprodukter

0207 27 91

– – – – Lever

0207 27 99

– – – – Andre varer
– Af ænder

0207 41

– – Ikke udskåret, fersk eller kølet

0207 41 20

– – – Plukkede, afblødte, ikke åbnede eller uden tarme, med hoved

38 EUR/100 kg

B7

0207 41 30

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte,

46,2 EUR/100 kg

B7

og fødder (såkaldte 85 pct.-ænder)

lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)
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0207 41 80

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals,

51,3 EUR/100 kg

B7

0207 42

– – Ikke udskåret, frosset

0207 42 30

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte,

46,2 EUR/100 kg

B7

0207 42 80

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals,

51,3 EUR/100 kg

B7

0207 43 00

– – Fed lever ("foies gras"), fersk eller kølet

0

A

0207 44

– – Andre varer, fersk eller kølet

128,3 EUR/100 kg

B7

hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i
anden form

lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i
anden form

– – – Udskårne stykker

0207 44 10

– – – – Udbenet
– – – – Ikke udbenet

0207 44 21

– – – – – Halve eller kvarte

56,4 EUR/100 kg

B7

0207 44 31

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg

B7

0207 44 41

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg

B7

0207 44 51

– – – – – Bryst og stykker deraf

115,5 EUR/100 kg

B7

0207 44 61

– – – – – Lår og stykker deraf

46,3 EUR/100 kg

B7

0207 44 71

– – – – – Andepaletots

66 EUR/100 kg

B7

0207 44 81

– – – – – Andre varer

123,2 EUR/100 kg

B7

6,4

B7

18,7 EUR/100 kg

B7

128,3 EUR/100 kg

B7

– – – Slagtebiprodukter

0207 44 91

– – – – Lever, undtagen fed lever ("foies gras")

0207 44 99

– – – – Andre varer

0207 45

– – Andre varer, frosset
– – – Udskårne stykker

0207 45 10

– – – – Udbenet
– – – – Ikke udbenet

0207 45 21

– – – – – Halve eller kvarte

56,4 EUR/100 kg

B7

0207 45 31

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg

B7

0207 45 41

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg

B7
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115,5 EUR/100 kg

B7

46,3 EUR/100 kg

B7

0207 45 51

– – – – – Bryst og stykker deraf

0207 45 61

– – – – – Lår og stykker deraf

0207 45 71

– – – – – Andepaletots

66 EUR/100 kg

B7

0207 45 81

– – – – – Andre varer

123,2 EUR/100 kg

B7

0

A

6,4

B7

18,7 EUR/100 kg

B7

– – – Slagtebiprodukter
– – – – Lever

0207 45 93

– – – – – Fed lever ("foies gras")

0207 45 95

– – – – – Andre varer

0207 45 99

– – – – Andre varer
– Af gæs

0207 51

– – Ikke udskåret, fersk eller kølet

0207 51 10

– – – Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder

45,1 EUR/100 kg

B7

0207 51 90

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden

48,1 EUR/100 kg

B7

0207 52

– – Ikke udskåret, frosset

0207 52 10

– – – Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder

45,1 EUR/100 kg

B7

0207 52 90

– – – Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden

48,1 EUR/100 kg

B7

0207 53 00

– – Fed lever ("foies gras"), fersk eller kølet

0

A

0207 54

– – Andre varer, fersk eller kølet

110,5 EUR/100 kg

B7

(såkaldte 82 pct.-gæs)

hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

(såkaldte 82 pct.-gæs)

hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

– – – Udskårne stykker

0207 54 10

– – – – Udbenet
– – – – Ikke udbenet

0207 54 21

– – – – – Halve eller kvarte

52,9 EUR/100 kg

B7

0207 54 31

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg

B7

0207 54 41

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg

B7

0207 54 51

– – – – – Bryst og stykker deraf

86,5 EUR/100 kg

B7

0207 54 61

– – – – – Lår og stykker deraf

69,7 EUR/100 kg

B7

0207 54 71

– – – – – Gåsepaletots

66 EUR/100 kg

B7
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123,2 EUR/100 kg

B7

6,4

B7

18,7 EUR/100 kg

B7

110,5 EUR/100 kg

B7

– – – Slagtebiprodukter

0207 54 91

– – – – Lever, undtagen fed lever ("foies gras")

0207 54 99

– – – – Andre varer

0207 55

– – Andre varer, frosset
– – – Udskårne stykker

0207 55 10

– – – – Udbenet
– – – – Ikke udbenet

0207 55 21

– – – – – Halve eller kvarte

52,9 EUR/100 kg

B7

0207 55 31

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg

B7

0207 55 41

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg

B7

0207 55 51

– – – – – Bryst og stykker deraf

86,5 EUR/100 kg

B7

0207 55 61

– – – – – Lår og stykker deraf

69,7 EUR/100 kg

B7

0207 55 71

– – – – – Andepaletots

66 EUR/100 kg

B7

0207 55 81

– – – – – Andre varer

123,2 EUR/100 kg

B7

0

A

6,4

B7

18,7 EUR/100 kg

B7

49,3 EUR/100 kg

B7

128,3 EUR/100 kg

B7

– – – Slagtebiprodukter
– – – – Lever

0207 55 93

– – – – – Fed lever ("foies gras")

0207 55 95

– – – – – Andre varer

0207 55 99

– – – – Andre varer

0207 60

– Af perlehøns

0207 60 05

– – Ikke udskåret, fersk, kølet eller frosset
– – Andre varer, fersk, kølet eller frosset
– – – Udskårne stykker

0207 60 10

– – – – Udbenet
– – – – Ikke udbenet

0207 60 21

– – – – – Halve eller kvarte

54,2 EUR/100 kg

B7

0207 60 31

– – – – – Hele vinger, også uden vingespids

26,9 EUR/100 kg

B7

0207 60 41

– – – – – Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

18,7 EUR/100 kg

B7
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115,5 EUR/100 kg

B7

46,3 EUR/100 kg

B7

123,2 EUR/100 kg

B7

6,4

B7

18,7 EUR/100 kg

B7

– – – Slagtebiprodukter

0207 60 91

– – – – Lever

0207 60 99

– – – – Andre varer

0208

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

0208 10

– Af kaniner eller harer

0208 10 10

– – Af tamkaniner

6,4

A

0208 10 90

– – I andre tilfælde

0

A

0208 30 00

– Af primater

9

A

0208 40

– Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af

0208 40 10

– – Kød af hvaler

6,4

B5

0208 40 20

– – Kød af sæler

6,4

B5

0208 40 80

– – I andre tilfælde

9

B7

0208 50 00

– Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

9

A

0208 60 00

– Af kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)

9

A

0208 90

– Andre varer

0208 90 10

– – Af tamduer

6,4

A

0208 90 30

– – Af vildt, undtagen kaniner og harer

0

A

0208 90 60

– – Af rensdyr

9

A

0208 90 70

– – Frølår

6,4

A

0208 90 98

– – I andre tilfælde

9

A

0209

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller
på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage,
tørret eller røget

0209 10

– Af svin

manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler,
søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)

– – Svinespæk

0209 10 11

– – – Fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage

21,4 EUR/100 kg

A

0209 10 19

– – – Tørret eller røget

23,6 EUR/100 kg

A

0209 10 90

– – Andet fedt af svin end pos. 0209 10 11 eller 0209 10 19

12,9 EUR/100 kg

A

0209 90 00

– Andre varer

41,5 EUR/100 kg

A
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Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller
røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter
– Svinekød

0210 11

– – Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet
– – – Af tamsvin
– – – – Saltet eller i saltlage

0210 11 11

– – – – – Skinke og stykker deraf

77,8 EUR/100 kg

A

0210 11 19

– – – – – Bov og stykker deraf

60,1 EUR/100 kg

A

151,2 EUR/100 kg

A

119 EUR/100 kg

A

15,4

A

– – – – Tørret eller røget

0210 11 31

– – – – – Skinke og stykker deraf

0210 11 39

– – – – – Bov og stykker deraf

0210 11 90

– – – Af andre svin

0210 12

– – Brystflæsk og stykker deraf
– – – Af tamsvin

0210 12 11

– – – – Saltet eller i saltlage

46,7 EUR/100 kg

A

0210 12 19

– – – – Tørret eller røget

77,8 EUR/100 kg

A

0210 12 90

– – – Af andre svin

15,4

A

0210 19

– – Andre varer
– – – Af tamsvin
– – – – Saltet eller i saltlage

0210 19 10

– – – – – Baconsider eller spencers

68,7 EUR/100 kg

A

0210 19 20

– – – – – 3/4 sider eller midterstykker

75,1 EUR/100 kg

A

0210 19 30

– – – – – Forende og stykker deraf

60,1 EUR/100 kg

A

0210 19 40

– – – – – Kam og stykker deraf

86,9 EUR/100 kg

A

0210 19 50

– – – – – Andre varer

86,9 EUR/100 kg

A

119 EUR/100 kg

A

149,6 EUR/100 kg

A

151,2 EUR/100 kg

A

– – – – Tørret eller røget

0210 19 60

– – – – – Forende og stykker deraf

0210 19 70

– – – – – Kam og stykker deraf
– – – – – Andre varer

0210 19 81

– – – – – – Udbenet
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151,2 EUR/100 kg

A

15,4

A

0210 19 89

– – – – – – I andre tilfælde

0210 19 90

– – – Af andre svin

0210 20

– Kød af hornkvæg

0210 20 10

– – Ikke udbenet

15,4 + 265,2 EUR/
100 kg

A

0210 20 90

– – Udbenet

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg

A

15,4

A

15,4

B7

130 EUR/100 kg

B7

15,4

B7

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg

B7

15,4

A

6,4

A

– Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slag

tebiprodukter

0210 91 00

– – Af primater

0210 92

– – Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af

0210 92 10

– – – Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea);

manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler,
søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)

manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

– – – I andre tilfælde

0210 92 91

– – – – Kød

0210 92 92

– – – – Slagtebiprodukter

0210 92 99

– – – – Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

0210 93 00

– – Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

0210 99

– – Andre varer
– – – Kød

0210 99 10

– – – – Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret
– – – – Kød af får og geder

0210 99 21

– – – – – Ikke udbenet

222,7 EUR/100 kg

A

0210 99 29

– – – – – Udbenet

311,8 EUR/100 kg

A

0210 99 31

– – – – Af rensdyr

15,4

A

0210 99 39

– – – – Andre varer

1300 EUR/1 000 kg

B7

– – – Spiselige slagtebiprodukter
– – – – Af tamsvin

0210 99 41

– – – – – Lever

64,9 EUR/100 kg

A

0210 99 49

– – – – – Andre varer

47,2 EUR/100 kg

A

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg

A

– – – – Af hornkvæg

0210 99 51

– – – – – Nyretap og mellemgulv
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12,8

A

0

A

6,4

A

15,4

A

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg

A

0

A

7,5

A

8

A

12

A

– – – – I andre tilfælde
– – – – – Lever af fjerkræ

0210 99 71

– – – – – – Lever af overfedede gæs og ænder ("foies gras"), saltede

0210 99 79

– – – – – – Andre varer

0210 99 85

– – – – – Andre varer

0210 99 90

– – – Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

03

KAPITEL 3 – FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIR
VELLØSE VANDDYR

0301

Fisk, levende

eller i saltlage

– Akvariefisk

0301 11 00

– – Ferskvandsfisk

0301 19 00

– – Andre akvariefisk
– Andre fisk, levende

0301 91

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,

0301 91 10

– – – Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

0301 91 90

– – – Andre ørreder

0301 92

– – Ål (Anguilla-arter)

0301 92 10

– – – Af længde under 12 cm

0

A

0301 92 30

– – – Af længde 12 cm og derover, men under 20 cm

0

A

0301 92 90

– – – Af længde 20 cm og derover

0

A

0301 93 00

– – Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idel

8

A

0301 94

– – Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orien

0301 94 10

– – – Atlantisk tun (Thunnus thynnus)

16

A

0301 94 90

– – – Stillehavstun (Thunnus orientalis)

16

A

0301 95 00

– – Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

16

A

0301 99

– – Andre fisk

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache og Oncorhynchus chrysogaster)

lus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon
piceus)
talis)

– – – Ferskvandsfisk

0301 99 11

– – – – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

2

A

0301 99 18

– – – – Andre ferskvandsfisk

8

A

0301 99 85

– – – Andre fisk

16

A

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus),
atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)
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Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød
henhørende under pos. 0304
– Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

0302 11

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,

0302 11 10

– – – Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

8

B3

0302 11 20

– – – Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved og gæller, renset, af

12

B3

0302 11 80

– – – Andre ørreder

12

B3

0302 13 00

– – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

2

A

0302 14 00

– – Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

A

0302 19 00

– – Andre laksefisk

8

A

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache og Oncorhynchus chrysogaster)

vægt pr. stk. over 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset,
af vægt pr. stk. over 1 kg

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus)

– Fladfisk

(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke
deraf

0302 21

– – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippog

0302 21 10

– – – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

8

A

0302 21 30

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

8

A

0302 21 90

– – – Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

15

B3

0302 22 00

– – Rødspætte (Pleuronectes platessa)

7,5

A

0302 23 00

– – Tunge (Solea-arter)

15

B3

0302 24 00

– – Pighvar (Psetta maxima)

15

B3

0302 29

– – Andre fladfisk

0302 29 10

– – – Glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

B3

0302 29 80

– – – Andre fladfisk

15

B3

0

A

22

A

0

A

22

A

0

A

22

A

lossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

– Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Euthynnus (Katsu

wonus) pelamis), undtagen lever, rogn og mælke deraf

0302 31

– – Hvid tun (Thunnus alalunga)

0302 31 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0302 31 90

– – – I andre tilfælde

0302 32

– – Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

0302 32 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0302 32 90

– – – I andre tilfælde

0302 33

– – Bugstribet bonit

0302 33 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0302 33 90

– – – I andre tilfælde

0302 34

– – Storøjet tun (Thunnus obesus)

1604

1604

1604
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0302 34 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0

A

0302 34 90

– – – I andre tilfælde

22

A

0302 35

– – Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orien

0

A

22

A

0

A

22

A

0

A

22

A

0

A

22

B5

1604

talis)

– – – Atlantisk tun (Thunnus thynnus)

0302 35 11

– – – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0302 35 19

– – – – I andre tilfælde

1604

– – – Stillehavstun (Thunnus orientalis)

0302 35 91

– – – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0302 35 99

– – – – I andre tilfælde

0302 36

– – Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

0302 36 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0302 36 90

– – – I andre tilfælde

0302 39

– – Andre tunfisk

0302 39 20

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0302 39 80

– – – I andre tilfælde

1604

1604

1604

– Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjos (Engraulis-arter),

sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel (Sardinella
arter), brisling (Sprattus sprattus), makrel (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus), hestemakrel (Trachurusarter), sergentfisk (Rachycentron canadum) og sværdfisk (Xiphias
gladius), undtagen lever, rogn og mælke deraf

0302 41 00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

B3

0302 42 00

– – Ansjos (Engraulis-arter)

15

B3

0302 43

– – Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-

0302 43 10

– – – Sardin af arten Sardina pilchardus

23

B3

0302 43 30

– – – Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella arter)

15

A

0302 43 90

– – – Brisling (Sprattus sprattus)

13

B3

0302 44 00

– – Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni

20

B3

0302 45

– – Hestemakrel (Trachurus-arter)

0302 45 10

– – – Almindelig hestemakrel (Trachurus trachurus)

15

A

0302 45 30

– – – Chilensk hestemakrel (Trachurus murphyi)

15

A

0302 45 90

– – – Andre hestemakrel

15

A

0302 46 00

– – Sergentfisk (Rachycentron canadum)

15

A

0302 47 00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

15

B3

arter) og brisling (Sprattus sprattus)

cus)

– Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraeno
lepididae, undtagen lever, rogn og mælke deraf

0302 51

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
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0302 51 10

– – – Af arten Gadus morhua

12

A

0302 51 90

– – – Andre torskefisk

12

A

0302 52 00

– – Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

A

0302 53 00

– – Sej (Pollachius virens)

7,5

A

0302 54

– – Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme (Urophycis-arter)
– – – Kulmule (Merluccius-arter)

0302 54 11

– – – – Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskul

15

A

0302 54 15

– – – – Sydlig kulmule (Merluccius australis)

15

A

0302 54 19

– – – – I andre tilfælde

15

A

0302 54 90

– – – Skægbrosme (Urophycis-arter)

15

A

0302 55 00

– – Alaskasej (Theragra chalcogramma)

7,5

A

0302 56 00

– – Blåhvilling

7,5

A

0302 59

– – Andre fisk

0302 59 10

– – – Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

12

A

0302 59 20

– – – Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

A

0302 59 30

– – – Lubbe (Pollachius pollachius)

7,5

A

0302 59 40

– – – Lange (Molva-arter)

7,5

A

0302 59 90

– – – Andre fisk

15

A

mule (Merluccius paradoxus)

(Micromesistius poutassou) og sydlig sortmund
(Micromesistius australis)

– Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silu

rus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthysarter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter),
nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter),
undtagen lever, rogn og mælke deraf

0302 71 00

– – Tilapia (Oreochromis-arter)

8

B3

0302 72 00

– – Hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Icta

8

B3

0302 73 00

– – Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idel

8

A

0302 74 00

– – Ål (Anguilla-arter)

0

A

0302 79 00

– – Andre fisk

8

A

lurus-arter)

lus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon
piceus)

– Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf

0302 81

– – Pighaj og andre hajer

0302 81 10

– – – Pighaj (Squalus acanthias)

6

B3

0302 81 20

– – – Rødhaj (Scyliorhinus-arter)

6

B3

0302 81 30

– – – Sildehaj (Lamna nasus)

8

B3

0302 81 90

– – – Andre hajer

8

B3

0302 82 00

– – Rokker (Rajidae)

15

B3

0302 83 00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

15

B5

0302 84

– – Havbars (Dicentrarchus-arter)
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0302 84 10

– – – Havbars (Dicentrarchus labrax)

15

B3

0302 84 90

– – – Anden havbars

15

B3

0302 85

– – Havrude (Sparidae)

0302 85 10

– – – Blankesten (Dentex dentex og Pagellus-arter)

15

B3

0302 85 30

– – – Guldbrasen (Sparus aurata)

15

B3

0302 85 90

– – – Anden havrude

15

B3

0302 89

– – Andre fisk

0302 89 10

– – – Ferskvandsfisk

8

B3

0

A

22

B5

– – – Andre fisk
– – – – Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Eut

hynnus (Katsuwonus) pelamis) henhørende under pos.
0302 33

0302 89 21

– – – – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0302 89 29

– – – – – I andre tilfælde

1604

– – – – Rødfisk (Sebastes-arter)

0302 89 31

– – – – – Af arten Sebastes marinus

7,5

A

0302 89 39

– – – – – Anden rødfisk

7,5

A

0302 89 40

– – – – Havbrasen (Brama-arter)

15

B3

0302 89 50

– – – – Havtaske (Lophius-arter)

15

B3

0302 89 60

– – – – Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

7,5

A

0302 89 90

– – – – Andre fisk

15

B3

0302 90 00

– Lever, rogn og mælke

10

A

0303

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under
pos. 0304
– Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf

0303 11 00

– – Sockeyelaks (rødlaks) (Oncorhynchus nerka)

2

A

0303 12 00

– – Andre stillehavslaks (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,

2

A

0303 13 00

– – Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

2

A

0303 14

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,

0303 14 10

– – – Af arterne Oncorhynchus apache eller Oncorhynchus chrysogaster

9

A

0303 14 20

– – – Af arten Oncorhynchus mykiss, med hoved og gæller, renset, af

12

A

0303 14 90

– – – Andre ørreder

12

B3

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
masou og Oncorhynchus rhodurus)

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache og Oncorhynchus chrysogaster)

vægt pr. stk. over 1,2 kg, eller uden hoved og gæller, renset,
af vægt pr. stk. over 1 kg
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L 186/193

Basissats

Kategori

9

B3

– Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silu

rus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthysarter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla-arter),
nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter),
undtagen lever, rogn og mælke deraf

0303 23 00

– – Tilapia (Oreochromis-arter)

8

B5

0303 24 00

– – Hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Icta

8

B3

0303 25 00

– – Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idel

8

B5

0303 26 00

– – Ål (Anguilla-arter)

0

A

0303 29 00

– – Andre fisk

8

B3

lurus-arter)

lus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon
piceus)

– Fladfisk

(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke
deraf

0303 31

– – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippog

0303 31 10

– – – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

A

0303 31 30

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

A

0303 31 90

– – – Stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis)

15

B3

0303 32 00

– – Rødspætte (Pleuronectes platessa)

15

B3

0303 33 00

– – Tunge (Solea-arter)

7,5

A

0303 34 00

– – Pighvar (Psetta maxima)

15

B5

0303 39

– – Andre fladfisk

0303 39 10

– – – Skrubbe (Platichthys flesus)

7,5

B7

0303 39 30

– – – Fisk af arten Rhombosolea

7,5

A

0303 39 50

– – – Fisk af arterne Pelotreis flavilatus og Peltorhamphus novaezelan

7,5

A

0303 39 85

– – – Andre fladfisk

15

B5

0

A

22

A

lossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

diae

– Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Euthynnus (Katsu

wonus) pelamis), undtagen lever, rogn og mælke deraf

0303 41

– – Hvid tun (Thunnus alalunga)

0303 41 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0303 41 90

– – – I andre tilfælde

0303 42

– – Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

1604

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

1604

– – – – Hel

0303 42 12

– – – – – Af vægt pr. stk. over 10 kg

0

A

0303 42 18

– – – – – I andre tilfælde

0

A

0

A

– – – – I andre tilfælde

0303 42 42

– – – – – Af vægt pr. stk. over 10 kg
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0303 42 48

– – – – – I andre tilfælde

0303 42 90

– – – I andre tilfælde

0303 43

– – Bugstribet bonit

0303 43 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0303 43 90

– – – I andre tilfælde

0303 44

– – Storøjet tun (Thunnus obesus)

0303 44 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0303 44 90

– – – I andre tilfælde

0303 45

– – Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orien

1604

1604

12.6.2020

Basissats

Kategori

0

A

22

A

0

A

22

A

0

A

22

A

0

A

22

A

0

A

22

A

0

A

22

A

0

A

22

A

15

B5

talis)

– – – Atlantisk tun (Thunnus thynnus)

0303 45 12

– – – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0303 45 18

– – – – I andre tilfælde

1604

– – – Stillehavstun (Thunnus orientalis)

0303 45 91

– – – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0303 45 99

– – – – I andre tilfælde

0303 46

– – Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

0303 46 10

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0303 46 90

– – – I andre tilfælde

0303 49

– – Andre tunfisk

0303 49 20

– – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0303 49 85

– – – I andre tilfælde

1604

1604

1604

– Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardin (Sardina pilchardus,

Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter), brisling (Sprattus sprat
tus), makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japo
nicus), hestemakrel (Trachurus-arter), sergentfisk (Rachycentron
canadum) og sværdfisk (Xiphias gladius), undtagen lever, rogn
og mælke deraf

0303 51 00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0303 53

– – Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel (Sardinella

0303 53 10

– – – Sardin af arten Sardina pilchardus

23

B5

0303 53 30

– – – Sardin af slægten Sardinops; sardinel (Sardinella-arter)

15

B5

0303 53 90

– – – Brisling (Sprattus sprattus)

13

B3

0303 54

– – Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni

0303 54 10

– – – Af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus

20

B5

0303 54 90

– – – Af arten Scomber australasicus

15

B5

0303 55

– – Hestemakrel (Trachurus-arter)

0303 55 10

– – – Almindelig hestemakrel (Trachurus trachurus)

15

B5

0303 55 30

– – – Chilensk hestemakrel (Trachurus murphyi)

15

B5

arter) og brisling (Sprattus sprattus)

cus)
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Kategori

0303 55 90

– – – Anden hestemakrel

15

B5

0303 56 00

– – Sergentfisk (Rachycentron canadum)

15

B5

0303 57 00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

B5

– Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraeno
lepididae, undtagen lever, rogn og mælke deraf

0303 63

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0303 63 10

– – – Af arten Gadus morhua

12

A

0303 63 30

– – – Af arten Gadus ogac

12

A

0303 63 90

– – – Af arten Gadus macrocephalus

12

A

0303 64 00

– – Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

A

0303 65 00

– – Sej (Pollachius virens)

7,5

A

0303 66

– – Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme (Urophycis-arter)
– – – Kulmule (Merluccius-arter)

0303 66 11

– – – – Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskul

15

B3

0303 66 12

– – – – Sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi)

15

B3

0303 66 13

– – – – Sydlig kulmule (Merluccius australis)

15

B3

0303 66 19

– – – – Anden kulmule

15

B3

0303 66 90

– – – Skægbrosme (Urophycis-arter)

15

B3

0303 67 00

– – Alaskasej (Theragra chalcogramma)

15

B3

0303 68

– – Blåhvilling

0303 68 10

– – – Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

A

0303 68 90

– – – Sydlig sortmund (Micromesistius australis)

7,5

A

0303 69

– – Andre fisk

0303 69 10

– – – Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

12

B3

0303 69 30

– – – Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

A

0303 69 50

– – – Lubbe (Pollachius pollachius)

15

B5

0303 69 70

– – – Newzealandsk langhale (Macruronus novaezelandiae)

7,5

A

0303 69 80

– – – Lange (Molva-arter)

7,5

A

0303 69 90

– – – Andre fisk

15

B5

mule (Merluccius paradoxus)

(Micromesistius poutassou) og sydlig sortmund
(Micromesistius australis)

– Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf

0303 81

– – Pighaj og andre hajer

0303 81 10

– – – Pighaj (Squalus acanthias)

6

B3

0303 81 20

– – – Rødhaj (Scyliorhinus-arter)

6

B3

0303 81 30

– – – Sildehaj (Lamna nasus)

8

B3

0303 81 90

– – – Andre hajer

8

B3

0303 82 00

– – Rokker (Rajidae)

15

B5

0303 83 00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

15

B7
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0303 84

– – Havbars (Dicentrarchus-arter)

0303 84 10

– – – Havbars (Dicentrarchus labrax)

15

B5

0303 84 90

– – – Andre havbars

15

B5

0303 89

– – Andre fisk

0303 89 10

– – – Ferskvandsfisk

8

B3

0

A

22

B5

– – – Andre fisk
– – – – Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Eut

hynnus (Katsuwonus) pelamis) henhørende under pos.
0303 43

0303 89 21

– – – – – Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos.

0303 89 29

– – – – – I andre tilfælde

1604

– – – – Rødfisk (Sebastes-arter)

0303 89 31

– – – – – Af arten Sebastes marinus

7,5

A

0303 89 39

– – – – – Andre rødfisk

7,5

A

0303 89 40

– – – – Fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

10

A

0303 89 45

– – – – Ansjos (Engraulis-arter)

15

B7

0303 89 50

– – – – Blankesten (Dentex dentex og Pagellus-arter)

15

B5

0303 89 55

– – – – Guldbrasen (Sparus aurata)

15

B5

0303 89 60

– – – – Havbrasen (Brama-arter)

15

B5

0303 89 65

– – – – Havtaske (Lophius-arter)

15

B5

0303 89 70

– – – – Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

7,5

A

0303 89 90

– – – – Andre fisk

15

B5

0303 90

– Lever, rogn og mælke

0303 90 10

– – Rogn og mælke, bestemt til fremstilling af desoxyribonuclein

0

A

0303 90 90

– – I andre tilfælde

10

A

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

syre eller protaminsulfat

– Filet, fersk eller kølet, af tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle

(Pangasius arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter),
karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus),
ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter)

0304 31 00

– – Tilapia (Oreochromis-arter)

9

B7

0304 32 00

– – Hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Icta

9

B3

0304 33 00

– – Nilaborre (Lates niloticus)

9

B3

lurus-arter)
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9

B7

2

A

12

B3

9

B3

– Filet, fersk eller kølet, af andre fisk

0304 41 00

– – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

0304 42

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,

0304 42 10

– – – Af arten Oncorhynchus mykiss af vægt pr. stk. over 400 g

0304 42 50

– – – Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

0304 42 90

– – – Andre ørreder

12

B3

0304 43 00

– – Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,

18

B5

0304 44

– – Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,

0304 44 10

– – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac og Gadus macrocephalus) og

18

B3

0304 44 30

– – – Sej (Pollachius virens)

18

B5

0304 44 90

– – – Andre fisk

18

B5

0304 45 00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

18

B5

0304 46 00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

18

B5

0304 49

– – Andre fisk

0304 49 10

– – – Ferskvandsfisk

9

B3

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanter
havslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache og Oncorhynchus chrysogaster)

Scophthalmidae og Citharidae)

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraeno
lepididae
fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

– – – Andre fisk

0304 49 50

– – – – Rødfisk (Sebastes-arter)

18

B5

0304 49 90

– – – – Andre fisk

18

B5

– Andre varer, fersk eller kølet

0304 51 00

– – Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle

8

B3

0304 52 00

– – Laksefisk (Salmonidae)

8

A

0304 53 00

– – Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,

15

B5

0304 54 00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

15

B5

0304 55 00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

15

B7

0304 59

– – Andre fisk

(Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål
(Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter)

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraeno
lepididae
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Kategori

8

A

– – – Andre fisk

0304 59 50

– – – – Sildelapper

15

B5

0304 59 90

– – – – Andre varer

15

B5

9

B7

5,5

B3

– Filet, frosset, af tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-

arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe
(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus),
ål (Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter)

0304 61 00

– – Tilapia (Oreochromis-arter)

0304 62 00

– – Hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Icta

0304 63 00

– – Nilaborre (Lates niloticus)

9

B3

0304 69 00

– – Andre fisk

9

B7

lurus-arter)

– Filet, frosset, af fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyi

dae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
og Muraenolepididae

0304 71

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0304 71 10

– – – Torsk af arten Gadus macrocephalus

7,5

A

0304 71 90

– – – Andre torsk

7,5

A

0304 72 00

– – Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

A

0304 73 00

– – Sej (Pollachius virens)

7,5

A

0304 74

– – Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme (Urophycis-arter)
– – – Kulmule (Merluccius-arter)

0304 74 11

– – – – Sydafrikansk kulmule (Merluccius capensis) og dybvandskul

7,5

A

0304 74 15

– – – – Sydvestatlantisk kulmule (Merluccius hubbsi)

7,5

A

0304 74 19

– – – – Anden kulmule

6,1

A

0304 74 90

– – – Skægbrosme (Urophycis-arter)

7,5

A

0304 75 00

– – Alaskasej (Theragra chalcogramma)

13,7

A

0304 79

– – Andre fisk

0304 79 10

– – – Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

7,5

A

0304 79 30

– – – Hvilling (Merlangius merlangus)

7,5

A

0304 79 50

– – – Newzealandsk langhale (Macruronus novaezelandiae)

7,5

A

0304 79 80

– – – Lange (Molva-arter)

7,5

A

0304 79 90

– – – Andre fisk

15

B5

2

A

mule (Merluccius paradoxus)

– Filet, frosset, af andre fisk

0304 81 00

– – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanter
havslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)
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Basissats

Kategori

12

B3

9

B3

12

B3

0304 82

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,

0304 82 10

– – – Af arten Oncorhynchus mykiss af vægt pr. stk. over 400 g

0304 82 50

– – – Af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster

0304 82 90

– – – Andre ørreder

0304 83

– – Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,

0304 83 10

– – – Rødspætte (Pleuronectes platessa)

7,5

A

0304 83 30

– – – Skrubbe (Platichthys flesus)

7,5

A

0304 83 50

– – – Glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

B5

0304 83 90

– – – Andre fladfisk

15

B5

0304 84 00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

7,5

B7

0304 85 00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

15

B5

0304 86 00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

B5

0304 87 00

– – Tun (af slægten Thunnus) og bugstribet bonit (Euthynnus (Kat

18

B3

0304 89

– – Andre fisk

0304 89 10

– – – Ferskvandsfisk

9

B7

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache og Oncorhynchus chrysogaster)

Scophthalmidae og Citharidae)

suwonus) pelamis)

– – – Andre fisk
– – – – Rødfisk (Sebastes-arter)

0304 89 21

– – – – – Af arten Sebastes marinus

7,5

A

0304 89 29

– – – – – Andre rødfisk

7,5

A

0304 89 30

– – – – Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Eut

18

B3

hynnus
(Katsuwonus)
pos. 0304 87 00

pelamis)

henhørende

under

– – – – Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japo

nicus) og fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

0304 89 41

– – – – – Makrel af arten Scomber australasicus

15

B3

0304 89 49

– – – – – Andre fisk

15

B7

– – – – Pighaj, rødhaj og andre hajer

0304 89 51

– – – – – Pighaj og rødhaj (Squalus acanthias og Scyliorhinus-arter)

7,5

A

0304 89 55

– – – – – Sildehaj (Lamna nasus)

7,5

A

0304 89 59

– – – – – Andre hajer

7,5

A

0304 89 60

– – – – Havtaske (Lophius-arter)

15

B5

0304 89 90

– – – – Andre fisk

15

B7

7,5

A

– Andre varer, frosset

0304 91 00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)
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0304 92 00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

0304 93

– – Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle

0304 93 10

– – – Surimi

0304 93 90

– – – Andre varer

0304 94

– – Alaskasej (Theragra chalcogramma)

0304 94 10

– – – Surimi

0304 94 90

– – – Andre varer

0304 95

– – Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,

0304 95 10

– – – Surimi

12.6.2020

Basissats

Kategori

7,5

B5

14,2

A

8

B7

14,2

A

7,5

A

14,2

A

(Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål
(Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter)

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraeno
lepididae, undtagen alaskasej (Theragra chalcogramma)

– – – Andre varer
– – – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac og Gadus macrocephalus) og

fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

0304 95 21

– – – – – Torsk af arten Gadus macrocephalus

7,5

A

0304 95 25

– – – – – Torsk af arten Gadus morhua

7,5

A

0304 95 29

– – – – – Andre torskefisk

7,5

A

0304 95 30

– – – – Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

A

0304 95 40

– – – – Sej (Pollachius virens)

7,5

A

0304 95 50

– – – – Kulmule (Merluccius-arter)

7,5

A

0304 95 60

– – – – Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

A

0304 95 90

– – – – Andre fisk

7,5

A

0304 99

– – Andre fisk

0304 99 10

– – – Surimi

14,2

A

8

B3

15

B5

8

A

– – – Andre varer

0304 99 21

– – – – Ferskvandsfisk
– – – – Andre fisk

0304 99 23

– – – – – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304 99 29

– – – – – Rødfisk (Sebastes-arter)

0304 99 55

– – – – – Glashvarre (Lepidorhombus-arter)

15

B5

0304 99 61

– – – – – Havbrasen (Brama-arter)

15

B5

0304 99 65

– – – – – Havtaske (Lophius-arter)

7,5

A

0304 99 99

– – – – – Andre fisk

7,5

A
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L 186/201

Basissats

Kategori

0305

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller
under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menne
skeføde

0305 10 00

– Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

13

B5

0305 20 00

– Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage

11

B3

16

B7

– Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

0305 31 00

– – Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle

0305 32

– – Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,

(Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål
(Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter)
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraeno
lepididae

– – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac og Gadus macrocephalus) og

fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

0305 32 11

– – – – Torsk af arten Gadus macrocephalus

16

B5

0305 32 19

– – – – Andre torskefisk

20

B5

0305 32 90

– – – Andre fisk

16

B5

0305 39

– – Andre fisk

0305 39 10

– – – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

15

B3

0305 39 50

– – – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides), saltet eller i saltlage

15

B3

0305 39 90

– – – Andre fisk

16

B5

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlan
terhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho), saltet
eller i saltlage

– Fisk, røget, herunder filet, undtagen spiseligt fiskeaffald

0305 41 00

– – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

13

B7

0305 42 00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

B3

0305 43 00

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,

14

B3

0305 44

– – Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle

0305 44 10

– – – Ål (Anguilla-arter)

14

B3

0305 44 90

– – – Andre fisk

14

B7

0305 49

– – Andre fisk

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanter
havslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus
apache og Oncorhynchus chrysogaster)

(Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål
(Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter)
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Kategori

0305 49 10

– – – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

15

B3

0305 49 20

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

16

B3

0305 49 30

– – – Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japo

14

B7

0305 49 80

– – – Andre fisk

14

B5

nicus)

– Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget, undtagen spiseligt fiske

affald

0305 51

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 51 10

– – – Tørret, ikke saltet (tørfisk)

13

A

0305 51 90

– – – Tørret og saltet (klipfisk)

13

A

0305 59

– – Andre fisk

0305 59 10

– – – Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

13

A

0305 59 30

– – – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

B3

0305 59 50

– – – Ansjos (Engraulis-arter)

10

B7

0305 59 70

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

15

B3

0305 59 80

– – – Andre fisk

12

B5

– Fisk, saltet, men ikke tørret eller røget, og fisk i saltlage,

undtagen spiseligt fiskeaffald

0305 61 00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

B3

0305 62 00

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

A

0305 63 00

– – Ansjos (Engraulis-arter)

10

B3

0305 64 00

– – Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle

12

B7

0305 69

– – Andre fisk

0305 69 10

– – – Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

13

B3

0305 69 30

– – – Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

15

B3

0305 69 50

– – – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

11

A

0305 69 80

– – – Andre fisk

12

B3

(Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthal
michthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål
(Anguilla-arter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk
(Channa-arter)

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlan
terhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

– Fiskefinner, -hoveder, -haler og -maver og andet spiseligt fiske

affald

0305 71

– – Hajfinner

0305 71 10

– – – Røgede

14

B3

0305 71 90

– – – I andre tilfælde

12

B3
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L 186/203

Basissats

Kategori

0305 72 00

– – Fiskehoveder, -haler og -maver

13

B3

0305 79 00

– – Andre fisk

13

B3

0306

Krebsdyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede,
saltede eller i saltlage; røgede krebsdyr, også uden skal, også kogt
før eller under røgningen; krebsdyr med skal, kogt i vand eller
dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage;
mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

20

B5

– Frosset

0306 11

– – Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

0306 11 05

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

men ikke yderligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0306 11 10

– – – – Haler

12,5

A

0306 11 90

– – – – Andre varer

12,5

A

0306 12

– – Hummer (Homarus-arter)

0306 12 05

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

B5

6

B3

16

B5

8

A

men ikke yderligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0306 12 10

– – – – Hel

0306 12 90

– – – – I andre tilfælde

0306 14

– – Krabber

0306 14 05

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

men ikke yderligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0306 14 10

– – – – Krabber af arterne Paralithodes camchaticus, Chionoecetes eller

7,5

A

0306 14 30

– – – – Taskekrabber (Cancer pagurus)

7,5

A

0306 14 90

– – – – Andre krabber

7,5

A

0306 15

– – Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

0306 15 10

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

B3

0306 15 90

– – – I andre tilfælde

12

B3

0306 16

– – Koldtvandsrejer (Pandalus-arter, Crangon crangon)

0306 16 10

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

A

Callinectes sapidus

men ikke yderligere tilberedt

men ikke yderligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0306 16 91

– – – – Hesterejer af arten Crangon crangon

18

B5

0306 16 99

– – – – Andre rejer

12

A

0306 17

– – Andre rejer

Bemærkning

L 186/204

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
0306 17 10

12.6.2020

Varebeskrivelse

Basissats

Kategori

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

A

men ikke yderligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0306 17 91

– – – – Af arten Parapenaeus longirostris

12

A

0306 17 92

– – – – Rejer af Penaeus-slægten

12

A

0306 17 93

– – – – Rejer af Pandalidae-familien, undtagen Pandalus-arter

12

A

0306 17 94

– – – – Rejer af Crangon-slægten, undtagen arten Crangon crangon

18

B5

0306 17 99

– – – – Andre rejer

12

A

0306 19

– – Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet

0306 19 05

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

B5

til menneskeføde

men ikke yderligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0306 19 10

– – – – Ferskvandskrebs

7,5

A

0306 19 90

– – – – Andre varer

12

A

20

B5

12,5

A

8

A

20

B3

8

A

10

A

8

A

– Ikke frosne

0306 21

– – Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

0306 21 10

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

0306 21 90

– – – I andre tilfælde

0306 22

– – Hummer (Homarus-arter)

0306 22 10

– – – Levende

men ikke yderligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0306 22 30

– – – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgnin

gen, men ikke yderligere tilberedt

– – – – I andre tilfælde

0306 22 91

– – – – – Hel

0306 22 99

– – – – – I andre tilfælde

0306 24

– – Krabber

0306 24 10

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

men ikke yderligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0306 24 30

– – – – Taskekrabber (Cancer pagurus)

7,5

A

0306 24 80

– – – – Andre krabber

7,5

A

0306 25

– – Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

0306 25 10

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

B5

men ikke yderligere tilberedt
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0306 25 90

– – – I andre tilfælde

0306 26

– – Koldtvandsrejer (Pandalus-arter, Crangon crangon)

0306 26 10

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

men ikke yderligere tilberedt

L 186/205

Basissats

Kategori

12

B5

20

A

– – – I andre tilfælde
– – – – Hesterejer af arten Crangon crangon

0306 26 31

– – – – – Fersk eller kølet, eller kogt i vand eller dampkogt

18

B5

0306 26 39

– – – – – I andre tilfælde

18

B5

0306 26 90

– – – – Andre rejer

12

A

0306 27

– – Andre rejer

0306 27 10

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

A

men ikke yderligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0306 27 91

– – – – Rejer af Pandalidae-familien, undtagen Pandalus-arter

12

A

0306 27 95

– – – – Rejer af Crangon-slægten, undtagen arten Crangon crangon

18

B5

0306 27 99

– – – – Andre rejer

12

A

0306 29

– – Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet

0306 29 05

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

B5

til menneskeføde

men ikke yderligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0306 29 10

– – – – Ferskvandskrebs

7,5

A

0306 29 90

– – – – Andre varer

12

B3

0307

Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede,
saltede eller i saltlage; røgede bløddyr, også uden skal, også kogt
før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af bløddyr, egnet
til menneskeføde
– Østers

0307 11

– – Levende, ferske eller kølede

0307 11 10

– – – Levende flade østers (af slægten Ostrea), som inklusive skal

0

A

0307 11 90

– – – Andre østers

9

B3

0307 19

– – I andre tilfælde

0307 19 10

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

B5

0307 19 90

– – – I andre tilfælde

9

A

8

A

ikke vejer over 40 g pr. stk.

men ikke yderligere tilberedt

– Kammuslinger og andre muslinger af slægterne Pecten, Chlamys

eller Placopecten

0307 21 00

– – Levende, ferske eller kølede

Bemærkning
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Basissats

Kategori

0307 29

– – I andre tilfælde

0307 29 05

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

B3

men ikke yderligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0307 29 10

– – – – Kammuslinger (Pecten maximus), frosne

8

A

0307 29 90

– – – – Andre muslinger

8

A

10

A

8

A

20

B3

10

A

8

A

8

A

– Muslinger (Mytilus-arter, Perna-arter)

0307 31

– – Levende, ferske eller kølede

0307 31 10

– – – Af arterne Mytilus

0307 31 90

– – – Af arterne Perna

0307 39

– – I andre tilfælde

0307 39 05

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

men ikke yderligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0307 39 10

– – – – Af arterne Mytilus

0307 39 90

– – – – Af arterne Perna
– Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma,

Sepiolas; tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo,
Nototodarus og Sepioteuthis

0307 41

– – Levende, ferske eller kølede

0307 41 10

– – – Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macro

soma og Sepiola

– – – Tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototo

darus og Sepioteuthis

0307 41 91

– – – – Af arterne Loligo og Ommastrephes sagittatus

6

A

0307 41 99

– – – – Andre varer

8

A

0307 49

– – I andre tilfælde

0307 49 05

– – – Røgede, også kogt før eller under røgningen, men ikke yder

20

B3

ligere tilberedt

– – – Frosset
– – – – Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macro

soma og Sepiola

– – – – – Af slægten Sepiola

0307 49 09

– – – – – – Lille tiarmet blæksprutte (Sepiola rondeleti)

6

A

0307 49 11

– – – – – – Andre varer

8

A

0307 49 18

– – – – – Andre varer

8

A

– – – – Tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Noto

todarus og Sepioteuthis

– – – – – Af arterne Loligo

0307 49 31

– – – – – – Af Loligo vulgaris

6

A

0307 49 33

– – – – – – Af Loligo pealei

6

A

0307 49 35

– – – – – – Af Loligo patagonica

6

A

0307 49 38

– – – – – – Andre varer

6

A
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0307 49 51
0307 49 59

L 186/207

Basissats

Kategori

– – – – – Af arten Ommastrephes sagittatus

6

A

– – – – – Andre varer

8

A

8

A

– – – I andre tilfælde

0307 49 71

– – – – Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macro

soma og Sepiola

– – – – Tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Noto

todarus og Sepioteuthis

0307 49 91

– – – – – Af arterne Loligo og Ommastrephes sagittatus

6

A

0307 49 99

– – – – – Andre varer

8

A

8

A

20

B3

– Ottearmet blæksprutte (Octopus-arter)

0307 51 00

– – Levende, ferske eller kølede

0307 59

– – I andre tilfælde

0307 59 05

– – – Røgede, også kogt før eller under røgningen, men ikke yder

ligere tilberedt

– – – I andre tilfælde

0307 59 10

– – – – Frosset

8

A

0307 59 90

– – – – I andre tilfælde

8

A

0307 60

– Snegle, undtagen havsnegle

0307 60 10

– – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

B5

0307 60 90

– – I andre tilfælde

0

A

11

A

men ikke yderligere tilberedt

– Sandmuslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger (familierne

Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae,
Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae,
Tridacnidae og Veneridae)

0307 71 00

– – Levende, ferske eller kølede

0307 79

– – I andre tilfælde

0307 79 10

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

B5

0307 79 90

– – – I andre tilfælde

11

A

11

A

men ikke yderligere tilberedt

– Søøre (Haliotis-arter)

0307 81 00

– – Levende, ferske eller kølede

0307 89

– – I andre tilfælde

0307 89 10

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

B5

0307 89 90

– – – I andre tilfælde

11

A

11

A

men ikke yderligere tilberedt

– Andre varer, herunder mel, pulver og pellets, egnet til menne

skeføde

0307 91 00

– – Levende, ferske eller kølede

0307 99

– – I andre tilfælde
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Basissats

Kategori

– – – Røgede, også uden skal, også kogt før eller under røgningen,

20

B5

men ikke yderligere tilberedt

– – – Frosset

0307 99 11

– – – – Tiarmet blæksprutte af Illex-arter

8

B3

0307 99 13

– – – – Toppimuslinger og andre arter af Veneridae-familien

8

B3

0307 99 17

– – – – Andre varer

11

B3

0307 99 80

– – – I andre tilfælde

11

A

0308

Hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende,
ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede hvir
velløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, også kogt før
eller under røgningen; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vand
dyr, andre end krebsdyr og bløddyr, egnet til menneskeføde

11

B3

– Søpølser (Stichopus japonicus, Holothurioidea)

0308 11 00

– – Levende, ferske eller kølede

0308 19

– – I andre tilfælde

0308 19 10

– – – Røgede, også kogt før eller under røgningen, men ikke yder

26

B5

0308 19 30

– – – Frosset

11

B3

0308 19 90

– – – I andre tilfælde

11

B3

11

B3

ligere tilberedt

– Søpindsvin (Strongylocentrotus-arter, Paracentrotus lividus, Loxe

chinus albus, Echichinus esculentus)

0308 21 00

– – Levende, ferske eller kølede

0308 29

– – I andre tilfælde

0308 29 10

– – – Røgede, også kogt før eller under røgningen, men ikke yder

26

B5

0308 29 30

– – – Frosset

11

B3

0308 29 90

– – – I andre tilfælde

11

B3

0308 30

– Gopler (Rhopilema-arter)

0308 30 10

– – Levende, fersk eller kølet

11

B3

0308 30 30

– – Røgede, også kogt før eller under røgningen, men ikke yder

26

B5

0308 30 50

– – Frosset

0

A

0308 30 90

– – I andre tilfælde

11

B3

0308 90

– Andre varer

0308 90 10

– – Levende, fersk eller kølet

11

B3

0308 90 30

– – Røgede, også kogt før eller under røgningen, men ikke yder

26

B5

0308 90 50

– – Frosset

11

B3

0308 90 90

– – I andre tilfælde

11

A

ligere tilberedt

ligere tilberedt

ligere tilberedt
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L 186/209

Basissats

Kategori

04

KAPITEL 4 – MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG;
NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK
OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre
sødemidler

0401 10

– Med fedtindhold på 1 vægtprocent og derunder

0401 10 10

– – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

13,8 EUR/100 kg

A

0401 10 90

– – I andre tilfælde

12,9 EUR/100 kg

A

0401 20

– Med fedtindhold på over 1 vægtprocent, men ikke over 6 vægt

procent

– – 3 vægtprocent og derunder

0401 20 11

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

18,8 EUR/100 kg

A

0401 20 19

– – – I andre tilfælde

17,9 EUR/100 kg

A

– – Over 3 vægtprocent

0401 20 91

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

22,7 EUR/100 kg

A

0401 20 99

– – – I andre tilfælde

21,8 EUR/100 kg

A

0401 40

– Med fedtindhold på over 6 vægtprocent, men ikke over 10

0401 40 10

– – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

57,5 EUR/100 kg

A

0401 40 90

– – I andre tilfælde

56,6 EUR/100 kg

A

0401 50

– Med fedtindhold på over 10 vægtprocent

vægtprocent

– – 21 vægtprocent og derunder

0401 50 11

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

57,5 EUR/100 kg

A

0401 50 19

– – – I andre tilfælde

56,6 EUR/100 kg

A

110 EUR/100 kg

A

109,1 EUR/100 kg

A

– – Over 21 vægtprocent, men ikke over 45 vægtprocent

0401 50 31

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

0401 50 39

– – – I andre tilfælde
– – Over 45 vægtprocent

0401 50 91

– – – I pakninger med indhold af 2 liter og derunder

183,7 EUR/100 kg

A

0401 50 99

– – – I andre tilfælde

182,8 EUR/100 kg

A

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre søde
midler
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– I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedt

indhold på 1,5 vægtprocent og derunder

– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

0402 10 11

– – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

125,4 EUR/100 kg

B5

0402 10 19

– – – I andre tilfælde

118,8 EUR/100 kg

B5

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler

0402 10 91

– – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,19 EUR/kg/mælke
bestanddel +
27,5 EUR/100 kg

A

0402 10 99

– – – I andre tilfælde

1,19 EUR/kg/mælke
bestanddel +
21 EUR/100 kg

A

– I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedt

indhold på over 1,5 vægtprocent

0402 21

– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler
– – – Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder

0402 21 11

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

135,7 EUR/100 kg

A

0402 21 18

– – – – I andre tilfælde

130,4 EUR/100 kg

A

– – – Med fedtindhold på over 27 vægtprocent

0402 21 91

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

167,2 EUR/100 kg

A

0402 21 99

– – – – I andre tilfælde

161,9 EUR/100 kg

A

0402 29

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler

1,31 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

– – – Med fedtindhold på 27 vægtprocent og derunder

0402 29 11

– – – – Specialmælk til børn, i hermetisk lukkede beholdere af

nettovægt 500 g og derunder og med fedtindhold på
over 10 vægtprocent

– – – – Andre varer

0402 29 15

– – – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,31 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

0402 29 19

– – – – – I andre tilfælde

1,31 EUR/kg/mælke
bestanddel +
16,8 EUR/100 kg

A

1,62 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

– – – Med fedtindhold på over 27 vægtprocent

0402 29 91

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder
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Basissats

Kategori

1,62 EUR/kg/mælke
bestanddel +
16,8 EUR/100 kg

A

– I anden form

0402 91

– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

0402 91 10

– – – Med fedtindhold på 8 vægtprocent og derunder

34,7 EUR/100 kg

A

0402 91 30

– – – Med fedtindhold på over 8 vægtprocent, men ikke over 10

43,4 EUR/100 kg

A

110 EUR/100 kg

A

109,1 EUR/100 kg

A

vægtprocent

– – – Med fedtindhold på over 10 vægtprocent, men ikke over

45 vægtprocent

0402 91 51

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

0402 91 59

– – – – I andre tilfælde
– – – Med fedtindhold på over 45 vægtprocent

0402 91 91

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

183,7 EUR/100 kg

A

0402 91 99

– – – – I andre tilfælde

182,8 EUR/100 kg

A

0402 99

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler

0402 99 10

– – – Med fedtindhold på 9,5 vægtprocent og derunder

57,2 EUR/100 kg

A

– – – Med fedtindhold på over 9,5 vægtprocent, men ikke over

45 vægtprocent

0402 99 31

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,08 EUR/kg/mælke
bestanddel +
19,4 EUR/100 kg

A

0402 99 39

– – – – I andre tilfælde

1,08 EUR/kg/mælke
bestanddel +
18,5 EUR/100 kg

A

– – – Med fedtindhold på over 45 vægtprocent

0402 99 91

– – – – I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder

1,81 EUR/kg/mælke
bestanddel +
19,4 EUR/100 kg

A

0402 99 99

– – – – I andre tilfælde

1,81 EUR/kg/mælke
bestanddel +
18,5 EUR/100 kg

A

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden
fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat
sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt,
nødder eller kakao
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– Yoghurt
– – Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
– – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

0403 10 11

– – – – 3 vægtprocent og derunder

20,5 EUR/100 kg

A

0403 10 13

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

24,4 EUR/100 kg

A

0403 10 19

– – – – Over 6 vægtprocent

59,2 EUR/100 kg

A

0,17 EUR/kg/mælke
bestanddel +
21,1 EUR/100 kg

A

0,2 EUR/kg/mælke
bestanddel +
21,1 EUR/100 kg

A

0,54 EUR/kg/mælke
bestanddel +
21,1 EUR/100 kg

A

8,3 + 95 EUR/
100 kg

A

– – – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

0403 10 31

– – – – 3 vægtprocent og derunder

0403 10 33

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0403 10 39

– – – – Over 6 vægtprocent

– – Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med

indhold af mælkefedt på

0403 10 51

– – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0403 10 53

– – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

8,3 + 130,4 EUR/
100 kg

A

0403 10 59

– – – – Over 27 vægtprocent

8,3 + 168,8 EUR/
100 kg

A

– – – I anden form, med indhold af mælkefedt på

0403 10 91

– – – – 3 vægtprocent og derunder

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg

A

0403 10 93

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg

A

0403 10 99

– – – – Over 6 vægtprocent

8,3 + 26,6 EUR/
100 kg

A

0403 90

– Andre varer
– – Ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form
– – – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold

på

0403 90 11

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

100,4 EUR/100 kg

A

0403 90 13

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 EUR/100 kg

A
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167,2 EUR/100 kg

A

– – – – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

0403 90 31

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,95 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

0403 90 33

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

0403 90 39

– – – – – Over 27 vægtprocent

1,62 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

– – – I anden form
– – – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold

på

0403 90 51

– – – – – 3 vægtprocent og derunder

20,5 EUR/100 kg

A

0403 90 53

– – – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

24,4 EUR/100 kg

A

0403 90 59

– – – – – Over 6 vægtprocent

59,2 EUR/100 kg

A

0,17 EUR/kg/mælke
bestanddel +
21,1 EUR/100 kg

A

0,2 EUR/kg/mælke
bestanddel +
21,1 EUR/100 kg

A

0,54 EUR/kg/mælke
bestanddel +
21,1 EUR/100 kg

A

8,3 + 95 EUR/
100 kg

A

– – – – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

0403 90 61

– – – – – 3 vægtprocent og derunder

0403 90 63

– – – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

0403 90 69

– – – – – Over 6 vægtprocent

– – Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao
– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med

indhold af mælkefedt på

0403 90 71

– – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0403 90 73

– – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

8,3 + 130,4 EUR/
100 kg

A

0403 90 79

– – – – Over 27 vægtprocent

8,3 + 168,8 EUR/
100 kg

A

– – – I anden form, med indhold af mælkefedt på

0403 90 91

– – – – 3 vægtprocent og derunder

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg

A

0403 90 93

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg

A
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0403 90 99

– – – – Over 6 vægtprocent

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler;
varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker
eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet

0404 10

– Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker

12.6.2020

Basissats

Kategori

8,3 + 26,6 EUR/
100 kg

A

7 EUR/100 kg

A

eller andre sødemidler

– – I pulverform, som granulat eller i anden fast form
– – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold

(kvælstofindhold × 6,38) på

– – – – 15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

0404 10 02

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 04

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 EUR/100 kg

A

0404 10 06

– – – – – Over 27 vægtprocent

167,2 EUR/100 kg

A

– – – – Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

0404 10 12

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

100,4 EUR/100 kg

A

0404 10 14

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 EUR/100 kg

A

0404 10 16

– – – – – Over 27 vægtprocent

167,2 EUR/100 kg

A

– – – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold

(kvælstofindhold × 6,38) på

– – – – 15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

0404 10 26

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,07 EUR/kg/mælke
bestanddel +
16,8 EUR/100 kg

A

0404 10 28

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

0404 10 32

– – – – – Over 27 vægtprocent

1,62 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

– – – – Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

0404 10 34

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,95 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

0404 10 36

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A
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L 186/215

Basissats

Kategori

1,62 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

– – Andre varer
– – – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold

(kvælstofindhold × 6,38) på

– – – – 15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

0404 10 48

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,07 EUR/kg/tørstof
af mælkebestanddel

A

0404 10 52

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 EUR/100 kg

A

0404 10 54

– – – – – Over 27 vægtprocent

167,2 EUR/100 kg

A

– – – – Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

0404 10 56

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

100,4 EUR/100 kg

A

0404 10 58

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 EUR/100 kg

A

0404 10 62

– – – – – Over 27 vægtprocent

167,2 EUR/100 kg

A

– – – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold

(kvælstofindhold × 6,38) på

– – – – 15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på

0404 10 72

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,07EUR/kg/tørstof
af mælkebestanddel
+ 16,8 EUR/100 kg

A

0404 10 74

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

0404 10 76

– – – – – Over 27 vægtprocent

1,62 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

– – – – Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på

0404 10 78

– – – – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,95 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

0404 10 82

– – – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

0404 10 84

– – – – – Over 27 vægtprocent

1,62 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A
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Kategori

– Andre varer
– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

0404 90 21

– – – 1,5 vægtprocent og derunder

100,4 EUR/100 kg

A

0404 90 23

– – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

135,7 EUR/100 kg

A

0404 90 29

– – – Over 27 vægtprocent

167,2 EUR/100 kg

A

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

0404 90 81

– – – 1,5 vægtprocent og derunder

0,95 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

0404 90 83

– – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

1,31 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

0404 90 89

– – – Over 27 vægtprocent

1,62 EUR/kg/mælke
bestanddel +
22 EUR/100 kg

A

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter

0405 10

– Smør
– – Med fedtindhold på 85 vægtprocent og derunder
– – – Naturligt smør

0405 10 11

– – – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

189,6 EUR/100 kg

B3

0405 10 19

– – – – I andre tilfælde

189,6 EUR/100 kg

B3

0405 10 30

– – – Rekombineret smør

189,6 EUR/100 kg

B3

0405 10 50

– – – Vallesmør

189,6 EUR/100 kg

B3

0405 10 90

– – I andre tilfælde

231,3 EUR/100 kg

B3

0405 20

– Smørbare mælkefedtprodukter

0405 20 10

– – Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under

9 + EA

B3

0405 20 30

– – Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over

9 + EA

B3

0405 20 90

– – Med fedtindhold på over 75 vægtprocent, men under 80 vægt

189,6 EUR/100 kg

B3

0405 90

– Andre varer

0405 90 10

– – Med fedtindhold på 99,3 vægtprocent og derover og med

231,3 EUR/100 kg

B3

0405 90 90

– – Andre varer

231,3 EUR/100 kg

B3

0406

Ost og ostemasse

60 vægtprocent

75 vægtprocent

procent

vandindhold på 0,5 vægtprocent og derunder
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Kategori

0406 10

– Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og oste

0406 10 20

– – Med fedtindhold på 40 vægtprocent og derunder

185,2 EUR/100 kg

A

0406 10 80

– – I andre tilfælde

221,2 EUR/100 kg

A

0406 20

– Ost af enhver art, revet eller i pulverform

0406 20 10

– – Grøn alpeost (såkaldt Schabziger) fremstillet af skummetmælk

7,7

A

0406 20 90

– – Andre varer

188,2 EUR/100 kg

A

0406 30

– Smelteost, ikke revet eller i pulverform

0406 30 10

– – Fremstillet udelukkende af Emmentaler, Gruyère og Appenzell,

144,9 EUR/100 kg

A

masse

og tilsat fint formalede urter

også tilsat grøn alpeost (såkaldt Schabziger), i pakninger til
detailsalg, med fedtindhold i tørstoffet på 56 vægtprocent og
derunder

– – I andre tilfælde
– – – Med fedtindhold i ostemassen på 36 vægtprocent og

derunder og med fedtindhold i tørstoffet på

0406 30 31

– – – – 48 vægtprocent og derunder

139,1 EUR/100 kg

A

0406 30 39

– – – – Over 48 vægtprocent

144,9 EUR/100 kg

A

0406 30 90

– – – Med fedtindhold i ostemassen på over 36 vægtprocent

215 EUR/100 kg

A

0406 40

– Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 EUR/100 kg

A

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg

A

0406 40 90

– – Anden blåskimmelost

140,9 EUR/100 kg

A

0406 90

– Anden ost

0406 90 01

– – Til forarbejdning

167,1 EUR/100 kg

A

Penicillium roqueforti

– – I andre tilfælde

0406 90 13

– – – Emmentaler

171,7 EUR/100 kg

A

0406 90 15

– – – Gruyère og Sbrinz

171,7 EUR/100 kg

A

0406 90 17

– – – Bergkäse og Appenzell

171,7 EUR/100 kg

A

0406 90 18

– – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or og Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg

A

Bemærkning

L 186/218

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

12.6.2020

Varebeskrivelse

Basissats

Kategori

0406 90 19

– – – Grøn alpeost (såkaldt Schabziger) fremstillet af skummet

7,7

A

0406 90 21

– – – Cheddar

167,1 EUR/100 kg

A

0406 90 23

– – – Edam

151 EUR/100 kg

A

0406 90 25

– – – Tilsit

151 EUR/100 kg

A

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg

A

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 EUR/100 kg

A

0406 90 32

– – – Feta

151 EUR/100 kg

A

0406 90 35

– – – Kefalotyri

151 EUR/100 kg

A

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg

A

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg

A

151 EUR/100 kg

A

mælk og tilsat fint formalede urter

– – – Andre varer

0406 90 50

– – – – Ost af fåremælk eller bøffelmælk i beholdere indeholdende

saltlage eller i beholdere af fåre- eller gedeskind

– – – – Andre varer
– – – – – Med fedtindhold i ostemassen på 40 vægtprocent og

derunder og med vandindhold i den fedtfri ostemasse på

– – – – – – 47 vægtprocent og derunder

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano og Parmigiano Reggiano

188,2 EUR/100 kg

A

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo og Pecorino

188,2 EUR/100 kg

A

0406 90 69

– – – – – – – Andre varer

188,2 EUR/100 kg

A

– – – – – – Over 47 vægtprocent, men ikke over 72 vægtprocent

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg

A

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio og Ragusano

151 EUR/100 kg

A

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo og

151 EUR/100 kg

A

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 EUR/100 kg

A

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin

151 EUR/100 kg

A

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double

151 EUR/100 kg

A

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 EUR/100 kg

A

Samsø

og Taleggio

Gloucester, Blarney, Colby og Monterey
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0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 EUR/100 kg

A

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera og Kasseri

151 EUR/100 kg

A

– – – – – – – Anden ost, med vandindhold i den fedtfri ostemasse

på

0406 90 86

– – – – – – – – Over 47 vægtprocent, men ikke over 52 vægtpro

151 EUR/100 kg

A

0406 90 87

– – – – – – – – Over 52 vægtprocent, men ikke over 62 vægtpro

151 EUR/100 kg

A

0406 90 88

– – – – – – – – Over 62 vægtprocent, men ikke over 72 vægtpro

151 EUR/100 kg

A

0406 90 93

– – – – – – Over 72 vægtprocent

185,2 EUR/100 kg

A

0406 90 99

– – – – – I andre tilfælde

221,2 EUR/100 kg

A

0407

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

35 EUR/1 000 p/st

A

105 EUR/1 000 p/st

A

35 EUR/1 000 p/st

A

7,7

A

30,4 EUR/100 kg

B7

30,4 EUR/100 kg

B7

7,7

A

30,4 EUR/100 kg

B7

7,7

A

cent

cent

cent

– Befrugtede æg til udrugning

0407 11 00

– – Af høns af arten Gallus domesticus

0407 19

– – I andre tilfælde
– – – Af fjerkræ, undtagen af høns af arten Gallus domesticus

0407 19 11

– – – – Af kalkuner eller gæs

0407 19 19

– – – – I andre tilfælde

0407 19 90

– – – I andre tilfælde
– Andre friske æg

0407 21 00

– – Af høns af arten Gallus domesticus

0407 29

– – I andre tilfælde

0407 29 10

– – – Af fjerkræ, undtagen af høns af arten Gallus domesticus

0407 29 90

– – – I andre tilfælde

0407 90

– Andre æg

0407 90 10

– – Af fjerkræ

0407 90 90

– – I andre tilfælde

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand
eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserve
rede, også tilsat sukker eller andre sødemidler
– Æggeblommer

0408 11

– – Tørrede
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0408 11 20

– – – Uegnet til menneskeføde

0408 11 80

– – – I andre tilfælde

0408 19

– – I andre tilfælde

0408 19 20

– – – Uegnet til menneskeføde

12.6.2020

Basissats

Kategori

Bemærkning

0

A

142,3 EUR/100 kg

TRQ

0

A

62 EUR/100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 2

66,3 EUR/100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 2

0

A

137,4 EUR/100 kg

TRQ

0

A

35,3 EUR/100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 2

– – – I andre tilfælde

0408 19 81

– – – – Flydende

0408 19 89

– – – – I andre tilfælde, også frosne

– Andre varer

0408 91

– – Tørrede

0408 91 20

– – – Uegnet til menneskeføde

0408 91 80

– – – I andre tilfælde

0408 99

– – I andre tilfælde

0408 99 20

– – – Uegnet til menneskeføde

0408 99 80

– – – I andre tilfælde

0409 00 00

Naturlig honning

17,3

A

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tarife
ret

7,7

A

05

KAPITEL 5 – DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRIN
DELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

0501 00 00

Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af
menneskehår

0

A

0502

Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børsten
binderarbejder; affald af sådanne børster eller hår

0502 10 00

– Svine- og vildsvinebørster samt affald deraf

0

A

0502 90 00

– Andre varer

0

A

0504 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end
fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

0

A

0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og
dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun
rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer
eller dele af fjer

0505 10

– Fjer, af den art der anvendes til stopning; dun

0505 10 10

– – Urensede

0

A

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 2

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 2
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0505 10 90

– – I andre tilfælde

0

A

0505 90 00

– Andre varer

0

A

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afge
latiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form;
pulver og affald af ben og hornkerner

0506 10 00

– Ossein og ben behandlet med syre

0

A

0506 90 00

– Andre varer

0

A

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevi
rer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men
ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0507 10 00

– Elfenben; pulver og affald af elfenben

0

A

0507 90 00

– Andre varer

0

A

0508 00 00

Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke
yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder
samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men
ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0

A

0510 00 00

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også
tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til frem
stilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på
anden måde foreløbigt konserverede

0

A

0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de
arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde

0511 10 00

– Tyresæd

0

A

– Andre varer

0511 91

– – Af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr; døde

0511 91 10

– – – Fiskeaffald

0

A

0511 91 90

– – – Andre varer

0

A

0511 99

– – I andre tilfælde

0511 99 10

– – – Sener og nerver; afklip og lignende affald af rå huder og

0

A

0

A

5,1

A

0

A

5,1

A

dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 3

skind

– – – Naturlige animalske vaskesvampe

0511 99 31

– – – – Rå varer

0511 99 39

– – – – Andre varer

0511 99 85

– – – Andre varer

06

KAPITEL 6 – LEVENDE TRÆER OG ANDRE LEVENDE PLANTER;
LØG, RØDDER OG LIGN.; AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE

0601

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i
vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorie
rødder henhørende under pos. 1212

0601 10

– Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i

0601 10 10

– – Hyacinter

vækst eller i blomst
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0601 10 20

– – Narcisser

5,1

A

0601 10 30

– – Tulipaner

5,1

A

0601 10 40

– – Gladiolus

5,1

A

0601 10 90

– – Andre varer

5,1

A

0601 20

– Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst

0601 20 10

– – Cikorieplanter og -rødder

0

A

0601 20 30

– – Orkideer, hyacinter, narcisser og tulipaner

9,6

A

0601 20 90

– – Andre varer

6,4

A

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste;
mycelium

0602 10

– Stiklinger uden rod samt podekviste

0602 10 10

– – Af vinplanter

0

A

0602 10 90

– – I andre tilfælde

4

A

0602 20

– Træer og buske, også podede, af den art, der bærer spiselige

0602 20 10

– – Vinplanter med rod, også podede

0

A

0602 20 90

– – Andre varer

8,3

A

0602 30 00

– Rhododendron og azalea, også podede

8,3

A

0602 40 00

– Rosenplanter, også podede

8,3

A

0602 90

– Andre varer

0602 90 10

– – Mycelium

8,3

A

0602 90 20

– – Ananasplanter

0

A

0602 90 30

– – Grønsagsplanter og jordbærplanter

8,3

A

8,3

A

eller i blomst; cikorieplanter og -rødder

frugter eller nødder

– – Andre varer
– – – Frilandsplanter
– – – – Træer og buske

0602 90 41

– – – – – Skovtræer
– – – – – Andre varer

0602 90 45

– – – – – – Stiklinger med rod samt ungplanter

6,5

A

0602 90 49

– – – – – – Andre varer

8,3

A

0602 90 50

– – – – Andre frilandsplanter

8,3

A

6,5

A

– – – Stueplanter

0602 90 70

– – – – Stiklinger med rod samt ungplanter, undtagen kaktusser
– – – – Andre varer

0602 90 91

– – – – – Blomsterplanter med knopper eller blomster, undtagen

6,5

A

0602 90 99

– – – – – Andre varer

6,5

A

kaktusser

Bemærkning

12.6.2020

DA

KN 2012
0603

Den Europæiske Unions Tidende

Varebeskrivelse

L 186/223

Basissats

Kategori

Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes
til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, impræg
nerede eller præparerede på anden måde
– Friske

0603 11 00

– – Roser

12

A

0603 12 00

– – Nelliker

12

A

0603 13 00

– – Orkideer

12

A

0603 14 00

– – Krysantemum

12

A

0603 15 00

– – Liljer (Lilium-arter)

12

A

0603 19

– – Andre varer

0603 19 10

– – – Gladiolus

12

A

0603 19 80

– – – Andre varer

12

A

0603 90 00

– I andre tilfælde

10

A

0604

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterk
nopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til
buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægne
rede eller præparerede på anden måde

0604 20

– Friske
– – Mos og lav

0604 20 11

– – – Rensdyrlav

0

A

0604 20 19

– – – Andre varer

5

A

0604 20 20

– – Juletræer

2,5

A

0604 20 40

– – Grene af nåletræer

2,5

A

0604 20 90

– – Andre varer

2

A

0604 90

– I andre tilfælde
– – Mos og lav

0604 90 11

– – – Rensdyrlav

0

A

0604 90 19

– – – Andre varer

5

A

0

A

10,9

A

4,5

A

5,8

A

13,4

A

– – Andre varer

0604 90 91

– – – Kun tørrede

0604 90 99

– – – I andre tilfælde

07

KAPITEL 7 – SPISELIGE GRØNTSAGER SAMT VISSE RØDDER
OG RODKNOLDE

0701

Kartofler, friske eller kølede

0701 10 00

– Læggekartofler

0701 90

– Andre varer

0701 90 10

– – Til fremstilling af stivelse
– – I andre tilfælde

0701 90 50

– – – Nye kartofler, i perioden 1. januar til 30. juni

Bemærkning
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0701 90 90

– – – Andre varer

0702 00 00

Tomater, friske eller kølede

0703

Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre
Allium-arter, friske eller kølede

0703 10

– Skalotteløg og andre spiseløg (bortset fra hvidløg)

12.6.2020

Basissats

Kategori

11,5

A

Indgangspriser

A + EP

Bemærkning

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

– – Spiseløg, bortset fra skalotteløg og hvidløg

0703 10 11

– – – Sætteløg

9,6

A

0703 10 19

– – – Andre løg

9,6

A

0703 10 90

– – Skalotteløg

9,6

A

0703 20 00

– Hvidløg

9,6 + 120 EUR/
100 kg

TRQ

0703 90 00

– Porrer og andre Allium-arter

10,4

A

0704

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter),
friske eller kølede

0704 10 00

– Blomkål og broccoli (bortset fra arten Brassica oleracea var. italica)

13,6 MIN 1,6 EUR/
100 kg

A

0704 20 00

– Rosenkål

12

A

0704 90

– Andre varer

0704 90 10

– – Hvidkål og rødkål

12 MIN 0,4 EUR/
100 kg

A

0704 90 90

– – Andre varer

12

A

0705

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede
– Salat

0705 11 00

– – Hovedsalat

12 MIN 2 EUR/
100 kg/br

A

0705 19 00

– – Andre varer

10,4

A

– Cikorie

0705 21 00

– – Cikorie af arten Cichorium intybus var. foliosum

10,4

A

0705 29 00

– – Andre varer

10,4

A

0706

Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og
andre spiselige rødder, friske eller kølede

0706 10 00

– Gulerødder og majroer

13,6

A

0706 90

– Andre varer

0706 90 10

– – Knoldselleri

13,6

A

0706 90 30

– – Peberrod (Cochlearia armoracia)

12

A

0706 90 90

– – Andre varer

13,6

A

0707 00

Agurker og asier, friske eller kølede

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling
1, punkt 3
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Basissats

Kategori

Bemærkning

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

12,8

A

13,6

A

13,6 MIN 1,6 EUR/
100 kg

A

11,2

A

0707 00 05

– Agurker (undtagen drueagurker) og asier

0707 00 90

– Drueagurker

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede

0708 10 00

– Ærter (Pisum sativum)

0708 20 00

– Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

0708 90 00

– Andre bælgfrugter

0709

Andre grøntsager, friske eller kølede

0709 20 00

– Asparges

10,2

A

0709 30 00

– Auberginer

12,8

A

0709 40 00

– Selleri, undtagen knoldselleri

12,8

A

12,8

A

– Svampe og trøfler

0709 51 00

– – Svampe af slægten Agaricus

0709 59

– – Andre varer

0709 59 10

– – – Kantareller

3,2

A

0709 59 30

– – – Rørhatte

5,6

A

0709 59 50

– – – Trøfler

6,4

A

0709 59 90

– – – Andre varer

6,4

A

0709 60

– Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta

0709 60 10

– – Sød peber

7,2

A

– – Andre varer

0709 60 91

– – – Af slægten Capsicum, bestemt til fremstilling af capsicin eller

0

A

0709 60 95

– – – Til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske olier eller

0

A

0709 60 99

– – – I andre tilfælde

6,4

A

0709 70 00

– Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

10,4

A

Indgangspriser

A + EP

4,5

A

13,1 EUR/100 kg

A

Indgangspriser

A + EP

12,8

A

alkoholholdige oleoresiner af Capsicum
resinoider

– Andre varer

0709 91 00

– – Artiskokker

0709 92

– – Oliven

0709 92 10

– – – Ikke til fremstilling af olie

0709 92 90

– – – I andre tilfælde

0709 93

– – Græskar og courgetter (Cucurbita-arter)

0709 93 10

– – – Courgetter

0709 93 90

– – – Andre varer

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)
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Kategori

0709 99

– – Andre varer

0709 99 10

– – – Salat, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og cikorie (Cicho

10,4

A

0709 99 20

– – – Bladbeder og kardoner

10,4

A

0709 99 40

– – – Kapers

5,6

A

0709 99 50

– – – Fennikel

8

A

0709 99 60

– – – Sukkermajs

9,4 EUR/100 kg

A

0709 99 90

– – – Andre varer

12,8

A

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

0710 10 00

– Kartofler

14,4

A

rium-arter)

Bemærkning

– Bælgfrugter, også udbælgede

0710 21 00

– – Ærter (Pisum sativum)

14,4

A

0710 22 00

– – Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

14,4

A

0710 29 00

– – Andre varer

14,4

A

0710 30 00

– Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

14,4

A

0710 40 00A

– Sukkermajs, bortset fra i kolber med en diameter på 8 mm eller

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net eda

TRQ

0710 40 00B

– Sukkermajs, i kolber med en diameter på 8 mm eller derover,

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net eda

A

0710 80

– Andre grøntsager

0710 80 10

– – Oliven

15,2

A

14,4

A

6,4

A

derover, men ikke over 12 mm

men ikke over 12 mm

– – Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta

0710 80 51

– – – Sød peber

0710 80 59

– – – Andre varer
– – Svampe

0710 80 61

– – – Af slægten Agaricus

14,4

A

0710 80 69

– – – Andre varer

14,4

A

0710 80 70

– – Tomater

14,4

A

0710 80 80

– – Artiskokker

14,4

A

0710 80 85

– – Asparges

14,4

A

0710 80 95

– – Andre varer

14,4

A

0710 90 00

– Blandinger af grøntsager

14,4

A

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage,
svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke
tilberedte til umiddelbar fortæring

0711 20

– Oliven

0711 20 10

– – Ikke til fremstilling af olie

6,4

A

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 4
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Basissats

Kategori

0711 20 90

– – I andre tilfælde

13,1 EUR/100 kg

A

0711 40 00

– Agurker og asier

12

A

9,6 + 191 EUR/
100 kg/net eda

TRQ

9,6

A

6,4

A

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net eda

A

Bemærkning

– Svampe og trøfler

0711 51 00

– – Svampe af slægten Agaricus

0711 59 00

– – Andre varer

0711 90

– Andre grøntsager; blandinger af grøntsager
– – Grøntsager

0711 90 10

– – – Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta, undtagen sød

0711 90 30

– – – Sukkermajs

0711 90 50

– – – Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)

7,2

A

0711 90 70

– – – Kapers

4,8

A

0711 90 80

– – – Andre varer

9,6

A

0711 90 90

– – Blandinger af grøntsager

12

A

0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men
ikke yderligere tilberedte

0712 20 00

– Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)

12,8

A

peber

– Svampe, judasøre (Auricularia-arter), bævresvamp (Tremella-arter)

og trøfler

0712 31 00

– – Svampe af slægten Agaricus

12,8

A

0712 32 00

– – Judasøre (Auricularia-arter)

12,8

A

0712 33 00

– – Bævresvamp (Tremella-arter)

12,8

A

0712 39 00

– – Andre varer

12,8

A

0712 90

– Andre grøntsager; blandinger af grøntsager

0712 90 05

– – Kartofler, også snittede, men ikke yderligere tilberedte

10,2

A

0

A

9,4 EUR/100 kg

A

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

0712 90 11

– – – Hybrider, til udsæd

0712 90 19

– – – Andre varer

0712 90 30

– – Tomater

12,8

A

0712 90 50

– – Gulerødder

12,8

A

0712 90 90

– – Andre varer

12,8

A

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede

0713 10

– Ærter (Pisum sativum)

0713 10 10

– – Til udsæd

0

A

0713 10 90

– – I andre tilfælde

0

A

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 16
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Basissats

Kategori

0

A

– Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

0713 31 00

– – Bønner af arterne Vigna mungo (L.) Hepper eller Vigna radiata

0

A

0713 32 00

– – Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis)

0

A

0713 33

– – Havebønner (Phaseolus vulgaris)

0713 33 10

– – – Til udsæd

0

A

0713 33 90

– – – I andre tilfælde

0

A

0713 34 00

– – Bambarajordnødder (Vigna subterranea eller Voandzeia subterra

0

A

0713 35 00

– – Vignabønner (Vigna unguiculata)

0

A

0713 39 00

– – Andre varer

0

A

0713 40 00

– Linser

0

A

0713 50 00

– Valskbønner (Vicia faba var. major) og hestebønner (Vicia faba

3,2

A

0713 60 00

– Ærtebønner (Cajanus cajan)

3,2

A

0713 90 00

– Andre varer

3,2

A

0714

Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, batater (søde kartof
ler) og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse
eller inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede,
også i form af pellets; marv af sagopalmer

0714 10

– Maniokrod

0714 10 91

– – Af den art, der anvendes til menneskeføde, i pakninger af

9,5 EUR/100 kg

A

0714 10 98

– – I andre tilfælde

9,5 EUR/100 kg

A

0714 20

– Batater (søde kartofler)

0714 20 10

– – Friske, hele, bestemt til menneskeføde

3

A

0714 20 90

– – I andre tilfælde

6,4 EUR/100 kg

A

0714 30

– Yams (Dioscorea-arter)

0714 30 10

– – Af den art, der anvendes til menneskeføde, i pakninger af

9,5 EUR/100 kg

A

0714 30 90

– – I andre tilfælde

9,5 EUR/100 kg

A

0714 40

– Taro (Colocasia-arter)

0714 40 10

– – Af den art, der anvendes til menneskeføde, i pakninger af

9,5 EUR/100 kg

A

0714 40 90

– – I andre tilfælde

9,5 EUR/100 kg

A

(L.) Wilczek

nea)

var. equina og Vicia faba var. minor)

nettovægt ikke over 28 kg, enten friske og hele, eller frosne
og uden skræl, også snittede

nettovægt ikke over 28 kg, enten friske og hele, eller frosne
og uden skræl, også snittede

nettovægt ikke over 28 kg, enten friske og hele, eller frosne
og uden skræl, også snittede

Bemærkning
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Basissats

Kategori

0714 50

– Yautia (Xanthosoma-arter)

0714 50 10

– – Af den art, der anvendes til menneskeføde, i pakninger af

9,5 EUR/100 kg

A

0714 50 90

– – I andre tilfælde

9,5 EUR/100 kg

A

0714 90

– Andre varer

nettovægt ikke over 28 kg, enten friske og hele, eller frosne
og uden skræl, også snittede

– – Arrowroot, saleprod og lignende rødder med stort indhold af

stivelse

0714 90 12

– – – Af den art, der anvendes til menneskeføde, i pakninger af

9,5 EUR/100 kg

A

0714 90 18

– – – I andre tilfælde

9,5 EUR/100 kg

A

0714 90 90

– – Andre varer

3

A

08

KAPITEL 8 – SPISELIGE FRUGTER OG NØDDER; SKALLER AF
CITRUSFRUGTER OG MELONER

0801

Kokosnødder, paranødder og cashewnødder, friske eller tørrede,
også afskallede

nettovægt ikke over 28 kg, enten friske og hele, eller frosne
og uden skræl, også snittede

– Kokosnødder

0801 11 00

– – Tørrede

0

A

0801 12 00

– – Med inder skal (endokarp)

0

A

0801 19 00

– – I andre tilfælde

0

A

– Paranødder

0801 21 00

– – Med skal

0

A

0801 22 00

– – Afskallede

0

A

– Cashewnødder

0801 31 00

– – Med skal

0

A

0801 32 00

– – Afskallede

0

A

0802

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede

0

A

5,6

A

0

A

3,5

A

3,2

A

– Mandler

0802 11

– – Med skal

0802 11 10

– – – Bitre mandler

0802 11 90

– – – Andre varer

0802 12

– – Afskallede

0802 12 10

– – – Bitre mandler

0802 12 90

– – – Andre varer
– Hasselnødder (Corylus-arter)

0802 21 00

– – Med skal

Bemærkning
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Basissats

Kategori

3,2

A

Bemærkning

– Valnødder

0802 31 00

– – Med skal

4

A

0802 32 00

– – Afskallede

5,1

A

– Spiselige kastanjer (Castanea-arter)

0802 41 00

– – Med skal

5,6

A

0802 42 00

– – Afskallede

5,6

A

– Pistacienødder

0802 51 00

– – Med skal

1,6

A

0802 52 00

– – Afskallede

1,6

A

– Macadamianødder (queenslandnødder)

0802 61 00

– – Med skal

2

A

0802 62 00

– – Afskallede

2

A

0802 70 00

– Kolanødder (Cola-arter)

0

A

0802 80 00

– Arecanødder (betelnødder)

0

A

0802 90

– Andre varer

0802 90 10

– – Pekannødder

0

A

0802 90 50

– – Pinjefrø

2

A

0802 90 85

– – Andre varer

2

A

0803

Bananer, herunder pisang, friske eller tørrede

0803 10

– Pisang

0803 10 10

– – Friske

16

A

0803 10 90

– – Tørrede

16

A

0803 90

– Andre varer

0803 90 10

– – Friske

136 EUR/1 000 kg

R75

0803 90 90

– – Tørrede

16

A

0804

Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango og mango
staner, friske eller tørrede

0804 10 00

– Dadler

7,7

A

0804 20

– Figner

0804 20 10

– – Friske

5,6

A

0804 20 90

– – Tørrede

8

A

0804 30 00

– Ananas

5,8

A

0804 40 00

– Avocadoer

5,1

A

0804 50 00

– Guavabær, mango og mangostaner

0

A

0805

Citrusfrugter, friske eller tørrede

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1, litra l)
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Bemærkning

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

16

A

0805 10

– Appelsiner og pomeranser

0805 10 20

– – Appelsiner, friske

0805 10 80

– – Andre varer

0805 20

– Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner,

0805 20 10

– – Klementiner

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

0805 20 30

– – Monreales og satsumas

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

0805 20 50

– – Mandariner og wilkings

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

0805 20 70

– – Tangeriner

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

0805 20 90

– – Andre varer

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

0805 40 00

– Grapefrugter, herunder pomeloer

2,4

A

0805 50

– Citroner (Citrus limon og Citrus limonum) og limefrugter (Citrus

0805 50 10

– – Citroner (Citrus limon og Citrus limonum)

Indgangspriser

A + EP

0805 50 90

– – Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

A

0805 90 00

– Andre varer

12,8

A

0806

Druer, friske eller tørrede

0806 10

– Friske

0806 10 10

– – Til spisebrug

Indgangspriser

A + EP

0806 10 90

– – I andre tilfælde

17,6

A

0806 20

– Tørrede

0806 20 10

– – Korender

2,4

A

0806 20 30

– – Sultanas

2,4

A

0806 20 90

– – Andre varer

2,4

A

0807

Meloner (herunder vandmeloner) og melontræsfrugter (papaya),
friske

wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter

aurantifolia, Citrus latifolia)

– Meloner (herunder vandmeloner)

0807 11 00

– – Vandmeloner

8,8

A

0807 19 00

– – Andre meloner

8,8

A

0

A

0807 20 00

– Melontræsfrugter (papaya)

0808

Æbler, pærer og kvæder, friske

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)
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0808 10

– Æbler

0808 10 10

– – Æbler i løs afladning, til fremstilling af æblecider eller æblesaft,

7,2 MIN 0,36 EUR/
100 kg/net

A

0808 10 80

– – I andre tilfælde

Indgangspriser

A + EP

0808 30

– Pærer

0808 30 10

– – Pærer i løs afladning, til fremstilling af pærecider eller pæresaft,

7,2 MIN 0,36 EUR/
100 kg/net

A

0808 30 90

– – I andre tilfælde

Indgangspriser

A + EP

0808 40 00

– Kvæder

7,2

A

0809

Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner), blommer og
slåen, friske

0809 10 00

– Abrikoser

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

i perioden 16. september til 15. december

i perioden 1. august til 31. december

Bemærkning

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

– Kirsebær

0809 21 00

– – Surkirsebær (Prunus cerasus)

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

0809 29 00

– – Andre varer

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

0809 30

– Ferskner, herunder nektariner

0809 30 10

– – Nektariner

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

0809 30 90

– – Andre varer

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

0809 40

– Blommer og slåen

0809 40 05

– – Blommer

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

0809 40 90

– – Slåen

12

A

0810

Andre frugter, friske

0810 10 00

– Jordbær

12,8 MIN 2,4 EUR/
100 kg/net

A

0810 20

– Hindbær, brombær, morbær og loganbær

0810 20 10

– – Hindbær

8,8

A

0810 20 90

– – Andre varer

9,6

A

0810 30

– Solbær, ribs og stikkelsbær

0810 30 10

– – Solbær

8,8

A

0810 30 30

– – Røde ribs

8,8

A

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

Varebeskrivelse

L 186/233

Basissats

Kategori

9,6

A

0

A

0810 30 90

– – Andre varer

0810 40

– Tranebær, blåbær og andre frugter af slægten Vaccinium

0810 40 10

– – Tyttebær (frugter af arten Vaccinium vitis-idaea)

0810 40 30

– – Frugter af arten Vaccinium myrtillus

3,2

A

0810 40 50

– – Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon og Vaccinium corymbo

3,2

A

0810 40 90

– – Andre varer

9,6

A

0810 50 00

– Kiwifrugter

8,8

A

0810 60 00

– Durianfrugter

8,8

A

0810 70 00

– Kakifrugter (sharonfrugter)

8,8

A

0810 90

– Andre varer

0810 90 20

– – Tamarinder,

0

A

0810 90 75

– – Andre varer

8,8

A

0811

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne,
også tilsat sukker eller andre sødemidler

0811 10

– Jordbær

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg

A

sum

cashewæbler, litchi, jackfrugter,
passionsfrugter, caramboler og pitahaya

sapotiller,

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler

0811 10 11

– – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

0811 10 19

– – – I andre tilfælde

20,8

A

0811 10 90

– – I andre tilfælde

14,4

A

0811 20

– Hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær og stikkels

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg

A

20,8

A

bær

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler

0811 20 11

– – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

0811 20 19

– – – I andre tilfælde
– – I andre tilfælde

0811 20 31

– – – Hindbær

14,4

A

0811 20 39

– – – Solbær

14,4

A

0811 20 51

– – – Røde ribs

12

A

0811 20 59

– – – Brombær og morbær

12

A

0811 20 90

– – – Andre varer

14,4

A

0811 90

– Andre varer

13 + 5,3 EUR/
100 kg

A

– – Tilsat sukker eller andre sødemidler
– – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

0811 90 11

– – – – Tropiske frugter og tropiske nødder

Bemærkning
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20,8 + 8,4 EUR/
100 kg

A

13

A

20,8

A

– – – I andre tilfælde

0811 90 31

– – – – Tropiske frugter og tropiske nødder

0811 90 39

– – – – Andre varer
– – I andre tilfælde

0811 90 50

– – – Frugter af arten Vaccinium myrtillus

12

A

0811 90 70

– – – Frugter af arterne Vaccinium myrtilloides og Vaccinium angu

3,2

A

stifolium

– – – Kirsebær

0811 90 75

– – – – Surkirsebær (Prunus cerasus)

14,4

A

0811 90 80

– – – – Andre varer

14,4

A

0811 90 85

– – – Tropiske frugter og tropiske nødder

9

A

0811 90 95

– – – Andre varer

14,4

A

0812

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (fx med svovldioxidgas
eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløs
ninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

0812 10 00

– Kirsebær

8,8

A

0812 90

– Andre varer

0812 90 25

– – Abrikoser; appelsiner og pomeranser

12,8

A

0812 90 30

– – Melontræsfrugter (papaya)

2,3

A

0812 90 40

– – Frugter af arten Vaccinium myrtillus

6,4

A

0812 90 70

– – Guavabær, mango, mangostaner, tamarinder, cashewæbler,

5,5

A

0812 90 98

– – Andre varer

8,8

A

0813

Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801-0806; blan
dinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under dette
kapitel

0813 10 00

– Abrikoser

5,6

A

0813 20 00

– Svesker

9,6

A

0813 30 00

– Æbler

3,2

A

0813 40

– Andre frugter

0813 40 10

– – Ferskner, herunder blodferskner og nektariner

5,6

A

0813 40 30

– – Pærer

6,4

A

0813 40 50

– – Melontræsfrugter (papaya)

2

A

0813 40 65

– – Tamarinder,

0

A

0813 40 95

– – Andre varer

2,4

A

litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pita
haya og tropiske nødder

cashewæbler, litchi, jackfrugter,
passionsfrugter, caramboler og pitahaya

sapotiller,

Bemærkning
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4

A

– Blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under

dette kapitel

– – Blandet tørret frugt, undtagen frugt henhørende under pos.

0801-0806

– – – Uden indhold af svesker

0813 50 12

– – – – Af melontræsfrugter (papaya), tamarinder, cashewæbler,

0813 50 15

– – – – Andre varer

6,4

A

0813 50 19

– – – Med indhold af svesker

9,6

A

4

A

6,4

A

litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler
og pitahaya

– – Blandinger

udelukkende
pos. 0801 og 0802

0813 50 31

– – – Af tropiske nødder

0813 50 39

– – – Andre varer

af

nødder

henhørende

under

– – Andre blandinger

0813 50 91

– – – Uden indhold af svesker eller figner

8

A

0813 50 99

– – – Med indhold af svesker eller figner

9,6

A

0814 00 00

Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner)
friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage,
svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger

1,6

A

09

KAPITEL 9 – KAFFE, TE, MATÉ OG KRYDDERIER

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe;
kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

0

A

8,3

A

7,5

A

9

A

0

A

11,5

A

3,2

A

– Rå kaffe

0901 11 00

– – Med koffeinindhold

0901 12 00

– – Koffeinfri
– Brændt kaffe

0901 21 00

– – Med koffeinindhold

0901 22 00

– – Koffeinfri

0901 90

– Andre varer

0901 90 10

– – Skaller og hinder af kaffe

0901 90 90

– – Kaffeerstatning med indhold af kaffe

0902

Te, også aromatiseret

0902 10 00

– Grøn te (ikke fermenteret), i pakninger af nettovægt 3 kg og

0902 20 00

– Anden grøn te (ikke fermenteret)

0

A

0902 30 00

– Sort te (fermenteret) og delvis fermenteret te, i pakninger af

0

A

0902 40 00

– Anden sort te (fermenteret) og anden delvis fermenteret te

0

A

0903 00 00

Maté

0

A

0904

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller
Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

0

A

derunder

nettovægt 3 kg og derunder

– Peber

0904 11 00

– – Ikke knust eller formalet

Bemærkning
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4

A

9,6

A

– Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta

0904 21

– – Tørret, ikke knust eller formalet

0904 21 10

– – – Sød peber (Capsicum annuum)

0904 21 90

– – – Andre varer

0

A

0904 22 00

– – Knust eller formalet

5

A

0905

Vanille

0905 10 00

– Ikke knust eller formalet

6

A

0905 20 00

– Knust eller formalet

6

A

0906

Kanel og kanelblomster
– Ikke knust eller formalet

0906 11 00

– – Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0

A

0906 19 00

– – Andre varer

0

A

0906 20 00

– Knust eller formalet

0

A

0907

Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke

0907 10 00

– Ikke knust eller formalet

8

A

0907 20 00

– Knust eller formalet

8

A

0908

Muskatnød, muskatblomme og kardemomme
– Muskatnød

0908 11 00

– – Ikke knust eller formalet

0

A

0908 12 00

– – Knust eller formalet

0

A

– Muskatblomme

0908 21 00

– – Ikke knust eller formalet

0

A

0908 22 00

– – Knust eller formalet

0

A

– Kardemomme

0908 31 00

– – Ikke knust eller formalet

0

A

0908 32 00

– – Knust eller formalet

0

A

0909

Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen;
enebær
– Koriander

0909 21 00

– – Ikke knust eller formalet

0

A

0909 22 00

– – Knust eller formalet

0

A

– Spidskommen

0909 31 00

– – Ikke knust eller formalet

0

A

0909 32 00

– – Knust eller formalet

0

A

– Anis, stjerneanis, kommen eller fennikel; enebær

0909 61 00

– – Ikke knust eller formalet

0

A

0909 62 00

– – Knust eller formalet

0

A

Bemærkning
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Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre
krydderier
– Ingefær

0910 11 00

– – Ikke knust eller formalet

0

A

0910 12 00

– – Knust eller formalet

0

A

0910 20

– Safran

0910 20 10

– – Ikke knust eller formalet

0

A

0910 20 90

– – Knust eller formalet

8,5

A

0910 30 00

– Gurkemeje

0

A

0

A

0

A

12,5

A

0

A

– Andre krydderier

0910 91

– – Blandinger omhandlet i bestemmelse 1 b) til dette kapitel

0910 91 05

– – – Karry
– – – Andre varer

0910 91 10

– – – – Ikke knust eller formalet

0910 91 90

– – – – Knust eller formalet

0910 99

– – Andre varer

0910 99 10

– – – Bukkehornsfrø
– – – Timian
– – – – Ikke knust eller formalet

0910 99 31

– – – – – Vild timian (Thymus serpyllum)

0

A

0910 99 33

– – – – – Andre varer

7

A

0910 99 39

– – – – Knust eller formalet

8,5

A

0910 99 50

– – – Laurbærblade

7

A

0

A

12,5

A

– – – Andre varer

0910 99 91

– – – – Ikke knust eller formalet

0910 99 99

– – – – Knust eller formalet

10

KAPITEL 10 – KORN

1001

Hvede og blandsæd af hvede og rug
– Hård hvede

1001 11 00

– – Til udsæd

148 EUR/1 000 kg

A

1001 19 00

– – I andre tilfælde

148 EUR/1 000 kg

A

12,8

A

– Andre varer

1001 91

– – Til udsæd

1001 91 10

– – – Spelt

1001 91 20

– – – Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

95 EUR/1 000 kg

A

1001 91 90

– – – Andre varer

95 EUR/1 000 kg

A
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95 EUR/1 000 kg

A

1001 99 00

– – I andre tilfælde

1002

Rug

1002 10 00

– Til udsæd

93 EUR/1 000 kg

A

1002 90 00

– I andre tilfælde

93 EUR/1 000 kg

A

1003

Byg

1003 10 00

– Til udsæd

93 EUR/1 000 kg

A

1003 90 00

– I andre tilfælde

93 EUR/1 000 kg

A

1004

Havre

1004 10 00

– Til udsæd

89 EUR/1 000 kg

A

1004 90 00

– I andre tilfælde

89 EUR/1 000 kg

A

1005

Majs

1005 10

– Til udsæd

Bemærkning

– – Hybridmajs

1005 10 13

– – – Trihybrider

0

A

1005 10 15

– – – Enkelthybrider

0

A

1005 10 18

– – – Andre varer

0

A

1005 10 90

– – Andre varer

94 EUR/1 000 kg

A

1005 90 00

– I andre tilfælde

94 EUR/1 000 kg

A

1006

Ris

1006 10

– Uafskallet ris

1006 10 10

– – Til udsæd

7,7

A

– – I andre tilfælde
– – – Skoldet (parboiled)

1006 10 21

– – – – Rundkornet

211 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

1006 10 23

– – – – Middelkornet

211 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

211 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

– – – – Langkornet

1006 10 25

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over

2, men under 3
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Bemærkning

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på

211 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

mindst 3

– – – I andre tilfælde

1006 10 92

– – – – Rundkornet

211 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

1006 10 94

– – – – Middelkornet

211 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

– – – – Langkornet

1006 10 96

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over

211 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

1006 10 98

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på

211 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

1006 20

– Afskallet ris (hinderis)

2, men under 3

mindst 3

– – Skoldet (parboiled)

1006 20 11

– – – Rundkornet

65 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

1006 20 13

– – – Middelkornet

65 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling
1, punkt 5 og
7-10

– – – Langkornet

1006 20 15

– – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over

65 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling
1, punkt 5 og
7-10

1006 20 17

– – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på

65 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling
1, punkt 5 og
7-10

65 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

2, men under 3

mindst 3

– – I andre tilfælde

1006 20 92

– – – Rundkornet
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Bemærkning

65 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

– – – Langkornet

1006 20 96

– – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over

65 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

1006 20 98

– – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på

65 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 5 og 710

1006 30

– Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret

2, men under 3

mindst 3

– – Delvis sleben ris
– – – Skoldet (parboiled)

1006 30 21

– – – – Rundkornet

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

1006 30 23

– – – – Middelkornet

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

– – – – Langkornet

1006 30 25

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

1006 30 27

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

2, men under 3

mindst 3

– – – I andre tilfælde

1006 30 42

– – – – Rundkornet

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

1006 30 44

– – – – Middelkornet

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

– – – – Langkornet

1006 30 46

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over

2, men under 3
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– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

mindst 3

– – Sleben ris
– – – Skoldet (parboiled)

1006 30 61

– – – – Rundkornet

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

1006 30 63

– – – – Middelkornet

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

– – – – Langkornet

1006 30 65

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

1006 30 67

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

2, men under 3

mindst 3

– – – I andre tilfælde

1006 30 92

– – – – Rundkornet

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

1006 30 94

– – – – Middelkornet

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

– – – – Langkornet

1006 30 96

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

1006 30 98

– – – – – Med et forhold mellem kornets længde og bredde på

175 EUR/1 000 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 6-10

1006 40 00

– Brudris

65 EUR/1 000 kg

B5 (see
bemær
kning)

50 % nedsæt
telse ved ikraft
træden og
lineær afskaf
felse efter 5 år

1007

Sorghum

1007 10

– Til udsæd

1007 10 10

– – Hybridsorghum, til udsæd

6,4

A

1007 10 90

– – I andre tilfælde

94 EUR/1 000 kg

A

2, men under 3

mindst 3
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1007 90 00

– I andre tilfælde

1008

Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter

1008 10 00

– Boghvede

12.6.2020

Basissats

Kategori

94 EUR/1 000 kg

A

37 EUR/1 000 kg

A

– Hirse

1008 21 00

– – Til udsæd

56 EUR/1 000 kg

A

1008 29 00

– – I andre tilfælde

56 EUR/1 000 kg

A

1008 30 00

– Kanariefrø

0

A

1008 40 00

– Fonio (Digitaria-arter)

37 EUR/1 000 kg

A

1008 50 00

– Quinoa (Chenopodium quinoa)

37 EUR/1 000 kg

A

1008 60 00

– Triticale

93 EUR/1 000 kg

A

1008 90 00

– Andre kornsorter

37 EUR/1 000 kg

A

11

KAPITEL 11 – MØLLERIPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN;
HVEDEGLUTEN

1101 00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug
– Hvedemel

1101 00 11

– – Af hård hvede

172 EUR/1 000 kg

B3

1101 00 15

– – Af blød hvede og spelt

172 EUR/1 000 kg

B3

1101 00 90

– Mel af blandsæd af hvede og rug

172 EUR/1 000 kg

B3

1102

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og
rug

1102 20

– Majsmel

1102 20 10

– – Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

173 EUR/1 000 kg

B3

1102 20 90

– – I andre tilfælde

98 EUR/1 000 kg

B3

1102 90

– Andre varer

1102 90 10

– – Bygmel

171 EUR/1 000 kg

B5

1102 90 30

– – Havremel

164 EUR/1 000 kg

B5

1102 90 50

– – Rismel

138 EUR/1 000 kg

A

1102 90 70

– – Rugmel

168 EUR/1 000 kg

B5

1102 90 90

– – Andre varer

98 EUR/1 000 kg

B5

Bemærkning
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Basissats

Kategori

Gryn og groft mel samt pellets af korn
– Gryn og groft mel

1103 11

– – Af hvede

1103 11 10

– – – Af hård hvede

267 EUR/1 000 kg

A

1103 11 90

– – – Af blød hvede og spelt

186 EUR/1 000 kg

A

1103 13

– – Af majs

1103 13 10

– – – Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

173 EUR/1 000 kg

B5

1103 13 90

– – – I andre tilfælde

98 EUR/1 000 kg

B5

1103 19

– – Af andre kornsorter

1103 19 20

– – – Af rug eller byg

171 EUR/1 000 kg

A

1103 19 40

– – – Af havre

164 EUR/1 000 kg

A

1103 19 50

– – – Af ris

138 EUR/1 000 kg

B5

1103 19 90

– – – Af andre kornsorter

98 EUR/1 000 kg

A

1103 20

– Pellets

1103 20 25

– – Af rug eller byg

171 EUR/1 000 kg

A

1103 20 30

– – Af havre

164 EUR/1 000 kg

A

1103 20 40

– – Af majs

173 EUR/1 000 kg

B5

1103 20 50

– – Af ris

138 EUR/1 000 kg

B5

1103 20 60

– – Af hvede

175 EUR/1 000 kg

A

1103 20 90

– – Af andre kornsorter

98 EUR/1 000 kg

A

1104

Korn, bearbejdet på anden måde (fx afskallet, valset, i flager,
afrundet, skåret eller knust), undtagen ris henhørende under
pos. 1006; kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet
– Korn, valset eller i flager

1104 12

– – Af havre

1104 12 10

– – – Valset

93 EUR/1 000 kg

A

1104 12 90

– – – Flager

182 EUR/1 000 kg

A

1104 19

– – Af andre kornsorter

1104 19 10

– – – Af hvede

175 EUR/1 000 kg

A

Bemærkning
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1104 19 30

– – – Af rug

171 EUR/1 000 kg

A

1104 19 50

– – – Af majs

173 EUR/1 000 kg

B5

– – – Af byg

1104 19 61

– – – – Valset

97 EUR/1 000 kg

A

1104 19 69

– – – – Flager

189 EUR/1 000 kg

A

– – – I andre tilfælde

1104 19 91

– – – – Flager af ris

234 EUR/1 000 kg

B5

1104 19 99

– – – – Andre varer

173 EUR/1 000 kg

B5

– Andet bearbejdet korn (fx afskallet, afrundet, skåret eller knust)

1104 22

– – Af havre

1104 22 40

– – – Afskallet, også skåret eller knust

162 EUR/1 000 kg

A

1104 22 50

– – – Afrundet (perlegryn)

145 EUR/1 000 kg

A

1104 22 95

– – – I andre tilfælde

93 EUR/1 000 kg

A

1104 23

– – Af majs

1104 23 40

– – – Afskallet, også skåret eller knust; afrundet (perlegryn)

152 EUR/1 000 kg

A

1104 23 98

– – – I andre tilfælde

98 EUR/1 000 kg

B5

1104 29

– – Af andre kornsorter
– – – Af byg

1104 29 04

– – – – Afskallet, også skåret eller knust

150 EUR/1 000 kg

A

1104 29 05

– – – – Afrundet (perlegryn)

236 EUR/1 000 kg

A

1104 29 08

– – – – I andre tilfælde

97 EUR/1 000 kg

A

– – – Af andre kornsorter

1104 29 17

– – – – Afskallet, også skåret eller knust

129 EUR/1 000 kg

A

1104 29 30

– – – – Afrundet (perlegryn)

154 EUR/1 000 kg

B5

– – – – Kun knust

1104 29 51

– – – – – Af hvede

99 EUR/1 000 kg

A

1104 29 55

– – – – – Af rug

97 EUR/1 000 kg

A

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
1104 29 59

Varebeskrivelse
– – – – – Af andre kornsorter

L 186/245

Basissats
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98 EUR/1 000 kg

B5

– – – – I andre tilfælde

1104 29 81

– – – – – Af hvede

99 EUR/1 000 kg

B5

1104 29 85

– – – – – Af rug

97 EUR/1 000 kg

B5

1104 29 89

– – – – – Af andre kornsorter

98 EUR/1 000 kg

B5

1104 30

– Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet

1104 30 10

– – Af hvede

76 EUR/1 000 kg

A

1104 30 90

– – Af andre kornsorter

75 EUR/1 000 kg

A

1105

Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler

1105 10 00

– Mel og pulver

12,2

B3

1105 20 00

– Flager, granulater og pellets

12,2

B3

1106

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos.
0713, af marv af sagopalmer eller af rødder eller rodknolde
henhørende under pos. 0714 eller af varer henhørende under
kapitel 8

1106 10 00

– Af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713

7,7

A

1106 20

– Af marv af sagopalmer, af rødder eller af rodknolde henhørende

1106 20 10

– – Denatureret

95 EUR/1 000 kg

B5

1106 20 90

– – I andre tilfælde

166 EUR/1 000 kg

B5

1106 30

– Af varer henhørende under kapitel 8

1106 30 10

– – Af bananer

10,9

B3

1106 30 90

– – Af andre varer

8,3

A

1107

Malt, også brændt

1107 10

– Ikke brændt

under pos. 0714

– – Af hvede

1107 10 11

– – – Formalet

177 EUR/1 000 kg

A

1107 10 19

– – – I andre tilfælde

134 EUR/1 000 kg

A

– – Af andre kornsorter

1107 10 91

– – – Formalet

173 EUR/1 000 kg

A

1107 10 99

– – – I andre tilfælde

131 EUR/1 000 kg

A

1107 20 00

– Brændt

152 EUR/1 000 kg

A

Bemærkning
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Bemærkning

Stivelse; inulin
– Stivelse

1108 11 00

– – Hvedestivelse

224 EUR/1 000 kg

B7

1108 12 00

– – Majsstivelse

166 EUR/1 000 kg

B7

1108 13 00

– – Kartoffelstivelse

166 EUR/1 000 kg

B7

1108 14 00

– – Maniokstivelse

166 EUR/1 000 kg

TRQ

1108 19

– – Anden stivelse

1108 19 10

– – – Risstivelse

216 EUR/1 000 kg

B7

1108 19 90

– – – Anden stivelse

166 EUR/1 000 kg

B7

1108 20 00

– Inulin

19,2

B7

1109 00 00

Hvedegluten, også tørret

512 EUR/1 000 kg

B5

12

KAPITEL 12 – OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER; DIVERSE
ANDRE FRØ OG FRUGTER; PLANTER TIL INDUSTRIEL OG
MEDICINSK BRUG; HALM OG FODERPLANTER

1201

Sojabønner, også knuste

1201 10 00

– Til udsæd

0

A

1201 90 00

– I andre tilfælde

0

A

1202

Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede,
også afskallede eller knuste

1202 30 00

– Til udsæd

0

A

– Andre varer

1202 41 00

– – Med skal

0

A

1202 42 00

– – Afskallede, også knuste

0

A

1203 00 00

Kopra

0

A

1204 00

Hørfrø, også knuste

1204 00 10

– Til udsæd

0

A

1204 00 90

– I andre tilfælde

0

A

1205

Rybsfrø og rapsfrø, også knuste

1205 10

– Rybsfrø og rapsfrø med lavt indhold af erucasyre

1205 10 10

– – Til udsæd

0

A

1205 10 90

– – I andre tilfælde

0

A

1205 90 00

– Andre varer

0

A

1206 00

Solsikkefrø, også knuste

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 11
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Kategori

0

A

– I andre tilfælde

1206 00 91

– – Afskallede; uafskallede med grå- og hvidstribet skal

0

A

1206 00 99

– – I andre tilfælde

0

A

1207

Andre olieholdige frø og frugter, også knuste

1207 10 00

– Palmenødder og -kerner

0

A

– Bomuldsfrø

1207 21 00

– – Til udsæd

0

A

1207 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

1207 30 00

– Ricinusfrø

0

A

1207 40

– Sesamfrø

1207 40 10

– – Til udsæd

0

A

1207 40 90

– – I andre tilfælde

0

A

1207 50

– Sennepsfrø

1207 50 10

– – Til udsæd

0

A

1207 50 90

– – I andre tilfælde

0

A

1207 60 00

– Saflorfrø (Carthamus tinctorius)

0

A

1207 70 00

– Melonfrø

0

A

– Andre varer

1207 91

– – Valmuefrø

1207 91 10

– – – Til udsæd

0

A

1207 91 90

– – – I andre tilfælde

0

A

1207 99

– – Andre varer

1207 99 20

– – – Til udsæd

0

A

– – – I andre tilfælde

1207 99 91

– – – – Hampefrø

0

A

1207 99 96

– – – – Andre varer

0

A

1208

Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel

1208 10 00

– Sojabønnemel

4,5

A

1208 90 00

– Andre varer

0

A

1209

Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd

1209 10 00

– Sukkerroefrø

8,3

A

2,5

A

– Grøntfoderfrø

1209 21 00

– – Lucernefrø

1209 22

– – Kløverfrø (Trifolium-arter)

1209 22 10

– – – Rødkløver (Trifolium pratense L.)

0

A

1209 22 80

– – – Anden kløver

0

A

1209 23

– – Svingelfrø

Bemærkning
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1209 23 11

– – – Engsvingel (Festuca pratensis Huds.)

0

A

1209 23 15

– – – Rød svingel (Festuca rubra L.)

0

A

1209 23 80

– – – Andre varer

2,5

A

1209 24 00

– – Engrapgræsfrø (Poa pratensis L.)

0

A

1209 25

– – Rajgræsfrø (Lolium multiflorum Lam. og Lolium perenne L.)

1209 25 10

– – – Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum Lam.)

0

A

1209 25 90

– – – Almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)

0

A

1209 29

– – Andre varer

1209 29 45

– – – Timothéfrø; vikke; rapgræs (Poa palustris L. og Poa trivialis L.);

0

A

1209 29 50

– – – Lupin

2,5

A

1209 29 60

– – – Foderroefrø (Beta vulgaris var. alba)

8,3

A

1209 29 80

– – – Andre varer

2,5

A

1209 30 00

– Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres

3

A

8,3

A

3

A

0

A

hundegræs (Dactylis glomerata L.); hvene (Agrostis-arter)

blomster

– Andre varer

1209 91

– – Grøntsagsfrø

1209 91 30

– – – Rødbedefrø (Beta vulgaris var. conditiva)

1209 91 80

– – – Andre grøntsagsfrø

1209 99

– – Andre varer

1209 99 10

– – – Frø af skovtræer
– – – Andre varer

1209 99 91

– – – – Frø af planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster,

3

A

1209 99 99

– – – – Andre varer

4

A

1210

Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret eller som
pellets; lupulin

1210 10 00

– Humle, ikke formalet, pulveriseret eller som pellets

5,8

A

1210 20

– Humle, formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin

1210 20 10

– – Humle, formalet, pulveriseret eller som pellets, lupulin-beriget;

5,8

A

1210 20 90

– – I andre tilfælde

5,8

A

1211

Planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den art der
hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske
produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign.,
friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

1211 20 00

– Ginsengrod

0

A

1211 30 00

– Kokablade

0

A

1211 40 00

– Valmuestrå eller -stængler

0

A

undtagen varer henhørende under pos. 1209 30

lupulin
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1211 90

– Andre varer

1211 90 30

– – Tonkabønner

3

A

1211 90 85

– – Andre varer

0

A

1212

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør,
friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og
-kerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte
cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum), af den art der
hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet
– Tang og andre alger

1212 21 00

– – Egnet til menneskeføde

0

A

1212 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

– Andre varer

1212 91

– – Sukkerroer

1212 91 20

– – – Tørrede, også formalede

23 EUR/100 kg

A

1212 91 80

– – – I andre tilfælde

6,7 EUR/100 kg

A

1212 92 00

– – Johannesbrød

5,1

A

1212 93 00

– – Sukkerrør

4,6 EUR/100 kg

A

1212 94 00

– – Cikorierødder

0

A

1212 99

– – Andre varer

0

A

5,8

A

– – – Frø af johannesbrød

1212 99 41

– – – – Med skal, ikke knust eller formalet

1212 99 49

– – – – I andre tilfælde

1212 99 95

– – – Andre varer

0

A

1213 00 00

Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset
eller som pellets

0

A

1214

Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver,
esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende foderprodukter,
også som pellets

1214 10 00

– Mel og pellets af lucerne

0

A

1214 90

– Andre varer

1214 90 10

– – Runkelroer, kålroer og andre foderrodfrugter

5,8

A

1214 90 90

– – Andre varer

0

A

13

KAPITEL 13 – SCHELLAK OG LIGN.; KARBOHYDRATGUMMIER
OG NATURHARPIKSER SAMT ANDRE PLANTESAFTER OG
PLANTEEKSTRAKTER

1301

Schellak og lign.; vegetabilske karbohydratgummier, naturharpik
ser, gummiharpikser og oleoresiner (fx balsamer)

1301 20 00

– Gummi arabicum

0

A

Bemærkning
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0

A

0

A

– Plantesafter og planteekstrakter

1302 11 00

– – Opium

1302 12 00

– – Af lakrids

3,2

A

1302 13 00

– – Af humle

3,2

A

1302 19

– – Andre varer

1302 19 05

– – – Vanilleoleoresiner

3

A

1302 19 80

– – – Andre varer

0

A

1302 20

– Pektinstoffer, pektinater og pektater

1302 20 10

– – I tørform

19,2

A

1302 20 90

– – I andre tilfælde

11,2

A

0

A

– Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet

af vegetabilske stoffer

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Planteslimer

1302 32 10

– – – Af johannesbrød eller af frø af johannesbrød

0

A

1302 32 90

– – – Af guarfrø

0

A

1302 39 00

– – Andre varer

0

A

14

KAPITEL 14 – VEGETABILSKE FLETTEMATERIALER; VEGETA
BILSKE PRODUKTER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

1401

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til
kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (fx bambus, span
skrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm
samt lindebark)

1401 10 00

– Bambus

0

A

1401 20 00

– Spanskrør

0

A

1401 90 00

– Andre varer

0

A

1404

Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

1404 20 00

– Bomuldslinters

0

A

1404 90 00

– Andre varer

0

A

15

KAPITEL 15 – ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER
OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT
SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos.
0209 eller 1503

1501 10

– Svinefedt ("lard")

og gelatineringsmidler, også modificerede,
udvundet af johannesbrød, af frø af johannesbrød eller af
guarfrø
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1501 10 10

– – Til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af fødevarer

0

A

1501 10 90

– – I andre tilfælde

17,2 EUR/100 kg

B3

1501 20

– Andet fedt af svin

1501 20 10

– – Til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af fødevarer

0

A

1501 20 90

– – I andre tilfælde

17,2 EUR/100 kg

B3

1501 90 00

– Andre varer

11,5

A

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende
under pos. 1503

1502 10

– Talg

1502 10 10

– – Til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af fødevarer

0

A

1502 10 90

– – I andre tilfælde

3,2

A

1502 90

– I andre tilfælde

1502 90 10

– – Til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af fødevarer

0

A

1502 90 90

– – I andre tilfælde

3,2

A

1503 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talg
olie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

0

A

5,1

A

0

A

6,4

A

3,8

A

– Lardstearin og oleostearin (pressetalg)

1503 00 11

– – Til industriel anvendelse

1503 00 19

– – I andre tilfælde

1503 00 30

– Talgolie til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af føde

1503 00 90

– Andre varer

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr samt frak
tioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1504 10

– Olier af fiskelever samt fraktioner deraf

1504 10 10

– – Med indhold af vitamin A på 2500 i.e. og derunder pr. g

varer

– – I andre tilfælde

1504 10 91

– – – Af hellefisk og helleflynder

0

A

1504 10 99

– – – I andre tilfælde

0

A

1504 20

– Fedtstoffer og olier af fisk samt fraktioner deraf, bortset fra olier

1504 20 10

– – Faste fraktioner

10,9

B7

1504 20 90

– – Andre varer

0

A

1504 30

– Fedtstoffer og olier af havpattedyr samt fraktioner deraf

1504 30 10

– – Faste fraktioner

10,9

B7

1504 30 90

– – Andre varer

0

A

af fiskelever
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3,2

A

1505 00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin)

1505 00 10

– Uldfedt, rå

1505 00 90

– Andre varer

0

A

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også
raffinerede, men ikke kemisk modificerede

0

A

1507

Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke
kemisk modificerede

1507 10

– Rå olie, også afslimet

1507 10 10

– – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af

3,2

A

1507 10 90

– – I andre tilfælde

6,4

A

1507 90

– Andre varer

1507 90 10

– – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af

5,1

A

1507 90 90

– – I andre tilfælde

9,6

A

1508

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke
kemisk modificerede

1508 10

– Rå olie

1508 10 10

– – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af

0

A

1508 10 90

– – I andre tilfælde

6,4

A

1508 90

– Andre varer

1508 90 10

– – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af

5,1

A

1508 90 90

– – I andre tilfælde

9,6

A

1509

Olivenolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk
modificerede

1509 10

– Jomfruolie

1509 10 10

– – Bomolie

122,6 EUR/100 kg

A

1509 10 90

– – Andre varer

124,5 EUR/100 kg

A

1509 90 00

– Andre varer

134,6 EUR/100 kg

A

1510 00

Andre olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven,
også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, herunder blan
dinger af disse olier og fraktioner med olier og fraktioner
henhørende under pos. 1509

1510 00 10

– Rå olie

110,2 EUR/100 kg

A

1510 00 90

– Andre varer

160,3 EUR/100 kg

A

1511

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk
modificerede

fødevarer

fødevarer

fødevarer

fødevarer

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

L 186/253

Varebeskrivelse

Basissats

Kategori

1511 10

– Rå olie

1511 10 10

– – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af

0

A

1511 10 90

– – I andre tilfælde

3,8

A

1511 90

– Andre varer

fødevarer

– – Faste fraktioner

1511 90 11

– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

12,8

A

1511 90 19

– – – I andre tilfælde

10,9

A

5,1

A

9

A

3,2

A

– – Andre varer

1511 90 91

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

1511 90 99

– – – I andre tilfælde

1512

Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf,
også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

af fødevarer

– Solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf

1512 11

– – Rå olie

1512 11 10

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

af fødevarer

– – – I andre tilfælde

1512 11 91

– – – – Solsikkeolie

6,4

A

1512 11 99

– – – – Saflorolie

6,4

A

1512 19

– – Andre varer

1512 19 10

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

5,1

A

1512 19 90

– – – I andre tilfælde

9,6

A

af fødevarer

– Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf

1512 21

– – Rå olie, også befriet for gossypol

1512 21 10

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

3,2

A

1512 21 90

– – – I andre tilfælde

6,4

A

1512 29

– – Andre varer

1512 29 10

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

5,1

A

1512 29 90

– – – I andre tilfælde

9,6

A

1513

Kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie samt frak
tioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

af fødevarer

af fødevarer

– Kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf

1513 11

– – Rå olie
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– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

2,5

A

12,8

A

6,4

A

af fødevarer

– – – I andre tilfælde

1513 11 91

– – – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

1513 11 99

– – – – I andre tilfælde

1513 19

– – Andre varer
– – – Faste fraktioner

1513 19 11

– – – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

12,8

A

1513 19 19

– – – – I andre tilfælde

10,9

A

5,1

A

12,8

A

9,6

A

3,2

A

12,8

A

6,4

A

– – – Andre varer

1513 19 30

– – – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstil

ling af fødevarer

– – – – I andre tilfælde

1513 19 91

– – – – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

1513 19 99

– – – – – I andre tilfælde
– Palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf

1513 21

– – Rå olie

1513 21 10

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

af fødevarer

– – – I andre tilfælde

1513 21 30

– – – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

1513 21 90

– – – – I andre tilfælde

1513 29

– – Andre varer
– – – Faste fraktioner

1513 29 11

– – – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

12,8

A

1513 29 19

– – – – I andre tilfælde

10,9

A

5,1

A

12,8

A

9,6

A

– – – Andre varer

1513 29 30

– – – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstil

ling af fødevarer

– – – – I andre tilfælde

1513 29 50

– – – – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

1513 29 90

– – – – – I andre tilfælde

1514

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffi
nerede, men ikke kemisk modificerede
– Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre samt frak

tioner deraf

1514 11

– – Rå olie

1514 11 10

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

3,2

A

1514 11 90

– – – I andre tilfælde

6,4

A

af fødevarer
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1514 19

– – Andre varer

1514 19 10

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

5,1

A

1514 19 90

– – – I andre tilfælde

9,6

A

af fødevarer

– Andre varer

1514 91

– – Rå olie

1514 91 10

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

3,2

A

1514 91 90

– – – I andre tilfælde

6,4

A

1514 99

– – Andre varer

1514 99 10

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

5,1

A

1514 99 90

– – – I andre tilfælde

9,6

A

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt
fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

3,2

A

af fødevarer

af fødevarer

– Linolie og fraktioner deraf

1515 11 00

– – Rå olie

1515 19

– – Andre varer

1515 19 10

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

5,1

A

1515 19 90

– – – I andre tilfælde

9,6

A

af fødevarer

– Majskimolie og fraktioner deraf

1515 21

– – Rå olie

1515 21 10

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

3,2

A

1515 21 90

– – – I andre tilfælde

6,4

A

1515 29

– – Andre varer

1515 29 10

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

5,1

A

1515 29 90

– – – I andre tilfælde

9,6

A

1515 30

– Ricinusolie og fraktioner deraf

1515 30 10

– – Til fremstilling af aminoundecansyre til brug ved produktion

0

A

1515 30 90

– – I andre tilfælde

5,1

A

1515 50

– Sesamolie og fraktioner deraf

af fødevarer

af fødevarer

af syntetiske tekstilfibre eller plast

– – Rå olie

1515 50 11

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

3,2

A

1515 50 19

– – – I andre tilfælde

6,4

A

5,1

A

af fødevarer

– – Andre varer

1515 50 91

– – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling

af fødevarer
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1515 50 99

– – – I andre tilfælde

1515 90

– Andre varer

1515 90 11

– – Træolie (tungolie); jojobaolie, oiticicaolie, myrtevoks og japan

voks; fraktioner deraf

12.6.2020

Basissats

Kategori

9,6

A

0

A

0

A

6,4

A

0

A

9,6

A

3,2

A

12,8

A

6,4

A

5,1

A

12,8

A

9,6

A

– – Tobaksfrøolie og fraktioner deraf
– – – Rå olie

1515 90 21

– – – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstil

1515 90 29

– – – – I andre tilfælde

ling af fødevarer

– – – Andre varer

1515 90 31

– – – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstil

1515 90 39

– – – – I andre tilfælde

ling af fødevarer

– – Andre olier og fraktioner deraf
– – – Rå olie

1515 90 40

– – – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstil

ling af fødevarer

– – – – I andre tilfælde

1515 90 51

– – – – – I fast form, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

1515 90 59

– – – – – I fast form, i andre pakninger; i flydende form
– – – Andre varer

1515 90 60

– – – – Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstil

ling af fødevarer

– – – – I andre tilfælde

1515 90 91

– – – – – I fast form, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

1515 90 99

– – – – – I fast form, i andre pakninger; i flydende form

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner
deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterifice
rede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden
måde bearbejdede

1516 10

– Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf

1516 10 10

– – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

12,8

A

1516 10 90

– – I andre tilfælde

10,9

A

1516 20

– Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf
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1516 20 10

– – Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

L 186/257
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3,4

A

12,8

A

5,1

A

9,6

A

10,9

A

8,3 + 28,4 EUR/
100 kg

A

16

A

8,3 + 28,4 EUR/
100 kg

A

– – Andre varer

1516 20 91

– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder
– – – I andre tilfælde

1516 20 95

– – – – Rybsolie, rapsolie, linolie, solsikkeolie, illipefedt, karitefedt,

makorefedt, tulucunaolie eller babassuolie, til teknisk eller
industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af fødevarer

– – – – I andre tilfælde

1516 20 96

– – – – – Jordnøddeolie, bomuldsfrøolie, sojabønneolie eller solsik

1516 20 98

– – – – – Andre varer

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske
eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskel
lige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedt
stoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

1517 10

– Margarine, undtagen flydende margarine

1517 10 10

– – Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke

1517 10 90

– – I andre tilfælde

1517 90

– Andre varer

1517 90 10

– – Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke

keolie; andre olier med et indhold af frie fedtsyrer på
under 50 vægtprocent, bortset fra palmekerneolie, illipe
fedt, kokosolie, rybs- og rapsolie eller kopaivaolie

over 15 vægtprocent

over 15 vægtprocent

– – I andre tilfælde

1517 90 91

– – – Blandinger af flydende, fede vegetabilske olier

9,6

A

1517 90 93

– – – Spiselige blandinger eller tilberedninger, af den art der

2,9

A

1517 90 99

– – – Andre varer

16

A

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf,
kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polyme
riserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på
anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende
under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af
animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner
af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds
tariferet

1518 00 10

– Linoxyn

7,7

A

anvendes til frigørelse af støbeforme

– Blandinger af flydende, fede vegetabilsk olie, til teknisk eller

industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af fødevarer

1518 00 31

– – Rå olie

3,2

A

1518 00 39

– – Andre varer

5,1

A
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– – Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner

7,7

A

2

A

7,7

A

0

A

0

A

0

A

0

A

2,5

A

3,8

A

– Andre varer

1518 00 91

deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede,
blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en
inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede,
undtagen varer henhørende under pos. 1516

– – Andre varer

1518 00 95

– – – Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske

1518 00 99

– – – Andre varer

1520 00 00

Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insekt
voks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet

1521 10 00

– Vegetabilsk voks

1521 90

– Andre varer

1521 90 10

– – Spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet

fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedt
stoffer og olier og fraktioner heraf

– – Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet

1521 90 91

– – – Rå varer

1521 90 99

– – – Andre varer

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller
animalsk og vegetabilsk voks

1522 00 10

– Degras
– Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller

animalsk og vegetabilsk voks

– – Med indhold af olie, der har karakter af olivenolie

1522 00 31

– – – Sæbefod (soap-stock)

29,9 EUR/100 kg

A

1522 00 39

– – – Andre varer

47,8 EUR/100 kg

A

3,2

A

0

A

15,4

B7

– – I andre tilfælde

1522 00 91

– – – Oliefod og sæbefod (soap-stock)

1522 00 99

– – – Andre varer

16

KAPITEL 16 – TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR,
BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod;
tilberedte fødevarer på basis heraf

1601 00 10

– Varer af lever
– Andre varer

1601 00 91

– – Tørrede pølser og smørepølser, ikke kogt, stegt eller på

149,4 EUR/100 kg

B7

1601 00 99

– – Andre varer

100,5 EUR/100 kg

B7

lignende måde tilberedt
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1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller
konserverede

1602 10 00

– Homogeniserede tilberedninger

1602 20

– Af lever fra dyr af enhver art

1602 20 10

– – Af gåse- eller andelever

1602 20 90

– – I andre tilfælde
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16,6

B7

10,2

B7

16

B7

– Af fjerkræ henhørende under pos. 0105

1602 31

– – Af kalkuner
– – – Med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57

vægtprocent og derover

1602 31 11

– – – – Udelukkende med indhold af kød af kalkuner, ikke kogt,

1024 EUR/1 000 kg

B7

1602 31 19

– – – – I andre tilfælde

1024 EUR/1 000 kg

B7

1602 31 80

– – – I andre tilfælde

1024 EUR/1 000 kg

B7

1602 32

– – Af høns af arten Gallus domesticus

stegt eller på lignende måde tilberedt

– – – Med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57

vægtprocent og derover

1602 32 11

– – – – Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

2765 EUR/1 000 kg

B7

1602 32 19

– – – – I andre tilfælde

1024 EUR/1 000 kg

B7

1602 32 30

– – – Med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25

2765 EUR/1 000 kg

B7

1602 32 90

– – – I andre tilfælde

2765 EUR/1 000 kg

B7

1602 39

– – Af andet fjerkræ

vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent

– – – Med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 57

vægtprocent og derover

1602 39 21

– – – – Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

2765 EUR/1 000 kg

B7

1602 39 29

– – – – I andre tilfælde

2765 EUR/1 000 kg

B7

1602 39 85

– – – I andre tilfælde

2765 EUR/1 000 kg

B7

156,8 EUR/100 kg

A

10,9

A

129,3 EUR/100 kg

A

10,9

A

– Af svin

1602 41

– – Skinke og stykker deraf

1602 41 10

– – – Af tamsvin

1602 41 90

– – – Af andre svin

1602 42

– – Bov og stykker deraf

1602 42 10

– – – Af tamsvin

1602 42 90

– – – Af andre svin
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– – Andre varer, herunder blandinger
– – – Af tamsvin
– – – – Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art på

80 vægtprocent og derover (herunder fedt af enhver art
eller oprindelse)

1602 49 11

– – – – – Kam (uden nakke) og stykker deraf, herunder blandinger

156,8 EUR/100 kg

A

1602 49 13

– – – – – Nakke og stykker deraf, herunder blandinger af nakke og

129,3 EUR/100 kg

A

1602 49 15

– – – – – Andre blandinger med indhold af skinke, bov, kam eller

129,3 EUR/100 kg

A

1602 49 19

– – – – – Andre varer

85,7 EUR/100 kg

A

1602 49 30

– – – – Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art på

75 EUR/100 kg

A

1602 49 50

– – – – Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af enhver art på

54,3 EUR/100 kg

A

1602 49 90

– – – Af andre svin

10,9

A

1602 50

– Af hornkvæg

1602 50 10

– – Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt; blandinger af

303,4 EUR/100 kg

B7

af kam og skinke
bov

nakke, og stykker deraf

40 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent
(herunder fedt af enhver art eller oprindelse)
under 40 vægtprocent (herunder fedt af enhver art eller
oprindelse)

sådant kød eller slagtebiprodukter med kogt, stegt eller på
lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter

– – Andre varer

1602 50 31

– – – Corned beef i hermetisk lukkede pakninger

16,6

B7

1602 50 95

– – – I andre tilfælde

16,6

B7

1602 90

– Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr af enhver

1602 90 10

– – Varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art

16,6

B7

10,9

B7

85,7 EUR/100 kg

B7

303,4 EUR/100 kg

B7

16,6

B7

art

– – Andre varer

1602 90 31

– – – Af vildt eller kanin
– – – Andre varer

1602 90 51

– – – – Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af tamsvin
– – – – I andre tilfælde
– – – – – Med indhold af kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg

1602 90 61

– – – – – – Ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt; blan

1602 90 69

– – – – – – I andre tilfælde

dinger af sådant kød eller slagtebiprodukter med kogt,
stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebi
produkter

– – – – – I andre tilfælde

1602 90 91

– – – – – – Af får

12,8

B5

1602 90 95

– – – – – – Af geder

16,6

B7

1602 90 99

– – – – – – Andre varer

16,6

B7

1603 00

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvir
velløse vanddyr

1603 00 10

– I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

12,8

A
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1603 00 80

– I andre tilfælde

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt
af fiskerogn

L 186/261

Basissats

Kategori

0

A

5,5

B5

15

B5

Bemærkning

– Fisk, hele eller i stykker, undtagen hakket

1604 11 00

– – Laks

1604 12

– – Sild

1604 12 10

– – – Filet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp (paneret), også

for-friturestegt, frosset

– – – Andre varer

1604 12 91

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

20

B5

1604 12 99

– – – – I andre tilfælde

20

B5

1604 13

– – Sardin, sardinel og brisling
– – – Sardin

1604 13 11

– – – – I olivenolie

12,5

B7

1604 13 19

– – – – I andre tilfælde

12,5

B7

1604 13 90

– – – Andre varer

12,5

B7

1604 14

– – Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter)

24

TRQ

– – – Tunfisk og bugstribet bonit

1604 14 11

– – – – I vegetabilsk olie

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 12

– – – – I andre tilfælde

1604 14 16

– – – – – Filet (såkaldte "loins")

24

B7

1604 14 18

– – – – – Andre varer

24

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 12

1604 14 90

– – – Bonit (Sarda-arter)

25

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 12

1604 15

– – Makrel
– – – Af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus

1604 15 11

– – – – Filet

25

B7

1604 15 19

– – – – Andre varer

25

B7

1604 15 90

– – – Af arten Scomber australasicus

20

B7

1604 16 00

– – Ansjos

25

B7

1604 17 00

– – Ål

20

B7

1604 19

– – Andre varer

1604 19 10

– – – Salmonidae, undtagen laks

7

B3

24

B7

– – – Fisk af slægten Euthynnus, undtagen bugstribet bonit (Eut

hynnus (Katsuwonus) pelamis)

1604 19 31

– – – – Filet (såkaldte "loins")
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Kategori

Bemærkning

24

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 12

12,5

B3

7,5

B7

– – – Andre varer

1604 19 91

– – – – Filet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp (paneret), også

for-friturestegt, frosset

– – – – Andre varer

1604 19 92

– – – – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

B3

1604 19 93

– – – – – Sej (Pollachius virens)

20

B3

1604 19 94

– – – – – Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme (Urophycis-arter)

20

B3

1604 19 95

– – – – – Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe (Pollachius

20

B3

1604 19 97

– – – – – Andre varer

20

B7

1604 20

– Anden fisk, tilberedt eller konserveret

1604 20 05

– – Tilberedninger af surimi

20

TRQ

5,5

B3

7

B3

pollachius)

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 13

– – Andre varer

1604 20 10

– – – Laks

1604 20 30

– – – Salmonidae, undtagen laks

1604 20 40

– – – Ansjos

25

B7

1604 20 50

– – – Sardin, bonit, makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber

25

B5

1604 20 70

– – – Tunfisk, bugstribet bonit eller andre fisk af slægten Euthynnus

24

TRQ

1604 20 90

– – – Andre fisk

14

B3

japonicus, fisk af arten Orcynopsis unicolor

– Kaviar og kaviarerstatning

1604 31 00

– – Kaviar

20

B3

1604 32 00

– – Kaviarerstatning

20

B3

1605

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller
konserveret

1605 10 00

– Krabber

8

B3

– Rejer

1605 21

– – Ikke i hermetisk lukkede pakninger

1605 21 10

– – – I pakninger af nettovægt 2 kg og derunder

20

B7

1605 21 90

– – – I andre tilfælde

20

B7

1605 29 00

– – Andre varer

20

B7

1605 30

– Hummer

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 12
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Basissats

Kategori

1605 30 10

– – Kogt hummerkød, bestemt til fremstilling af hummersmør,

0

A

1605 30 90

– – I andre tilfælde

20

B3

1605 40 00

– Andre krebsdyr

20

B3

postejer, supper og saucer

Bemærkning

– Bløddyr

1605 51 00

– – Østers

20

A

1605 52 00

– – Kammuslinger, herunder almindelig kammusling

20

A

1605 53

– – Muslinger

1605 53 10

– – – I hermetisk lukkede pakninger

20

B3

1605 53 90

– – – I andre tilfælde

20

B3

1605 54 00

– – Tiarmede blæksprutter

20

A

1605 55 00

– – Ottearmet blæksprutte

20

A

1605 56 00

– – Sandmuslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger

20

A

1605 57 00

– – Søøre

20

A

1605 58 00

– – Snegle, undtagen havsnegle

20

A

1605 59 00

– – Andre varer

20

A

– Andre hvirvelløse vanddyr

1605 61 00

– – Søpølser

26

B3

1605 62 00

– – Søpindsvin

26

B3

1605 63 00

– – Gopler

26

B3

1605 69 00

– – Andre varer

26

B3

17

KAPTEIL 17 – SUKKER OG SUKKERVARER

1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren sakkarose, i fast form
– Råsukker, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

1701 12

– – Roesukker

1701 12 10

– – – Til raffinering

33,9 EUR/100 kg
standardkvalitet

B7

1701 12 90

– – – I andre tilfælde

41,9 EUR/100 kg

B7

1701 13

– – Rørsukker som nævnt i underpositionsbestemmelse 2 til dette

1701 13 10

– – – Til raffinering

33,9 EUR/100 kg
standardkvalitet

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14

1701 13 90

– – – I andre tilfælde

41,9 EUR/100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14

1701 14

– – Andet rørsukker

1701 14 10

– – – Til raffinering

33,9 EUR/100 kg
standardkvalitet

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14

kapitel
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Kategori

Bemærkning

41,9 EUR/100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 15

41,9 EUR/100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14

– Andre varer

1701 91 00

– – Med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

1701 99

– – I andre tilfælde

1701 99 10

– – – Hvidt sukker

41,9 EUR/100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14

1701 99 90

– – – Andre varer

41,9 EUR/100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og
fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden
indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning,
også blandet med naturlig honning; karamel
– Laktose og laktosesirup

1702 11 00

– – Af en renhedsgrad i tør tilstand på 99 vægtprocent og derover

14 EUR/100 kg

B7

1702 19 00

– – I andre tilfælde

14 EUR/100 kg

B7

1702 20

– Ahornsukker og ahornsirup

1702 20 10

– – Ahornsukker i fast form med tilsætning af smagsstoffer eller

0,4 EUR/100 kg/net/
% sakkar.

B7

1702 20 90

– – Andre varer

8

B7

1702 30

– Glukose og glukosesirup, uden indhold af fruktose eller med et

1702 30 10

– – Isoglukose

50,7 EUR/100 kg/net
mas

B7

26,8 EUR/100 kg

TRQ

20 EUR/100 kg

B7

50,7 EUR/100 kg/net
mas

B7

farvestoffer

fruktoseindhold i tør tilstand på under 20 vægtprocent

– – Andre varer

1702 30 50

– – – I form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret

1702 30 90

– – – I andre tilfælde

1702 40

– Glukose og glukosesirup, med et fruktoseindhold i tør tilstand

1702 40 10

– – Isoglukose

på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent,
undtagen invertsukker

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14
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1702 40 90

– – Andre varer

20 EUR/100 kg

B7

1702 50 00

– Kemisk ren fruktose

16 + 50,7 EUR/
100 kg/net mas

B7

1702 60

– Anden fruktose og fruktosesirup, med et fruktoseindhold i tør

1702 60 10

– – Isoglukose

50,7 EUR/100 kg/net
mas

B7

1702 60 80

– – Inulinsirup

0,4 EUR/100 kg/net/
% sakkar.

B7

1702 60 95

– – Andre varer

0,4 EUR/100 kg/net/
% sakkar.

B7

1702 90

– Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller

1702 90 10

– – Kemisk ren maltose

12,8

B7

1702 90 30

– – Isoglukose

50,7 EUR/100 kg/net
mas

B7

1702 90 50

– – Maltodekstrin og maltodekstrinsirup

20 EUR/100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14

0,4 EUR/100 kg/net/
% sakkar.

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14

tilstand på over 50 vægtprocent, undtagen invertsukker

sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægt
procent fruktose

– – Karamel

1702 90 71

– – – Med et sakkaroseindhold i tør tilstand på 50 vægtprocent og

derover

– – – I andre tilfælde

1702 90 75

– – – – I form af pulver, også agglomereret

27,7 EUR/100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14

1702 90 79

– – – – I andre tilfælde

19,2 EUR/100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14

1702 90 80

– – Inulinsirup

0,4 EUR/100 kg/
net/% sakkar.

B7

1702 90 95

– – Andre varer

0,4 EUR/100 kg/net/
% sakkar.

TRQ

1703

Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker

1703 10 00

– Melasse af rørsukker

0,35 EUR/100 kg

A

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14
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0,35 EUR/100 kg

A

1703 90 00

– Andre varer

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

1704 10

– Tyggegummi, også overtrukket med sukker

1704 10 10

– – Med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som

6,2 + 27,1 EUR/
100 kg MAX 17,9

B5

1704 10 90

– – Med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som

6,3 + 30,9 EUR/
100 kg MAX 18,2

B5

1704 90

– Andre varer

1704 90 10

– – Lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent sakkarose,

13,4

B5

1704 90 30

– – Hvid chokolade

9,1 + 45,1 EUR/
100 kg MAX 18,9 +
16,5 EUR/100 kg

B5

sakkarose) på under 60 vægtprocent

sakkarose) på 60 vægtprocent og derover

uden tilsætning af andre stoffer

– – Andre varer

1704 90 51

– – – Råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 1 kg

9 + EA MAX 18,7 +
ADSZ

B5

1704 90 55

– – – Halspastiller og hostebolsjer

9 + EA MAX 18,7 +
ADSZ

B5

1704 90 61

– – – Dragévarer

9 + EA MAX 18,7 +
ADSZ

B5

og derover

– – – Andre varer

1704 90 65

– – – – Vin- og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af

9 + EA MAX 18,7 +
ADSZ

B5

1704 90 71

– – – – Bolsjer og lign., også fyldte

9 + EA MAX 18,7 +
ADSZ

B5

1704 90 75

– – – – Karameller

9 + EA MAX 18,7 +
ADSZ

B5

sukkervarer

– – – – Andre varer

1704 90 81

– – – – – Fremstillet ved presning eller støbning

9 + EA MAX 18,7 +
ADSZ

B5

1704 90 99

– – – – – I andre tilfælde

9 + EA MAX 18,7 +
ADSZ

B5

18

KAPITEL 18 – KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF

1801 00 00

Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte

0

A

1802 00 00

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

0

A

1803

Kakaomasse, også affedtet

1803 10 00

– Ikke affedtet

9,6

B7

1803 20 00

– Helt eller delvis affedtet

9,6

B7

1804 00 00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

7,7

B7

1805 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

8

B7

Bemærkning
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Kategori
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1806

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao

1806 10

– Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

1806 10 15

– – Uden indhold af sakkarose eller med indhold af sakkarose

8

B5

1806 10 20

– – Med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som

8 + 25,2 EUR/
100 kg

B5

1806 10 30

– – Med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som

8 + 31,4 EUR/
100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14

1806 10 90

– – Med indhold af sakkarose (herunder invertsukker beregnet som

8 + 41,9 EUR/
100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 14

1806 20

– Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller stænger af vægt

1806 20 10

– – Med indhold af kakaosmør på 31 vægtprocent og derover eller

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

1806 20 30

– – Med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 25

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

15,4 + EA

B5

(herunder invertsukker beregnet som sakkarose) eller isoglu
kose beregnet som sakkarose på under 5 vægtprocent

sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 5 vægt
procent og derover, men under 65 vægtprocent

sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 65
vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent

sakkarose) eller isoglukose beregnet som sakkarose på 80
vægtprocent og derover

over 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granu
later eller lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg

med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 31
vægtprocent og derover

vægtprocent og derover, men under 31 vægtprocent

– – I andre tilfælde

1806 20 50

– – – Med indhold af kakaosmør på 18 vægtprocent og derover

1806 20 70

– – – "Chocolate milk crumb"

1806 20 80

– – – "Chokoladeglasur"

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

1806 20 95

– – – Andre varer

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

– Andre varer, i blokke, plader eller stænger

1806 31 00

– – Med fyld

1806 32

– – Uden fyld

1806 32 10

– – – Med tilsætning af korn, frugt eller nødder

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

1806 32 90

– – – I andre tilfælde

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5
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– Andre varer
– – Chokolade og chokoladevarer
– – – Chokolader, også med fyld

1806 90 11

– – – – Med indhold af alkohol

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

1806 90 19

– – – – I andre tilfælde

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

– – – Andre varer

1806 90 31

– – – – Med fyld

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

1806 90 39

– – – – Uden fyld

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

1806 90 50

– – Sukkervarer og erstatninger herfor fremstillet på basis af andre

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

1806 90 60

– – Smørepålæg med indhold af kakao

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

1806 90 70

– – Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

1806 90 90

– – Andre varer

8,3 + EA MAX 18,7
+ ADSZ

B5

19

KAPITEL 19 – TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE
ELLER MÆLK; BAGVÆRK

1901

Maltekstrakt; tilberedte fødevarer fremstillet af mel, gryn, groft
mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao,
såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et
fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte
fødevarer fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til
0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre
end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag,
ikke andetsteds tariferet

1901 10 00

– Tilberedte fødevarer til børn, i pakninger til detailsalg

7,6 + EA

B7

1901 20 00

– Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under

7,6 + EA

B7

1901 90

– Andre varer

5,1 + 18 EUR/
100 kg

B7

sødemidler end sukker, med indhold af kakao

pos. 1905

– – Maltekstrakt

1901 90 11

– – – Med indhold af tørstof på 90 vægtprocent og derover

Bemærkning
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Basissats

Kategori

5,1 + 14,7 EUR/
100 kg

B7

12,8

A

7,6 + EA

B5

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg

A

– – Andre varer

1901 90 91

– – – Uden indhold af mælkefedt, sakkarose, isoglukose, glukose

1901 90 99

– – – I andre tilfælde

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre
varer) eller på anden måde tilberedt, fx spaghetti, makaroni,
nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også
tilberedt

eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5
vægtprocent, med indhold af sakkarose (herunder invertsuk
ker) på under 5 vægtprocent, af isoglukose på under 5 vægt
procent, af glukose på under 5 vægtprocent eller af stivelse
på under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte fødevarer i
pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos.
0401 til 0404

– Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt

1902 11 00

– – Med indhold af æg

1902 19

– – I andre tilfælde

1902 19 10

– – – Uden indhold af mel af blød hvede

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg

A

1902 19 90

– – – I andre tilfælde

7,7 + 21,1 EUR/
100 kg

A

1902 20

– Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde

1902 20 10

– – Med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse

8,5

B7

1902 20 30

– – Med indhold af pølser og lign., kød eller slagtebiprodukter

54,3 EUR/100 kg

B7

8,3 + 6,1 EUR/
100 kg

A

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg

A

6,4 + 24,6 EUR/
100 kg

A

6,4 + 9,7 EUR/
100 kg

A

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg

A

6,4 + 9,7 EUR/
100 kg

A

6,4 + 15,1 EUR/
100 kg

B5

tilberedt

vanddyr på over 20 vægtprocent

(herunder fedt af enhver art eller oprindelse) på over 20 vægt
procent

– – I andre tilfælde

1902 20 91

– – – Kogte

1902 20 99

– – – I andre tilfælde

1902 30

– Andre pastaprodukter

1902 30 10

– – Tørrede

1902 30 90

– – I andre tilfælde

1902 40

– Couscous

1902 40 10

– – Ikke tilberedt

1902 40 90

– – I andre tilfælde

1903 00 00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af
flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign.

Bemærkning
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1904

Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af
korn eller kornprodukter (fx cornflakes); korn, undtagen majs, i
form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel,
gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke
andetsteds tariferet

1904 10

– Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller

1904 10 10

– – Varer af majs

3,8 + 20 EUR/
100 kg

B5

1904 10 30

– – Varer af ris

5,1 + 46 EUR/
100 kg

B5

1904 10 90

– – Andre varer

5,1 + 33,6 EUR/
100 kg

B5

1904 20

– Tilberedte fødevarer fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller

1904 20 10

– – Blandinger af "mysli-typen" baseret på ikke-ristede kornflager

9 + EA

B5

kornprodukter

af blandinger af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn
eller ekspanderet korn

– – Andre varer

1904 20 91

– – – Varer af majs

3,8 + 20 EUR/
100 kg

B5

1904 20 95

– – – Varer af ris

5,1 + 46 EUR/
100 kg

B5

1904 20 99

– – – Andre varer

5,1 + 33,6 EUR/
100 kg

B5

1904 30 00

– Bulgur

8,3 + 25,7 EUR/
100 kg

B5

1904 90

– Andre varer

1904 90 10

– – Varer af ris

8,3 + 46 EUR/
100 kg

B5

1904 90 80

– – Andre varer

8,3 + 25,7 EUR/
100 kg

B5

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao;
kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler,
segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

1905 10 00

– Knækbrød

5,8 + 13 EUR/
100 kg

B3

1905 20

– Honningkager og lignende

1905 20 10

– – Med indhold af sakkarose på under 30 vægtprocent (herunder

9,4 + 18,3 EUR/
100 kg

B3

1905 20 30

– – Med indhold af sakkarose på 30 vægtprocent og derover, men

9,8 + 24,6 EUR/
100 kg

B3

invertsukker, beregnet som sakkarose)

under 50 vægtprocent (herunder invertsukker, beregnet som
sakkarose)

Bemærkning
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– – Med indhold af sakkarose på 50 vægtprocent og derover (her

10,1 + 31,4 EUR/
100 kg

B3

under invertsukker, beregnet som sakkarose)

– Søde kiks, biskuitter og småkager; vafler

1905 31

– – Søde kiks, biskuitter og småkager
– – – Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre

tilberedninger med indhold af kakao

1905 31 11

– – – – I pakninger af nettovægt 85 g og derunder

9 + EA MAX 24,2 +
ADSZ

B3

1905 31 19

– – – – I andre tilfælde

9 + EA MAX 24,2 +
ADSZ

B3

9 + EA MAX 24,2 +
ADSZ

B3

– – – I andre tilfælde

1905 31 30

– – – – Med indhold af mælkefedt på 8 vægtprocent og derover

– – – – I andre tilfælde

1905 31 91

– – – – – Dobbeltkiks og -biskuitter med mellemlag

9 + EA MAX 24,2 +
ADSZ

B3

1905 31 99

– – – – – Andre varer

9 + EA MAX 24,2 +
ADSZ

B3

1905 32

– – Vafler

1905 32 05

– – – Med et vandindhold på over 10 vægtprocent

9 + EA MAX 20,7 +
ADFM

B3

– – – I andre tilfælde
– – – – Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre

tilberedninger med indhold af kakao

1905 32 11

– – – – – I pakninger af nettovægt 85 g og derunder

9 + EA MAX 24,2 +
ADSZ

B3

1905 32 19

– – – – – I andre tilfælde

9 + EA MAX 24,2 +
ADSZ

B3

– – – – I andre tilfælde

1905 32 91

– – – – – Saltede, også med fyld

9 + EA MAX 20,7 +
ADFM

B3

1905 32 99

– – – – – I andre tilfælde

9 + EA MAX 24,2 +
ADSZ

B3

1905 40

– Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer

1905 40 10

– – Tvebakker og kryddere

9,7 + EA

B3

1905 40 90

– – Andre varer

9,7 + EA

B3

1905 90

– Andre varer

1905 90 10

– – Usyret brød ("Matze")

3,8 + 15,9 EUR/
100 kg

B3

Bemærkning
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Kategori

– – Kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemid

4,5 + 60,5 EUR/
100 kg

B3

9,7 + EA

B3

ler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Bemærkning

– – Andre varer

1905 90 30

– – – Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, og med

1905 90 45

– – – Kiks, biskuitter og småkager

9 + EA MAX 20,7 +
ADFM

B3

1905 90 55

– – – Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede

9 + EA MAX 20,7 +
ADFM

B3

et indhold i tør tilstand på ikke over 5 vægtprocent sukker
og ikke over 5 vægtprocent fedt

– – – Andre varer

1905 90 60

– – – – Med tilsætning af sødemidler

9 + EA MAX 24,2 +
ADSZ

B3

1905 90 90

– – – – I andre tilfælde

9 + EA MAX 20,7 +
ADFM

B3

20

KAPITEL 20 – VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER
ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt
eller konserveret med eddike eller eddikesyre

2001 10 00

– Agurker og asier

17,6

A

2001 90

– Andre varer

2001 90 10

– – Mangochutney

0

A

2001 90 20

– – Frugt af arten Capsicum, bortset fra sød peber

5

A

2001 90 30A

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), bortset fra i kolber med

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net eda

TRQ

2001 90 30B

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), i kolber med en

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net eda

A

2001 90 40

– – Yamsrødder, batater (søde kartofler) og lignende spiselige dele

8,3 + 3,8 EUR/
100 kg/net eda

A

2001 90 50

– – Svampe

16

TRQ

2001 90 65

– – Oliven

16

A

2001 90 70

– – Sød peber

16

A

2001 90 92

– – Tropiske frugter og tropiske nødder; palmehjerter

10

A

2001 90 97

– – Andre varer

16

A

2002

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med
eddike eller eddikesyre

2002 10

– Tomater, hele eller i stykker

2002 10 10

– – Flåede

14,4

A

en diameter på 8 mm eller derover, men ikke over 12 mm

diameter på 8 mm eller derover, men ikke over 12 mm

af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og
derover

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 4

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 16
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2002 10 90

– – I andre tilfælde

2002 90

– Andre varer
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14,4

A

Bemærkning

– – Med tørstofindhold på under 12 vægtprocent

2002 90 11

– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg

14,4

A

2002 90 19

– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

14,4

A

– – Med tørstofindhold på 12 vægtprocent og derover, men ikke

over 30 vægtprocent

2002 90 31

– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg

14,4

A

2002 90 39

– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

14,4

A

– – Med tørstofindhold på over 30 vægtprocent

2002 90 91

– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg

14,4

A

2002 90 99

– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

14,4

A

2003

Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end
med eddike eller eddikesyre

2003 10

– Svampe af slægten Agaricus

2003 10 20

– – Foreløbigt konserverede, gennemkogte

18,4 + 191 EUR/
100 kg/net eda

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 16

2003 10 30

– – I andre tilfælde

18,4 + 222 EUR/
100 kg/net eda

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 16

2003 90

– Andre varer

2003 90 10

– – Trøfler

14,4

A

2003 90 90

– – Andre varer

18,4

A

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end
med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende
under pos. 2006

2004 10

– Kartofler

2004 10 10

– – Kogte eller på anden måde varmebehandlede, men ikke yder

14,4

A

7,6 + EA

A

17,6

A

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net eda

A

16

A

19,2

A

14,4

A

ligere tilberedt

– – I andre tilfælde

2004 10 91

– – – I form af mel eller flager

2004 10 99

– – – Andre varer

2004 90

– Andre grøntsager og blandinger af grøntsager

2004 90 10

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2004 90 30

– – Surkål, kapers og oliven

2004 90 50

– – Ærter (Pisum sativum) og umodne bønner (Phaseolus-arter), i

bælg

– – Andre grøntsager, herunder blandinger

2004 90 91

– – – Løg, kogte eller på anden måde varmebehandlede, men ikke

yderligere tilberedt
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2004 90 98

– – – Andre varer

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end
med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer
henhørende under pos. 2006

2005 10 00

– Homogeniserede grøntsager

2005 20

– Kartofler

2005 20 10

– – I form af mel eller flager

12.6.2020

Basissats

Kategori

17,6

A

17,6

A

8,8 + EA

A

Bemærkning

– – I andre tilfælde

2005 20 20

– – – I tynde skiver, stegte, med eller uden salt eller krydderier, i

14,1

A

2005 20 80

– – – I andre tilfælde

14,1

A

2005 40 00

– Ærter (Pisum sativum)

19,2

A

hermetisk lukkede pakninger, tilberedte til umiddelbar
fortæring

– Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

2005 51 00

– – Udbælgede bønner

17,6

A

2005 59 00

– – Andre varer

19,2

A

2005 60 00

– Asparges

17,6

A

2005 70 00

– Oliven

12,8

A

2005 80 00A

– Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), bortset fra i kolber med

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net eda

TRQ

2005 80 00B

– Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), i kolber med en diameter

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net eda

A

17,6

A

en diameter på 8 mm eller derover, men ikke over 12 mm

på 8 mm eller derover, men ikke over 12 mm

– Andre grøntsager og blandinger af grøntsager

2005 91 00

– – Bambusskud

2005 99

– – Andre varer

2005 99 10

– – – Frugter af slægten Capsicum, bortset fra sød peber

6,4

A

2005 99 20

– – – Kapers

16

A

2005 99 30

– – – Artiskokker

17,6

A

2005 99 50

– – – Blandinger af grøntsager

17,6

A

2005 99 60

– – – Surkål

16

A

2005 99 80

– – – Andre varer

17,6

A

2006 00

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele,
tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

2006 00 10

– Ingefær

0

A

– Andre varer
– – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

2006 00 31

– – – Kirsebær

20 + 23,9 EUR/
100 kg

A

2006 00 35

– – – Tropiske frugter og tropiske nødder

12,5 + 15 EUR/
100 kg

A

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 4
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20 + 23,9 EUR/
100 kg

A

12,5

A

20

A

24 + 4,2 EUR/
100 kg

A

– – I andre tilfælde

2006 00 91

– – – Tropiske frugter og tropiske nødder

2006 00 99

– – – Andre varer

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugteller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller
andre sødemidler

2007 10

– Homogeniserede tilberedninger

2007 10 10

– – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

– – I andre tilfælde

2007 10 91

– – – Af tropiske frugter

15

A

2007 10 99

– – – I andre tilfælde

24

A

20 + 23 EUR/100 kg

A

20 + 4,2 EUR/
100 kg

A

21,6

A

22,4

A

24 + 19,7 EUR/
100 kg

A

– Andre varer

2007 91

– – Af citrusfrugter

2007 91 10

– – – Med indhold af sukker på over 30 vægtprocent

2007 91 30

– – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent, men ikke

2007 91 90

– – – I andre tilfælde

2007 99

– – Af andre frugter mv.:

over 30 vægtprocent

– – – Med indhold af sukker på over 30 vægtprocent

2007 99 10

– – – – Blomme- og sveskemos samt blomme- og sveskepuré, i

2007 99 20

– – – – Kastanjemos og -puré

pakninger af nettovægt over 100 kg, til industriel forarbejd
ning

– – – – Andre varer

2007 99 31

– – – – – Af kirsebær

24 + 23 EUR/100 kg

A

2007 99 33

– – – – – Af jordbær

24 + 23 EUR/100 kg

A

2007 99 35

– – – – – Af hindbær

24 + 23 EUR/100 kg

A

2007 99 39

– – – – – Af andre frugter mv.

24 + 23 EUR/100 kg

A

2007 99 50

– – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent, men ikke

24 + 4,2 EUR/
100 kg

A

15

A

over 30 vægtprocent

– – – I andre tilfælde

2007 99 93

– – – – Af tropiske frugter og tropiske nødder

Bemærkning
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2007 99 97

– – – – Andre varer

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller
konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler
eller alkohol, ikke andetsteds tariferet

12.6.2020

Basissats

Kategori

24

A

12,8

A

11,2

A

12

A

12,8

A

7

A

9

A

11,2

A

8

A

10,2

A

12

A

12,8

A

25,6 + 2,5 EUR/
100 kg

A

25,6

A

25,6 + 2,5 EUR/
100 kg

A

– Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede

2008 11

– – Jordnødder

2008 11 10

– – – Jordnøddesmør
– – – Andre varer, i pakninger af nettovægt

2008 11 91

– – – – Over 1 kg
– – – – 1 kg og derunder

2008 11 96

– – – – – Ristede

2008 11 98

– – – – – I andre tilfælde

2008 19

– – Andre varer, herunder blandinger
– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 19 11

– – – – Tropiske nødder; blandinger med indhold af tropiske

nødder og tropiske frugter på 50 vægtprocent og derover

– – – – Andre varer

2008 19 13

– – – – – Mandler og pistacienødder, ristede

2008 19 19

– – – – – Andre varer
– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 19 91

– – – – Tropiske nødder; blandinger med indhold af tropiske

nødder og tropiske frugter på 50 vægtprocent og derover

– – – – Andre varer
– – – – – Ristede nødder

2008 19 93

– – – – – – Mandler og pistacienødder

2008 19 95

– – – – – – Andre varer

2008 19 99

– – – – – Andre varer

2008 20

– Ananas
– – Tilsat alkohol
– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 20 11

– – – – Med indhold af sukker på over 17 vægtprocent

2008 20 19

– – – – I andre tilfælde
– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 20 31

– – – – Med indhold af sukker på over 19 vægtprocent

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
2008 20 39

Varebeskrivelse
– – – – I andre tilfælde

L 186/277

Basissats

Kategori

25,6

A

– – Ikke tilsat alkohol
– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 20 51

– – – – Med indhold af sukker på over 17 vægtprocent

19,2

A

2008 20 59

– – – – I andre tilfælde

17,6

A

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 20 71

– – – – Med indhold af sukker på over 19 vægtprocent

20,8

A

2008 20 79

– – – – I andre tilfælde

19,2

A

2008 20 90

– – – Ikke tilsat sukker

18,4

A

2008 30

– Citrusfrugter

25,6

A

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg

A

24

A

25,6

A

– – Tilsat alkohol
– – – Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent

2008 30 11

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 30 19

– – – – I andre tilfælde

derunder

mas og

– – – I andre tilfælde

2008 30 31

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 30 39

– – – – I andre tilfælde

derunder

mas og

– – Ikke tilsat alkohol
– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 30 51

– – – – Dele af grapefrugter, herunder pomeloer

15,2

A

2008 30 55

– – – – Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner,

18,4

A

2008 30 59

– – – – Andre varer

17,6

A

wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 30 71

– – – – Dele af grapefrugter, herunder pomeloer

15,2

A

2008 30 75

– – – – Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner,

17,6

A

2008 30 79

– – – – Andre varer

20,8

A

2008 30 90

– – – Ikke tilsat sukker

18,4

A

wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter

Bemærkning

L 186/278

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
2008 40

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basissats

Kategori

25,6

A

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg

A

24

A

25,6

A

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg

A

25,6

A

17,6

A

16

A

– Pærer
– – Tilsat alkohol
– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg
– – – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

2008 40 11

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 40 19

– – – – – I andre tilfælde

derunder

mas og

– – – – I andre tilfælde

2008 40 21

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 40 29

– – – – – I andre tilfælde

derunder

mas og

– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 40 31

– – – – Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent

2008 40 39

– – – – I andre tilfælde
– – Ikke tilsat alkohol
– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 40 51

– – – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

2008 40 59

– – – – I andre tilfælde
– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 40 71

– – – – Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent

19,2

A

2008 40 79

– – – – I andre tilfælde

17,6

A

2008 40 90

– – – Ikke tilsat sukker

16,8

A

2008 50

– Abrikoser

25,6

A

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg

A

24

A

25,6

A

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg

A

– – Tilsat alkohol
– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg
– – – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

2008 50 11

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 50 19

– – – – – I andre tilfælde

derunder

mas og

– – – – I andre tilfælde

2008 50 31

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 50 39

– – – – – I andre tilfælde

derunder

mas og

– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 50 51

– – – – Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
2008 50 59

Varebeskrivelse
– – – – I andre tilfælde

L 186/279

Basissats

Kategori

25,6

A

– – Ikke tilsat alkohol
– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 50 61

– – – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

19,2

A

2008 50 69

– – – – I andre tilfælde

17,6

A

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 50 71

– – – – Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent

20,8

A

2008 50 79

– – – – I andre tilfælde

19,2

A

– – – Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt

2008 50 92

– – – – 5 kg og derover

13,6

A

2008 50 98

– – – – Under 5 kg

18,4

A

2008 60

– Kirsebær

25,6

A

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg

A

24

A

25,6

A

– – Tilsat alkohol
– – – Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent

2008 60 11

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 60 19

– – – – I andre tilfælde

derunder

mas og

– – – I andre tilfælde

2008 60 31

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 60 39

– – – – I andre tilfælde

derunder

mas og

– – Ikke tilsat alkohol
– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt

2008 60 50

– – – – Over 1 kg

17,6

A

2008 60 60

– – – – 1 kg og derunder

20,8

A

– – – Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt

2008 60 70

– – – – 4,5 kg og derover

18,4

A

2008 60 90

– – – – Under 4,5 kg

18,4

A

2008 70

– Ferskner, herunder nektariner

25,6

A

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg

A

24

A

– – Tilsat alkohol
– – – I pakninger af nettovægt over 1 kg
– – – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

2008 70 11

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 70 19

– – – – – I andre tilfælde

derunder

mas og

– – – – I andre tilfælde

2008 70 31

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

derunder

mas og

Bemærkning

L 186/280

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
2008 70 39

Varebeskrivelse
– – – – – I andre tilfælde

12.6.2020

Basissats

Kategori

25,6

A

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg

A

25,6

A

– – – I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 70 51

– – – – Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent

2008 70 59

– – – – I andre tilfælde
– – Ikke tilsat alkohol
– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 70 61

– – – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

19,2

A

2008 70 69

– – – – I andre tilfælde

17,6

A

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 70 71

– – – – Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent

19,2

A

2008 70 79

– – – – I andre tilfælde

17,6

A

– – – Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt

2008 70 92

– – – – 5 kg og derover

15,2

A

2008 70 98

– – – – Under 5 kg

18,4

A

2008 80

– Jordbær

25,6

A

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg

A

24

A

25,6

A

– – Tilsat alkohol
– – – Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent

2008 80 11

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 80 19

– – – – I andre tilfælde

derunder

mas og

– – – I andre tilfælde

2008 80 31

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 80 39

– – – – I andre tilfælde

derunder

mas og

– – Ikke tilsat alkohol

2008 80 50

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

17,6

A

2008 80 70

– – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

20,8

A

2008 80 90

– – – Ikke tilsat sukker

18,4

A

10

A

25,6

A

– Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under

pos. 200 819

2008 91 00

– – Palmehjerter

2008 93

– – Tranebær (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vacci

nium vitis-idaea)

– – – Tilsat alkohol
– – – – Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent

2008 93 11

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

derunder

mas og

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
2008 93 19

Varebeskrivelse
– – – – – Andre varer

L 186/281

Basissats

Kategori

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg

A

24

A

25,6

A

– – – – Andre varer

2008 93 21

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 93 29

– – – – – Andre varer

derunder

mas og

– – – Ikke tilsat alkohol

2008 93 91

– – – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

17,6

A

2008 93 93

– – – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

20,8

A

2008 93 99

– – – – Ikke tilsat sukker

18,4

A

2008 97

– – Blandinger

16

A

25,6

A

16 + 2,6 EUR/
100 kg

A

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg

A

– – – Tilsat alkohol
– – – – Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent
– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

derunder

mas og

2008 97 12

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af

2008 97 14

– – – – – – Andre varer

tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent
og derover)

– – – – – I andre tilfælde

2008 97 16

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af

2008 97 18

– – – – – – Andre varer

tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent
og derover)

– – – – I andre tilfælde
– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

derunder

mas og

2008 97 32

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af

15

A

2008 97 34

– – – – – – Andre varer

24

A

16

A

25,6

A

11

A

tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent
og derover)

– – – – – I andre tilfælde

2008 97 36

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af

2008 97 38

– – – – – – Andre varer

tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent
og derover)

– – – Ikke tilsat alkohol
– – – – Tilsat sukker
– – – – – I pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 97 51

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af

tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent
og derover)

Bemærkning

L 186/282

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
2008 97 59

Varebeskrivelse
– – – – – – Andre varer

12.6.2020

Basissats

Kategori

17,6

A

8,5

A

13,6

A

12

A

19,2

A

– – – – – I andre tilfælde
– – – – – – Frugtblandinger, der indeholder 50 vægtprocent og

derunder af en enkelt frugt (beregnet af frugternes vægt)

2008 97 72

– – – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold

2008 97 74

– – – – – – – Andre varer

af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtpro
cent og derover)

– – – – – – I andre tilfælde

2008 97 76

– – – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold

2008 97 78

– – – – – – – Andre varer

af tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtpro
cent og derover)

– – – – Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt
– – – – – 5 kg og derover

2008 97 92

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af

11,5

A

2008 97 93

– – – – – – Andre varer

18,4

A

tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent
og derover)

– – – – – 4,5 kg eller mere, men mindre end 5 kg

2008 97 94

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af

11,5

A

2008 97 96

– – – – – – Andre varer

18,4

A

tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent
og derover)

– – – – – Under 4,5 kg

2008 97 97

– – – – – – Af tropiske frugter (herunder blandinger med indhold af

11,5

A

2008 97 98

– – – – – – Andre varer

18,4

A

2008 99

– – Andre varer

10

A

16

A

25,6 + 3,8 EUR/
100 kg

A

25,6

A

16

A

tropiske frugter og tropiske nødder på 50 vægtprocent
og derover)

– – – Tilsat alkohol
– – – – Ingefær

2008 99 11

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 %

2008 99 19

– – – – – I andre tilfælde

derunder

mas og

– – – – Druer

2008 99 21

– – – – – Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

2008 99 23

– – – – – I andre tilfælde
– – – – Andre varer
– – – – – Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent
– – – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og

derunder

2008 99 24

– – – – – – – Tropiske frugter

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
2008 99 28

Varebeskrivelse
– – – – – – – Andre varer

L 186/283

Basissats

Kategori

25,6

A

16 + 2,6 EUR/
100 kg

A

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg

A

– – – – – – I andre tilfælde

2008 99 31

– – – – – – – Tropiske frugter

2008 99 34

– – – – – – – Andre varer

– – – – – I andre tilfælde
– – – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og

derunder

2008 99 36

– – – – – – – Tropiske frugter

15

A

2008 99 37

– – – – – – – Andre varer

24

A

16

A

25,6

A

0

A

– – – – – – I andre tilfælde

2008 99 38

– – – – – – – Tropiske frugter

2008 99 40

– – – – – – – Andre varer
– – – Ikke tilsat alkohol
– – – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 99 41

– – – – – Ingefær

2008 99 43

– – – – – Druer

19,2

A

2008 99 45

– – – – – Blommer og svesker

17,6

A

2008 99 48

– – – – – Tropiske frugter

11

A

2008 99 49

– – – – – Andre varer

17,6

A

0

A

13

A

20,8

A

– – – – Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 99 51

– – – – – Ingefær

2008 99 63

– – – – – Tropiske frugter

2008 99 67

– – – – – Andre varer
– – – – Ikke tilsat sukker
– – – – – Blommer og svesker, i pakninger af nettovægt

2008 99 72

– – – – – – 5 kg og derover

15,2

A

2008 99 78

– – – – – – Under 5 kg

18,4

A

2008 99 85

– – – – – Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net eda

A

2008 99 91

– – – – – Yamsrødder, batater (søde kartofler) og lignende spiselige

8,3 + 3,8 EUR/
100 kg/net eda

A

2008 99 99

– – – – – Andre varer

18,4

A

dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent
og derover

Bemærkning

L 186/284

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
2009

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basissats

Kategori

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg

A

33,6

A

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg

A

Frugt- og grønsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke
tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler
– Appelsinsaft

2009 11

– – Frosset
– – – Med en Brix-værdi på over 67

2009 11 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder

2009 11 19

– – – – I andre tilfælde
– – – Med en Brix-værdi på 67 eller derunder

2009 11 91

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder og

2009 11 99

– – – – I andre tilfælde

15,2

A

2009 12 00

– – Ikke frosset, med en Brix-værdi på 20 eller derunder

12,2

A

2009 19

– – I andre tilfælde

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg

A

33,6

A

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg

A

12,2

A

12

A

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg

A

33,6

A

12 + 20,6 EUR/
100 kg

A

12

A

14,4

A

med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

– – – Med en Brix-værdi på over 67

2009 19 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder

2009 19 19

– – – – I andre tilfælde
– – – Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67

2009 19 91

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder og

2009 19 98

– – – – I andre tilfælde

med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

– Saft af grapefrugt (herunder pomelo)

2009 21 00

– – Med en Brix-værdi på 20 eller derunder

2009 29

– – I andre tilfælde
– – – Med en Brix-værdi på over 67

2009 29 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder

2009 29 19

– – – – I andre tilfælde
– – – Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67

2009 29 91

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder og

2009 29 99

– – – – I andre tilfælde

med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

– Saft af andre citrusfrugter

2009 31

– – Med en Brix-værdi på 20 eller derunder
– – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR

2009 31 11

– – – – Tilsat sukker

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
2009 31 19

Varebeskrivelse
– – – – Ikke tilsat sukker

L 186/285

Basissats

Kategori

15,2

A

– – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder
– – – – Citronsaft

2009 31 51

– – – – – Tilsat sukker

14,4

A

2009 31 59

– – – – – Ikke tilsat sukker

15,2

A

– – – – Saft af andre citrusfrugter

2009 31 91

– – – – – Tilsat sukker

14,4

A

2009 31 99

– – – – – Ikke tilsat sukker

15,2

A

2009 39

– – I andre tilfælde

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg

A

33,6

A

– – – Med en Brix-værdi på over 67

2009 39 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder

2009 39 19

– – – – I andre tilfælde
– – – Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67
– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR

2009 39 31

– – – – – Tilsat sukker

14,4

A

2009 39 39

– – – – – Ikke tilsat sukker

15,2

A

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder
– – – – – Citronsaft

2009 39 51

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

14,4 + 20,6 EUR/
100 kg

A

2009 39 55

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og

14,4

A

2009 39 59

– – – – – – Ikke tilsat sukker

15,2

A

derunder

– – – – – Saft af andre citrusfrugter

2009 39 91

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

14,4 + 20,6 EUR/
100 kg

A

2009 39 95

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og

14,4

A

2009 39 99

– – – – – – Ikke tilsat sukker

15,2

A

15,2

A

16

A

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg

A

derunder

– Ananassaft

2009 41

– – Med en Brix-værdi på 20 eller derunder

2009 41 92

– – – Tilsat sukker

2009 41 99

– – – Ikke tilsat sukker

2009 49

– – I andre tilfælde
– – – Med en Brix-værdi på over 67

2009 49 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder
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Basissats

Kategori

Bemærkning

33,6

A

15,2

A

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg

A

15,2

A

16

A

16

A

16,8

A

Indgangspriser

A + EP

22,4 + 27 EUR/hl

A

40 + 121 EUR/hl +
20,6 EUR/100 kg

A

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

– – – Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67

2009 49 30

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR og tilsat

sukker

– – – – I andre tilfælde

2009 49 91

– – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 49 93

– – – – – Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og

2009 49 99

– – – – – Ikke tilsat sukker

2009 50

– Tomatsaft

2009 50 10

– – Tilsat sukker

2009 50 90

– – I andre tilfælde

derunder

– Druesaft (herunder druemost)

2009 61

– – Med en Brix-værdi på 30 eller derunder

2009 61 10

– – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 EUR

2009 61 90

– – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 18 EUR og derunder

2009 69

– – I andre tilfælde

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

– – – Med en Brix-værdi på over 67

2009 69 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 EUR og derunder

2009 69 19

– – – – I andre tilfælde

– – – Med en Brix-værdi på over 30, men ikke over 67
– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 EUR

2009 69 51

– – – – – Koncentreret

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

2009 69 59

– – – – – I andre tilfælde

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 18 EUR og derunder
– – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 69 71

– – – – – – Koncentreret

22,4 + 131 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg

A

2009 69 79

– – – – – – I andre tilfælde

22,4 + 27 EUR/hl +
20,6 EUR/100 kg

A
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Kategori

22,4 + 27 EUR/hl

A

– Æblesaft

2009 71

– – Med en Brix-værdi på 20 eller derunder

2009 71 20

– – – Tilsat sukker

18

A

2009 71 99

– – – Ikke tilsat sukker

18

A

2009 79

– – I andre tilfælde

30 + 18,4 EUR/
100 kg

A

30

A

18

A

18 + 19,3 EUR/
100 kg

A

18

A

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg

A

33,6

A

16,8

A

16,8 + 20,6 EUR/
100 kg

A

16,8

A

14

A

17,6

A

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg

A

– – – Med en Brix-værdi på over 67

2009 79 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 EUR og derunder

2009 79 19

– – – – I andre tilfælde
– – – Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67

2009 79 30

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 EUR, tilsat

sukker

– – – – I andre tilfælde

2009 79 91

– – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 79 98

– – – – – I andre tilfælde
– Saft af andre frugter eller grøntsager

2009 81

– – Saft af tranebær (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,

Vaccinium vitis-idaea)

– – – Med en Brix-værdi på over 67

2009 81 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder

2009 81 19

– – – – Andre varer
– – – Med en Brix-værdi på 67 eller derunder

2009 81 31

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR, tilsat

sukker

– – – – Andre varer

2009 81 51

– – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 81 59

– – – – – Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og

derunder

– – – – – Ikke tilsat sukker

2009 81 95

– – – – – – Safter af frugter af arten Vaccinium macrocarpon

2009 81 99

– – – – – – Andre varer

2009 89

– – Andre varer
– – – Med en Brix-værdi på over 67
– – – – Pæresaft

2009 89 11

– – – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 EUR og derunder
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Kategori

33,6

A

21 + 12,9 EUR/
100 kg

A

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg

A

21

A

33,6

A

19,2

A

– – – – Andre safter:
– – – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder

2009 89 34

– – – – – – Safter af tropiske frugter

2009 89 35

– – – – – – Andre safter

– – – – – I andre tilfælde

2009 89 36

– – – – – – Safter af tropiske frugter

2009 89 38

– – – – – – Andre safter
– – – Med en Brix-værdi på 67 eller derunder
– – – – Pæresaft

2009 89 50

– – – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 EUR, tilsat

sukker

– – – – – I andre tilfælde

2009 89 61

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

19,2 + 20,6 EUR/
100 kg

A

2009 89 63

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og

19,2

A

2009 89 69

– – – – – – Ikke tilsat sukker

20

A

derunder

– – – – Andre safter
– – – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR, tilsat

sukker

2009 89 71

– – – – – – Kirsebærsaft

16,8

A

2009 89 73

– – – – – – Safter af tropiske frugter

10,5

A

2009 89 79

– – – – – – Andre safter

16,8

A

– – – – – I andre tilfælde
– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 89 85

– – – – – – – Safter af tropiske frugter

10,5 + 12,9 EUR/
100 kg

A

2009 89 86

– – – – – – – Andre safter

16,8 + 20,6 EUR/
100 kg

A

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og

derunder

2009 89 88

– – – – – – – Safter af tropiske frugter

10,5

A

2009 89 89

– – – – – – – Andre safter

16,8

A

17,6

A

11

A

17,6

A

– – – – – – Ikke tilsat sukker

2009 89 96

– – – – – – – Kirsebærsaft

2009 89 97

– – – – – – – Safter af tropiske frugter

2009 89 99

– – – – – – – Andre safter
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Kategori

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg

A

33,6

A

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg

A

33,6

A

20 + 20,6 EUR/
100 kg

A

20

A

15,2

A

16

A

– Blandinger af safter
– – Med en Brix-værdi på over 67
– – – Blandinger af safter af æbler og pærer

2009 90 11

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 EUR og derunder

2009 90 19

– – – – I andre tilfælde
– – – Andre saftblandinger

2009 90 21

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder

2009 90 29

– – – – Andre saftblandinger:
– – Med en Brix-værdi på 67 eller derunder
– – – Blandinger af safter af æbler og pærer

2009 90 31

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 18 EUR og derunder og

2009 90 39

– – – – I andre tilfælde

med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

– – – Andre saftblandinger:
– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR
– – – – – Blandinger af safter af citrusfrugter og ananas

2009 90 41

– – – – – – Tilsat sukker

2009 90 49

– – – – – – I andre tilfælde
– – – – – Andre saftblandinger:

2009 90 51

– – – – – – Tilsat sukker

16,8

A

2009 90 59

– – – – – – I andre tilfælde

17,6

A

– – – – Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder
– – – – – Blandinger af safter af citrusfrugter og ananas

2009 90 71

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg

A

2009 90 73

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og

15,2

A

2009 90 79

– – – – – – Ikke tilsat sukker

16

A

derunder

– – – – – Andre saftblandinger:
– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 90 92

– – – – – – – Blandinger af safter af tropiske frugter

10,5 + 12,9 EUR/
100 kg

A

2009 90 94

– – – – – – – Andre saftblandinger:

16,8 + 20,6 EUR/
100 kg

A

10,5

A

– – – – – – Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og

derunder

2009 90 95

– – – – – – – Blandinger af safter af tropiske frugter
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Kategori

16,8

A

11

A

17,6

A

9

A

11,5

A

9 + EA

B3

6

A

6

A

6,5 + EA

B3

11,5

B3

5,1 + 12,7 EUR/
100 kg

B5

14,1

B3

10,8 + 22,7 EUR/
100 kg

B5

10,9

B5

12

B7

– – – – – – Ikke tilsat sukker

2009 90 97

– – – – – – – Blandinger af safter af tropiske frugter

2009 90 98

– – – – – – – Andre saftblandinger

21

KAPITEL 21 – DIVERSE PRODUKTER FRA FØDEVAREIN
DUSTRIEN

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt
varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te
eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger
samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf
– Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt

på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på
basis af kaffe

2101 11 00

– – Ekstrakter, essenser og koncentrater

2101 12

– – Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller

2101 12 92

– – – Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncen

2101 12 98

– – – Andre varer

2101 20

– Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer

2101 20 20

– – Ekstrakter, essenser og koncentrater

koncentrater eller på basis af kaffe
trater af kaffe

tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater
eller på basis af te eller maté

– – Tilberedte varer

2101 20 92

– – – På basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af te eller

2101 20 98

– – – I andre tilfælde

2101 30

– Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrak

maté

ter, essenser og koncentrater deraf

– – Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger

2101 30 11

– – – Brændt cikorie

2101 30 19

– – – Andre varer
– – Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændt cikorie og af

andre brændte kaffeerstatninger

2101 30 91

– – – Af brændt cikorie

2101 30 99

– – – I andre tilfælde

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorga
nismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002);
tilberedte bagepulvere

2102 10

– Levende gær

2102 10 10

– – Kulturgær
– – Bagegær

2102 10 31

– – – Tørgær
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Kategori

12

B7

14,7

B7

– – Inaktiv gær

2102 20 11

– – – I form af tabletter, terninger og lign. eller i pakninger af

8,3

B5

2102 20 19

– – – I andre tilfælde

5,1

A

2102 20 90

– – Andre varer

0

A

2102 30 00

– Tilberedte bagepulvere

6,1

A

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte
smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

2103 10 00

– Sojasauce

7,7

A

2103 20 00

– Tomatketchup og andre tomatsaucer

10,2

B3

2103 30

– Sennepsmel og tilberedt sennep

2103 30 10

– – Sennepsmel

0

A

2103 30 90

– – Tilberedt sennep

9

A

2103 90

– Andre varer

2103 90 10

– – Flydende mangochutney

0

A

2103 90 30

– – Aromatisk bitter, med et alkoholindhold på 44,2 % vol. eller

0

A

2103 90 90

– – Andre varer

7,7

A

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf;
homogeniserede sammensatte fødevarer

2104 10 00

– Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

11,5

A

2104 20 00

– Homogeniserede sammensatte fødevarer

14,1

B3

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

2105 00 10

– Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder under

8,6 + 20,2 EUR/
100 kg MAX 19,4 +
9,4 EUR/100 kg

B5

nettovægt 1 kg og derunder

derover, men ikke over 49,2 % vol., tilsat 1,5 vægtprocent
eller derover, men ikke over 6 vægtprocent ensian, krydderier
og andre bestanddele, samt indeholdende 4 vægtprocent eller
derover, men ikke over 10 vægtprocent sukker, i beholdere
med indhold af 0,5 liter eller derunder

3 vægtprocent mælkefedt

– Varer med indhold af mælkefedt på

2105 00 91

– – 3 vægtprocent og derover, men under 7 vægtprocent

8 + 38,5 EUR/
100 kg MAX 18,1 +
7 EUR/100 kg

B5

2105 00 99

– – 7 vægtprocent og derover

7,9 + 54 EUR/
100 kg MAX 17,8 +
6,9 EUR/100 kg

B5

2106

Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet
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2106 10

– Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer

2106 10 20

– – Uden indhold af mælkefedt, sakkarose, isoglukose, glukose

2106 10 80

– – I andre tilfælde

2106 90

– Andre varer

2106 90 20

– – Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilbered

eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under
1,5 vægtprocent, af sakkarose på under 5 vægtprocent, af
isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose på under
5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

ninger på basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til
fremstilling af drikkevarer

12.6.2020

Basissats

Kategori

12,8

B3

0 + EA

B3

17,3 MIN 1 EUR/
%vol/hl

B5

42,7 EUR/100 kg/net
mas

B7

– – Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller

farvestoffer

2106 90 30

– – – Af isoglukose

– – – I andre tilfælde

2106 90 51

– – – – Af laktose

14 EUR/100 kg

B7

2106 90 55

– – – – Af glukose eller maltodekstrin

20 EUR/100 kg

B7

2106 90 59

– – – – Af andre sukkerarter

0,4 EUR/100 kg/net/
% sakkar.

B7

12,8

A

9 + EA

B3

– – Andre varer

2106 90 92

– – – Uden indhold af mælkefedt, sakkarose, isoglukose, glukose

2106 90 98

– – – I andre tilfælde

22

KAPITEL 22 – DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL)
OG EDDIKE

2201

Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat
kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aroma
tiseret; is og sne

2201 10

– Mineralvand og vand tilsat kulsyre

eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under
1,5 vægtprocent, af sakkarose på under 5 vægtprocent, af
isoglukose på under 5 vægtprocent, af glukose på under
5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

– – Naturligt mineralvand

2201 10 11

– – – Uden kulsyre

0

A

2201 10 19

– – – I andre tilfælde

0

A

2201 10 90

– – Andre varer

0

A

2201 90 00

– Andre varer

0

A

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker
eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkohol
holdige drikkevarer, undtagen frugt- og grønsagssafter
henhørende under pos. 2009

2202 10 00

– Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker

9,6

B3

2202 90

– Andre varer

eller andre sødemidler eller aromatiseret
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Basissats

Kategori

– – Uden indhold af varer henhørende under pos. 0401-0404 eller

9,6

B5

fedt af varer henhørende under pos. 0401-0404

– – I andre tilfælde, med indhold af fedt af varer henhørende

under pos. 0401-0404

2202 90 91

– – – Under 0,2 vægtprocent

6,4 + 13,7 EUR/
100 kg

B5

2202 90 95

– – – 0,2 vægtprocent eller derover, men under 2 vægtprocent

5,5 + 12,1 EUR/
100 kg

B5

2202 90 99

– – – 2 vægtprocent eller derover

5,4 + 21,2 EUR/
100 kg

B5

2203 00

Øl
– I beholdere med indhold af 10 liter eller derunder

2203 00 01

– – I flasker

0

A

2203 00 09

– – I andre tilfælde

0

A

2203 00 10

– I beholdere med indhold over 10 liter

0

A

2204

Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost,
undtagen druemost henhørende under pos. 2009

2204 10

– Mousserende vin
– – Med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

2204 10 11

– – – Champagne

32 EUR/hl

A

2204 10 91

– – – Asti spumante

32 EUR/hl

A

2204 10 93

– – – Andre varer

32 EUR/hl

A

2204 10 94

– – Med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

32 EUR/hl

A

2204 10 96

– – Anden vin med drueangivelse

32 EUR/hl

A

2204 10 98

– – I andre tilfælde

32 EUR/hl

A

– Anden vin; druemost, hvis gæring er standset eller forhindret

ved tilsætning af alkohol

2204 21

– – I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder
– – – Vin i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesan

ordning, undtagen vin henhørende under pos. 2204 10; vin i
andre beholdere, der ved 20 °C har et overtryk på 1 bar eller
derover, men under 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløs
ning

2204 21 06

– – – – Med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

32 EUR/hl

A

2204 21 07

– – – – Med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

32 EUR/hl

A

2204 21 08

– – – – Anden vin med drueangivelse

32 EUR/hl

A
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Kategori

32 EUR/hl

A

– – – Andre varer
– – – – Produceret i Fællesskabet
– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 15 %

derunder

vol. eller

– – – – – – Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)
– – – – – – – Hvidvin

2204 21 11

– – – – – – – – Alsace

15,4 EUR/hl

A

2204 21 12

– – – – – – – – Bordeaux

15,4 EUR/hl

A

2204 21 13

– – – – – – – – Bourgogne

15,4 EUR/hl

A

2204 21 17

– – – – – – – – Val de Loire (Loiredalen)

15,4 EUR/hl

A

2204 21 18

– – – – – – – – Mosel

15,4 EUR/hl

A

2204 21 19

– – – – – – – – Pfalz

15,4 EUR/hl

A

2204 21 22

– – – – – – – – Rheinhessen

15,4 EUR/hl

A

2204 21 23

– – – – – – – – Tokaj

15,8 EUR/hl

A

2204 21 24

– – – – – – – – Lazio

15,4 EUR/hl

A

2204 21 26

– – – – – – – – Toscana

15,4 EUR/hl

A

2204 21 27

– – – – – – – – Trentino, Alto Adige (Sydtyrol) og Friuli

15,4 EUR/hl

A

2204 21 28

– – – – – – – – Veneto

15,4 EUR/hl

A

2204 21 32

– – – – – – – – Vinho Verde

15,4 EUR/hl

A

2204 21 34

– – – – – – – – Penedés

15,4 EUR/hl

A

2204 21 36

– – – – – – – – Rioja

15,4 EUR/hl

A

2204 21 37

– – – – – – – – Valencia

15,4 EUR/hl

A

2204 21 38

– – – – – – – – Andre varer

15,4 EUR/hl

A

– – – – – – – Andre varer

2204 21 42

– – – – – – – – Bordeaux

15,4 EUR/hl

A

2204 21 43

– – – – – – – – Bourgogne

15,4 EUR/hl

A

2204 21 44

– – – – – – – – Beaujolais

15,4 EUR/hl

A

2204 21 46

– – – – – – – – Côtes-du-Rhône

15,4 EUR/hl

A

2204 21 47

– – – – – – – – Languedoc-Roussillon

15,4 EUR/hl

A

2204 21 48

– – – – – – – – Val de Loire (Loiredalen)

15,4 EUR/hl

A

2204 21 62

– – – – – – – – Piemonte

15,4 EUR/hl

A

2204 21 66

– – – – – – – – Toscana

15,4 EUR/hl

A

2204 21 67

– – – – – – – – Trentino og Alto Adige (Sydtyrol)

15,4 EUR/hl

A

2204 21 68

– – – – – – – – Veneto

15,4 EUR/hl

A

2204 21 69

– – – – – – – – Dão, Bairrada og Douro

15,4 EUR/hl

A

2204 21 71

– – – – – – – – Navarra

15,4 EUR/hl

A

2204 21 74

– – – – – – – – Penedés

15,4 EUR/hl

A

Bemærkning
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L 186/295

Basissats

Kategori

2204 21 76

– – – – – – – – Rioja

15,4 EUR/hl

A

2204 21 77

– – – – – – – – Valdepeñas

15,4 EUR/hl

A

2204 21 78

– – – – – – – – Andre varer

15,4 EUR/hl

A

– – – – – – Vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

2204 21 79

– – – – – – – Hvidvin

15,4 EUR/hl

A

2204 21 80

– – – – – – – Andre varer

15,4 EUR/hl

A

– – – – – – Anden vin med drueangivelse

2204 21 81

– – – – – – – Hvidvin

15,4 EUR/hl

A

2204 21 82

– – – – – – – Andre varer

15,4 EUR/hl

A

– – – – – – Andre varer

2204 21 83

– – – – – – – Hvidvin

15,4 EUR/hl

A

2204 21 84

– – – – – – – Andre varer

15,4 EUR/hl

A

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol., men

ikke over 22 % vol.

– – – – – – Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller

beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

2204 21 85

– – – – – – – Madeira og Moscatel de Setúbal

15,8 EUR/hl

A

2204 21 86

– – – – – – – Sherry

15,8 EUR/hl

A

2204 21 87

– – – – – – – Marsalavin

20,9 EUR/hl

A

2204 21 88

– – – – – – – Samosvin og Muskat fra Lemnos

20,9 EUR/hl

A

2204 21 89

– – – – – – – Portvin

15,8 EUR/hl

A

2204 21 90

– – – – – – – Andre varer

20,9 EUR/hl

A

2204 21 91

– – – – – – Andre varer

20,9 EUR/hl

A

2204 21 92

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på over 22 % vol.

1,75 EUR/%vol/hl

A

– – – – I andre tilfælde
– – – – – Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller

beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

2204 21 93

– – – – – – Hvidvin

20,9 EUR/hl

A

2204 21 94

– – – – – – Andre varer

20,9 EUR/hl

A

– – – – – Anden vin med drueangivelse

2204 21 95

– – – – – – Hvidvin

20,9 EUR/hl

A

2204 21 96

– – – – – – Andre varer

20,9 EUR/hl

A

– – – – – Andre varer

2204 21 97

– – – – – – Hvidvin

20,9 EUR/hl

A

2204 21 98

– – – – – – Andre varer

20,9 EUR/hl

A

2204 29

– – I andre tilfælde

Bemærkning

L 186/296

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
2204 29 10

12.6.2020

Varebeskrivelse
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Kategori

– – – Vin i flasker med champagneproplukke med fastholdelsesan

32 EUR/hl

A

ordning, undtagen vin henhørende under pos. 2204 10; vin i
andre beholdere, der ved 20 °C har et overtryk på 1 bar eller
derover, men under 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløs
ning

– – – Andre varer
– – – – Produceret i Fællesskabet
– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på 15 %

derunder

vol. eller

– – – – – – Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)
– – – – – – – Hvidvin

2204 29 11

– – – – – – – – Tokaj

14,2 EUR/hl

A

2204 29 12

– – – – – – – – Bordeaux

12,1 EUR/hl

A

2204 29 13

– – – – – – – – Bourgogne

12,1 EUR/hl

A

2204 29 17

– – – – – – – – Val de Loire (Loiredalen)

12,1 EUR/hl

A

2204 29 18

– – – – – – – – Andre varer

12,1 EUR/hl

A

– – – – – – – Andre varer

2204 29 42

– – – – – – – – Bordeaux

12,1 EUR/hl

A

2204 29 43

– – – – – – – – Bourgogne

12,1 EUR/hl

A

2204 29 44

– – – – – – – – Beaujolais

12,1 EUR/hl

A

2204 29 46

– – – – – – – – Côtes-du-Rhône

12,1 EUR/hl

A

2204 29 47

– – – – – – – – Languedoc-Roussillon

12,1 EUR/hl

A

2204 29 48

– – – – – – – – Val de Loire (Loiredalen)

12,1 EUR/hl

A

2204 29 58

– – – – – – – – Andre varer

12,1 EUR/hl

A

– – – – – – Vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

2204 29 79

– – – – – – – Hvidvin

12,1 EUR/hl

A

2204 29 80

– – – – – – – Andre varer

12,1 EUR/hl

A

– – – – – – Anden vin med drueangivelse

2204 29 81

– – – – – – – Hvidvin

12,1 EUR/hl

A

2204 29 82

– – – – – – – Andre varer

12,1 EUR/hl

A

– – – – – – Andre varer

2204 29 83

– – – – – – – Hvidvin

12,1 EUR/hl

A

2204 29 84

– – – – – – – Andre varer

12,1 EUR/hl

A

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol., men

ikke over 22 % vol.

– – – – – – Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller

beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

2204 29 85

– – – – – – – Madeira og Moscatel de Setúbal

13,1 EUR/hl

A

2204 29 86

– – – – – – – Sherry

13,1 EUR/hl

A

Bemærkning
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2204 29 87

– – – – – – – Marsalavin

20,9 EUR/hl

A

2204 29 88

– – – – – – – Samosvin og Muskat fra Lemnos

20,9 EUR/hl

A

2204 29 89

– – – – – – – Portvin

13,1 EUR/hl

A

2204 29 90

– – – – – – – Andre varer

20,9 EUR/hl

A

2204 29 91

– – – – – – Andre varer

20,9 EUR/hl

A

2204 29 92

– – – – – Med et virkeligt alkoholindhold på over 22 % vol.

1,75 EUR/%vol/hl

A

Bemærkning

– – – – I andre tilfælde
– – – – – Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller

beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

2204 29 93

– – – – – – Hvidvin

20,9 EUR/hl

A

2204 29 94

– – – – – – Andre varer

20,9 EUR/hl

A

– – – – – Anden vin med drueangivelse

2204 29 95

– – – – – – Hvidvin

20,9 EUR/hl

A

2204 29 96

– – – – – – Andre varer

20,9 EUR/hl

A

– – – – – Andre varer

2204 29 97

– – – – – – Hvidvin

20,9 EUR/hl

A

2204 29 98

– – – – – – Andre varer

20,9 EUR/hl

A

2204 30

– Anden druemost

2204 30 10

– – Druemost i gæring samt druemost, hvis gæring er standset på

32

A

anden måde end ved tilsætning af alkohol

– – Andre varer
– – – Med en densitet ved 20 °C på 1,33 g/cm3 eller derunder og

et virkeligt alkoholindhold på 1 % vol. eller derunder

2204 30 92

– – – – Koncentreret

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

2204 30 94

– – – – I andre tilfælde

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

– – – I andre tilfælde

2204 30 96

– – – – Koncentreret

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

2204 30 98

– – – – I andre tilfælde

Indgangspriser

A + EP

Se bilag 2-A,
afdeling A,
punkt 1,
litra k)

2205

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter
eller aromastoffer

2205 10

– I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder

2205 10 10

– – Med et virkeligt alkoholindhold på 18 % vol. eller derunder

10,9 EUR/hl

B7

2205 10 90

– – Med et virkeligt alkoholindhold på over 18 % vol.

0,9 EUR/%vol/hl +
6,4 EUR/hl

B7

L 186/298
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Varebeskrivelse

Basissats

Kategori

2205 90

– I andre tilfælde

2205 90 10

– – Med et virkeligt alkoholindhold på 18 % vol. eller derunder

9 EUR/hl

B7

2205 90 90

– – Med et virkeligt alkoholindhold på over 18 % vol.

0,9 EUR/%vol/hl

A

2206 00

Andre gærede drikkevarer (fx æblecider, pærecider og mjød); blan
dinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikke
varer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tarife
ret

2206 00 10

– "Piquettevin"

1,3 EUR/%vol/hl
MIN 7,2 EUR/hl

A

Bemærkning

– Andre varer
– – Mousserende varer

2206 00 31

– – – Æblecider og pærecider

19,2 EUR/hl

A

2206 00 39

– – – Andre varer

19,2 EUR/hl

A

– – Ikke-mousserende varer, i beholdere med indhold af
– – – 2 liter eller derunder

2206 00 51

– – – – Æblecider og pærecider

7,7 EUR/hl

A

2206 00 59

– – – – Andre varer

7,7 EUR/hl

A

– – – Over 2 liter

2206 00 81

– – – – Æblecider og pærecider

5,76 EUR/hl

A

2206 00 89

– – – – Andre varer

5,76 EUR/hl

A

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på
80 % vol. eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus,
denatureret, uanset alkoholindholdet

2207 10 00

– Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold

19,2 EUR/hl

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 17

2207 20 00

– Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset

10,2 EUR/hl

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling 1,
punkt 17

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på
under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikke
varer

2208 20

– Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas

på 80 % vol. eller derover

alkoholindholdet

– – I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder

2208 20 12

– – – Cognac

0

A

2208 20 14

– – – Armagnac

0

A

2208 20 26

– – – Grappa

0

A

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

0

A

12.6.2020

DA
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Varebeskrivelse
– – – Andre varer

L 186/299

Basissats

Kategori

0

A

0

A

– – I beholdere med indhold over 2 liter

2208 20 40

– – – Rådestillat
– – – Andre varer

2208 20 62

– – – – Cognac

0

A

2208 20 64

– – – – Armagnac

0

A

2208 20 86

– – – – Grappa

0

A

2208 20 87

– – – – Brandy de Jerez

0

A

2208 20 89

– – – – Andre varer

0

A

2208 30

– Whisky
– – Bourbon-whisky, i beholdere med indhold af

2208 30 11

– – – 2 liter eller derunder

0

A

2208 30 19

– – – Over 2 liter

0

A

0

A

– – Skotsk whisky

2208 30 30

– – – Single malt whisky
– – – Blended malt whisky, i beholdere med indhold af

2208 30 41

– – – – 2 liter eller derunder

0

A

2208 30 49

– – – – Over 2 liter

0

A

– – – Single grain whisky og blended grain whisky, i beholdere

med indhold af

2208 30 61

– – – – 2 liter eller derunder

0

A

2208 30 69

– – – – Over 2 liter

0

A

– – – Anden blended whisky, i beholdere med indhold af

2208 30 71

– – – – 2 liter eller derunder

0

A

2208 30 79

– – – – Over 2 liter

0

A

– – Andre varer, i beholdere med indhold af

2208 30 82

– – – 2 liter eller derunder

0

A

2208 30 88

– – – Over 2 liter

0

A

2208 40

– Rom og anden spiritus fremstillet ved destillation af gærede

0,6 EUR/%vol/hl +
3,2 EUR/hl

B7

0

A

sukkerrørsprodukter

– – I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder

2208 40 11

– – – Rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og

metylalkohol på 225 g eller derover pr. hl ren alkohol (med
10 % tolerance)

– – – Andre varer

2208 40 31

– – – – Med en værdi pr. liter ren alkohol på over 7,9 EUR

Bemærkning
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0,6 EUR/%vol/hl +
3,2 EUR/hl

B7

0,6 EUR/%vol/hl

B7

0

A

0,6 EUR/%vol/hl

B7

– – I beholdere med indhold over 2 liter

2208 40 51

– – – Rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og

metylalkohol på 225 g eller derover pr. hl ren alkohol (med
10 % tolerance)

– – – Andre varer

2208 40 91

– – – – Med en værdi pr. liter ren alkohol på over 2 EUR

2208 40 99

– – – – I andre tilfælde

2208 50

– Gin og genever
– – Gin, i beholdere med indhold af

2208 50 11

– – – 2 liter eller derunder

0

A

2208 50 19

– – – Over 2 liter

0

A

– – Genever, i beholdere med indhold af

2208 50 91

– – – 2 liter eller derunder

0

A

2208 50 99

– – – Over 2 liter

0

A

2208 60

– Vodka
– – Med et alkoholindhold på 45,4 % vol. eller derunder, i behol

dere med indhold af

2208 60 11

– – – 2 liter eller derunder

0

A

2208 60 19

– – – Over 2 liter

0

A

– – Med et alkoholindhold på over 45,4 % vol., i beholdere med

indhold af

2208 60 91

– – – 2 liter eller derunder

0

A

2208 60 99

– – – Over 2 liter

0

A

2208 70

– Likør

2208 70 10

– – I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder

0

A

2208 70 90

– – I beholdere med indhold over 2 liter

0

A

2208 90

– Andre varer
– – Arrak, i beholdere med indhold af

2208 90 11

– – – 2 liter eller derunder

0

A

2208 90 19

– – – Over 2 liter

0

A

0

A

– – Spiritus fremstillet af blommer, pærer eller kirsebær (undtagen

likør), i beholdere med indhold af

2208 90 33

– – – 2 liter eller derunder

Bemærkning
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Basissats

Kategori

0

A

0

A

– – Anden spiritus og andre spiritusholdige drikkevarer, i behol

dere med indhold af

– – – 2 liter eller derunder

2208 90 41

– – – – Ouzo
– – – – Andre varer
– – – – – Spiritus (undtagen likør)
– – – – – – Af frugt

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

0

A

2208 90 48

– – – – – – – Andre varer

0

A

– – – – – – I andre tilfælde

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

0

A

2208 90 56

– – – – – – – Andre varer

0

A

2208 90 69

– – – – – Andre spiritusholdige drikkevarer

0

A

– – – Over 2 liter
– – – – Spiritus (undtagen likør)

2208 90 71

– – – – – Af frugt

0

A

2208 90 75

– – – – – Tequila

0

A

2208 90 77

– – – – – I andre tilfælde

0

A

2208 90 78

– – – – Andre spiritusholdige drikkevarer

0

A

1 EUR/%vol/hl +
6,4 EUR/hl

B7

1 EUR/%vol/hl

B7

– – Ikke denatureret ethanol (ethylalkohol), med et alkoholindhold

på under 80 % vol., i beholdere med indhold af

2208 90 91

– – – 2 liter eller derunder

2208 90 99

– – – Over 2 liter

2209 00

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre
– Vineddike, i beholdere med indhold af

2209 00 11

– – 2 liter eller derunder

6,4 EUR/hl

A

2209 00 19

– – Over 2 liter

4,8 EUR/hl

A

– Andre varer, i beholdere med indhold af

2209 00 91

– – 2 liter eller derunder

5,12 EUR/hl

A

2209 00 99

– – Over 2 liter

3,84 EUR/hl

A

23

KAPITEL 23 – REST- OG AFFALDSPRODUKTER FRA FØDEVA
REINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER

2301

Mel, pulver og pellets af kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr,
bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde;
fedtegrever

Bemærkning
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Varebeskrivelse

Basissats

Kategori

2301 10 00

– Mel, pulver og pellets af kød eller slagtebiprodukter; fedtegrever

0

A

2301 20 00

– Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvir

0

A

2302

Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning,
formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter

2302 10

– Af majs

2302 10 10

– – Med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder

44 EUR/1 000 kg

A

2302 10 90

– – I andre tilfælde

89 EUR/1 000 kg

A

2302 30

– Af hvede

2302 30 10

– – Med indhold af stivelse på 28 vægtprocent og derunder,

44 EUR/1 000 kg

A

2302 30 90

– – I andre tilfælde

89 EUR/1 000 kg

A

2302 40

– Af andre kornsorter

velløse vanddyr

forudsat at ikke over 10 vægtprocent af varen passerer
gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm, eller,
såfremt mere end 10 vægtprocent af varen passerer gennem
sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er 1,5 vægtpro
cent og derover

– – Af ris

2302 40 02

– – – Med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder

44 EUR/1 000 kg

A

2302 40 08

– – – I andre tilfælde

89 EUR/1 000 kg

A

– – I andre tilfælde

2302 40 10

– – – Med indhold af stivelse på 28 vægtprocent og derunder,

44 EUR/1 000 kg

A

2302 40 90

– – – I andre tilfælde

89 EUR/1 000 kg

A

2302 50 00

– Af bælgfrugter

5,1

A

2303

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter,
roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling,
samt mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkohol
fremstilling, også i form af pellets

forudsat at ikke over 10 vægtprocent af varen passerer
gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm, eller,
såfremt mere end 10 vægtprocent af varen passerer
gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er
1,5 vægtprocent og derover

Bemærkning
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320 EUR/1 000 kg

A

– Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter
– – Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra

koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold, beregnet
på grundlag af tørstofindholdet, på

2303 10 11

– – – Over 40 vægtprocent

2303 10 19

– – – 40 vægtprocent og derunder

0

A

2303 10 90

– – Andre varer

0

A

2303 20

– Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstil

2303 20 10

– – Roeaffald

0

A

2303 20 90

– – Andre varer

0

A

2303 30 00

– Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfrem

0

A

2304 00 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie,
også formalede eller i form af pellets

0

A

2305 00 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnød
deolie, også formalede eller i form af pellets

0

A

2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegeta
bilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af pellets,
undtagen varer henhørende under pos. 2304 eller 2305

2306 10 00

– Af bomuldsfrø

0

A

2306 20 00

– Af hørfrø

0

A

2306 30 00

– Af solsikkefrø

0

A

ling

stilling

– Af rybs- eller rapsfrø

2306 41 00

– – Af rybs- eller rapsfrø med lavt indhold af erucasyre

0

A

2306 49 00

– – I andre tilfælde

0

A

2306 50 00

– Af kokosnødder eller kopra

0

A

2306 60 00

– Af palmenødder eller palmekerner

0

A

2306 90

– I andre tilfælde

2306 90 05

– – Af majskim

0

A

0

A

48 EUR/1 000 kg

A

0

A

0

A

– – I andre tilfælde
– – – Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie

2306 90 11

– – – – Med et indhold af olivenolie på 3 vægtprocent og derunder

2306 90 19

– – – – Med et indhold af olivenolie på over 3 vægtprocent

2306 90 90

– – – Andre varer

2307 00

Vinbærme; rå vinsten

.

– Vinbærme

2307 00 11

– – Med et totalt alkoholindhold på 7,9 % mas og derunder og et

tørstofindhold på 25 vægtprocent og derover
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2307 00 19

– – I andre tilfælde

2307 00 90

– Rå vinsten

2308 00

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og bipro
dukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af
pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds
tariferet

12.6.2020

Basissats

Kategori

1,62 EUR/kg/tot/alc

A

0

A

0

A

1,62 EUR/kg/tot/alc

A

0

A

1,6

A

– Presserester fra vindruer

2308 00 11

– – Med et totalt alkoholindhold på 4,3 % mas og derunder og et

2308 00 19

– – I andre tilfælde

2308 00 40

– Agern og hestekastanjer; presserester fra andre frugter end

2308 00 90

– Andre varer

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

2309 10

– Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg

tørstofindhold på 40 vægtprocent og derover

vindruer

– – Med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre gluko

seopløsninger, maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre
maltodekstrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 50,
1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller
mælkeprodukter

– – – Med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre

glukoseopløsninger eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup
og andre maltodekstrinopløsninger

– – – – Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på

10 vægtprocent og derunder

2309 10 11

– – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af

0

A

2309 10 13

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og

498 EUR/1 000 kg

A

2309 10 15

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og

730 EUR/1 000 kg

A

2309 10 19

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 75 vægtprocent og

948 EUR/1 000 kg

A

mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
derover, men under 50 vægtprocent
derover, men under 75 vægtprocent
derover

– – – – Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke

over 30 vægtprocent

2309 10 31

– – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af

0

A

2309 10 33

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og

530 EUR/1 000 kg

A

2309 10 39

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og

888 EUR/1 000 kg

A

102 EUR/1 000 kg

A

mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
derover, men under 50 vægtprocent
derover

– – – – Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent

2309 10 51

– – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af

mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
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2309 10 53

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og

577 EUR/1 000 kg

A

2309 10 59

– – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og

730 EUR/1 000 kg

A

2309 10 70

– – – Uden indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre

948 EUR/1 000 kg

A

2309 10 90

– – I andre tilfælde

9,6

A

2309 90

– Andre varer

2309 90 10

– – "Solubles" af fisk eller havpattedyr

3,8

A

2309 90 20

– – Varer omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til dette kapitel

0

A

derover, men under 50 vægtprocent
derover

glukoseopløsninger eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup
og andre maltodekstrinopløsninger, men med indhold af
mælkeprodukter

– – Andre varer, herunder tilsætningsfoder (premixes)
– – – Med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre

glukoseopløsninger, maltodekstrin, maltodekstrinsirup og
andre maltodekstrinopløsninger henhørende under pos.
1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 og
2106 90 55 eller mælkeprodukter

– – – – Med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre

glukoseopløsninger eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup
og andre maltodekstrinopløsninger

– – – – – Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på

10 vægtprocent og derunder

2309 90 31

– – – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af

23 EUR/1 000 kg

A

2309 90 33

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og

498 EUR/1 000 kg

A

2309 90 35

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og

730 EUR/1 000 kg

A

2309 90 39

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 75 vægtprocent og

948 EUR/1 000 kg

A

mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
derover, men under 50 vægtprocent
derover, men under 75 vægtprocent
derover

– – – – – Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke

over 30 vægtprocent

2309 90 41

– – – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af

55 EUR/1 000 kg

A

2309 90 43

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og

530 EUR/1 000 kg

A

2309 90 49

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og

888 EUR/1 000 kg

A

mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
derover, men under 50 vægtprocent
derover

– – – – – Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent

2309 90 51

– – – – – – Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af

102 EUR/1 000 kg

A

2309 90 53

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og

577 EUR/1 000 kg

A

2309 90 59

– – – – – – Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og

730 EUR/1 000 kg

A

mælkeprodukter på under 10 vægtprocent
derover, men under 50 vægtprocent
derover
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– – – – Uden indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre

948 EUR/1 000 kg

A

glukoseopløsninger eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup
og andre maltodekstrinopløsninger, men med indhold af
mælkeprodukter

– – – I andre tilfælde

2309 90 91

– – – – Roeaffald tilsat melasse

12

A

2309 90 96

– – – – Andre varer

9,6

A

24

KAPITEL 24 – TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNIN
GER

2401

Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald

2401 10

– Tobak, ikke strippet

2401 10 35

– – "Light air cured" tobak

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg MAX
24 EUR/100 kg

B7

2401 10 60

– – "Sun cured" Orient

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg MAX
56 EUR/100 kg

B7

2401 10 70

– – "Dark air cured" tobak

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg MAX
56 EUR/100 kg

B7

2401 10 85

– – "Flue cured" tobak

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg MAX
24 EUR/100 kg

B7

2401 10 95

– – I andre tilfælde

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg MAX
24 EUR/100 kg

B7

2401 20

– Tobak, delvis eller helt strippet

2401 20 35

– – "Light air cured" tobak

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg MAX
24 EUR/100 kg

B7

2401 20 60

– – "Sun cured" Orient

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg MAX
56 EUR/100 kg

B7

2401 20 70

– – "Dark air cured" tobak

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg MAX
56 EUR/100 kg

B7

2401 20 85

– – "Flue cured" tobak

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg MAX
24 EUR/100 kg

B7

2401 20 95

– – I andre tilfælde

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg MAX
24 EUR/100 kg

B7
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Kategori

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg MAX
56 EUR/100 kg

B7

26

B7

10

B7

2401 30 00

– Tobaksaffald

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakser
statning

2402 10 00

– Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak

2402 20

– Cigaretter med indhold af tobak

2402 20 10

– – Med indhold af kryddernellike

2402 20 90

– – I andre tilfælde

57,6

B7

2402 90 00

– Andre varer

57,6

B7

2403

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeni
seret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

74,9

B7

– Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mæng

deforholdet

2403 11 00

– – Vandpibetobak som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til

2403 19

– – Andre varer

2403 19 10

– – – I pakninger af nettovægt 500 g og derunder

74,9

B7

2403 19 90

– – – I andre tilfælde

74,9

B7

16,6

B7

dette kapitel

– Andre varer

2403 91 00

– – Homogeniseret eller rekonstitueret tobak

2403 99

– – Andre varer

2403 99 10

– – – Skrå og snus

41,6

B7

2403 99 90

– – – Andre varer

16,6

B7

25

KAPITEL 25 – SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS,
KALK OG CEMENT

2501 00

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumklorid,
også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammen
klumpning eller letter fordelingen; havvand

2501 00 10

– Havvand og saltmoderlud

0

A

0

A

1,7 EUR/1 000 kg

A

2,6 EUR/1 000 kg

A

– Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumklo

rid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker
sammenklumpning eller letter fordelingen

2501 00 31

– – Varer til kemisk omdannelse (spaltning) i natrium og klor til

fremstilling af andre varer

– – I andre tilfælde

2501 00 51

– – – Denaturerede varer samt varer bestemt til anden industriel

brug (herunder raffinering), bortset fra konservering eller
fremstilling af fødevarer til mennesker eller dyr

– – – Andre varer

2501 00 91

– – – – Salt egnet til menneskeføde
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2,6 EUR/1 000 kg

A

0

A

0

A

1,7

A

2501 00 99

– – – – Andre varer

2502 00 00

Naturlige jernsulfider, ikke brændte

2503 00

Svovl af enhver art, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl

2503 00 10

– Rå eller uraffineret svovl

2503 00 90

– Andre varer

2504

Naturlig grafit

2504 10 00

– I pulverform eller i flager

0

A

2504 90 00

– I andre tilfælde

0

A

2505

Naturligt sand af enhver art, også farvet, undtagen metalholdigt
sand henhørende under kapitel 26

2505 10 00

– Kvartssand

0

A

2505 90 00

– Andre varer

0

A

2506

Kvarts (undtagen naturligt sand); kvartsit, også groft tildannet eller
kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller
plader af kvadratisk eller rektangulær form

2506 10 00

– Kvarts

0

A

2506 20 00

– Kvartsit

0

A

2507 00

Kaolin og andre kaolinholdige lerarter, også brændte

2507 00 20

– Kaolin

0

A

2507 00 80

– Andre kaolinholdige lerarter

0

A

2508

Andre lerarter (undtagen ekspanderet ler henhørende under
pos. 6806), andalusit, cyanit og sillimanit, også brændt; mullit;
chamotte og dinasler

2508 10 00

– Bentonit

0

A

2508 30 00

– Ildfast ler

0

A

2508 40 00

– Andre lerarter

0

A

2508 50 00

– Andalusit, cyanit og sillimanit

0

A

2508 60 00

– Mullit

0

A

2508 70 00

– Chamotte og dinasler

0

A

2509 00 00

Kridt

0

A

2510

Naturlige calciumfosfater, naturlige calciumaluminiumfosfater og
calciumfosfatholdigt kridt

2510 10 00

– Ikke formalet

0

A

2510 20 00

– Formalet

0

A

2511

Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (wit
herit), også brændt, undtagen bariumoxid henhørende under
pos. 2816

2511 10 00

– Naturligt bariumsulfat (tungspat)

0

A

2511 20 00

– Naturligt bariumkarbonat (witherit)

0

A
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2512 00 00

Fossilt kiselmel (fx kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende
kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet på
1000 kg/m3 eller derunder, også brændt

0

A

2513

Pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre
naturlige slibemidler, også varmebehandlede

2513 10 00

– Pimpsten

0

A

2513 20 00

– Smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige

0

A

2514 00 00

Skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på
anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær
form

0

A

2515

Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygnings
kalksten med en tilsyneladende densitet på 2500 kg/m3 eller
derover samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved
savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk
eller rektangulær form

slibemidler

– Marmor og travertin

2515 11 00

– – Rå eller groft tildannet

0

A

2515 12 00

– – Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller

0

A

2515 20 00

– Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten; alabast

0

A

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller
bygningssten, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved
savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk
eller rektangulær form

plader af kvadratisk eller rektangulær form

– Granit

2516 11 00

– – Rå eller groft tildannet

0

A

2516 12 00

– – Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller

0

A

2516 20 00

– Sandsten

0

A

2516 90 00

– Andre monument- eller bygningssten

0

A

2517

Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis
anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt
singels og flint, også varmebehandlede; makadam af slagger eller
af lignende industrielt affald, også med indhold af materialer, der
er nævnt i første del af teksten; tjæremakadam; granulater, splinter
og pulver af stenarter henhørende under pos. 2515 eller 2516,
også varmebehandlede

2517 10

– Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis

plader af kvadratisk eller rektangulær form

anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt
singels og flint, også varmebehandlede
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2517 10 10

– – Småsten, grus, singels og flint

0

A

2517 10 20

– – Knust dolomit og knuste kalksten

0

A

2517 10 80

– – Andre varer

0

A

2517 20 00

– Makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med

0

A

2517 30 00

– Tjæremakadam

0

A

indhold af materialer, der er nævnt i pos. 251 710

– Granulater, splinter og pulver af stenarter henhørende under

pos. 2515 eller 2516, også varmebehandlede

2517 41 00

– – Af marmor

0

A

2517 49 00

– – I andre tilfælde

0

A

2518

Dolomit, også brændt eller sintret, herunder dolomit, groft
tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde,
til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form; stam
peblanding af dolomit

2518 10 00

– Dolomit, ikke brændt eller sintret

0

A

2518 20 00

– Brændt eller sintret dolomit

0

A

2518 30 00

– Stampeblanding af dolomit

0

A

2519

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); smeltet magnesia;
dødbrændt (sintret) magnesia, også med indhold af små
mængder af andre oxider, der er tilsat før sintringen; anden
magnesiumoxid, også rent

2519 10 00

– Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit)

0

A

2519 90

– Andre varer

2519 90 10

– – Magnesiumoxid, undtagen brændt naturligt magnesiumkarbo

1,7

A

2519 90 30

– – Dødbrændt (sintret) magnesia

0

A

2519 90 90

– – Andre varer

0

A

2520

Gipssten; anhydrit; brændt gips, også farvet eller tilsat små
mængder acceleratorer eller retarderingsmidler

2520 10 00

– Gipssten; anhydrit

0

A

2520 20 00

– Brændt gips

0

A

2521 00 00

Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller
cement eller i metallurgien som flusmiddel

0

A

2522

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciu
moxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825

2522 10 00

– Brændt kalk

1,7

A

2522 20 00

– Læsket kalk

1,7

A

nat
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1,7

A

1,7

A

– Portlandcement

2523 21 00

– – Hvid cement, også kunstigt farvet

1,7

A

2523 29 00

– – Andre varer

1,7

A

2523 30 00

– Aluminatcement

1,7

A

2523 90 00

– Anden hydraulisk cement

1,7

A

2524

Asbest

2524 10 00

– Crocidolit

0

A

2524 90 00

– Andre varer

0

A

2525

Glimmer, herunder glimmerblade; glimmeraffald

2525 10 00

– Rå glimmer og glimmer spaltet i ark eller blade

0

A

2525 20 00

– Glimmerpulver

0

A

2525 30 00

– Glimmeraffald

0

A

2526

Naturlig steatit, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning
eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller
rektangulær form; talkum

2526 10 00

– Ikke knust eller pulveriseret

0

A

2526 20 00

– Knust eller pulveriseret

0

A

2528 00 00

Naturlige borater og koncentrater deraf (også brændte), undtagen
borater udvundet af naturligt forekommende saltopløsninger;
naturlig borsyre med et indhold af H3BO3 på 85 vægtprocent
og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen

0

A

2529

Feldspat; leucit; nefelin og nefelinsyenit; flusspat

2529 10 00

– Feldspat

0

A

– Flusspat

2529 21 00

– – Med indhold af calciumfluorid på 97 vægtprocent eller

0

A

2529 22 00

– – Med indhold af calciumfluorid på over 97 vægtprocent

0

A

2529 30 00

– Leucit; nefelin og nefelinsyenit

0

A

2530

Mineralske stoffer, ikke andetsteds tariferet

2530 10 00

– Vermiculit, perlit og klorit, ikke ekspanderet

0

A

2530 20 00

– Kieserit, epsomit (naturlige magnesiumsulfater)

0

A

2530 90 00

– Andre varer

0

A

26

KAPITEL 26 – MALME, SLAGGER OG ASKE

2601

Jernmalme og koncentrater deraf, herunder brændte naturlige
jernsulfider

0

A

derunder

– Jernmalme og koncentrater deraf, undtagen brændte naturlige

jernsulfider

2601 11 00

– – Ikke agglomereret
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2601 12 00

– – Agglomereret

0

A

2601 20 00

– Brændte naturlige jernsulfider

0

A

2602 00 00

Manganmalm og koncentrater deraf, herunder jernholdig mangan
malm og koncentrater med indhold af mangan på 20 vægtpro
cent eller derover, beregnet på grundlag af tørsubstansen

0

A

2603 00 00

Kobbermalm og koncentrater deraf

0

A

2604 00 00

Nikkelmalm og koncentrater deraf

0

A

2605 00 00

Koboltmalm og koncentrater deraf

0

A

2606 00 00

Aluminiummalm og koncentrater deraf

0

A

2607 00 00

Blymalm og koncentrater deraf

0

A

2608 00 00

Zinkmalm og koncentrater deraf

0

A

2609 00 00

Tinmalm og koncentrater deraf

0

A

2610 00 00

Krommalm og koncentrater deraf

0

A

2611 00 00

Wolframmalm og koncentrater deraf

0

A

2612

Uran- og thoriummalm og koncentrater deraf

2612 10

– Uranmalm og koncentrater deraf

2612 10 10

– – Uranmalm, herunder begblende, og koncentrater deraf, med

0

A

2612 10 90

– – Andre varer

0

A

2612 20

– Thoriummalm og koncentrater deraf

2612 20 10

– – Monazit; uranothorianit og andre thoriummalme og koncen

0

A

2612 20 90

– – Andre varer

0

A

2613

Molybdænmalm og koncentrater deraf

2613 10 00

– Brændt

0

A

2613 90 00

– I andre tilfælde

0

A

2614 00 00

Titanmalm og koncentrater deraf

0

A

2615

Niobium-, tantal-, vanadium- og zirkonmalm og koncentrater
deraf

2615 10 00

– Zirkonmalm og koncentrater deraf

0

A

2615 90 00

– Andre varer

0

A

2616

Ædelmetalmalm og koncentrater deraf

2616 10 00

– Sølvmalm og koncentrater deraf

0

A

2616 90 00

– Andre varer

0

A

2617

Andre malme og koncentrater deraf

2617 10 00

– Antimonmalm og koncentrater deraf

0

A

2617 90 00

– Andre varer

0

A

2618 00 00

Granulerede slagger (slaggesand) fra fremstillingen af jern og stål

0

A

2619 00

Slagger (undtagen granulerede slagger), hammerskæl og andet
affald fra fremstillingen af jern og stål

indhold af uran på over 5 vægtprocent (Euratom)

trater deraf, med indhold af thorium på over 20 vægtprocent
(Euratom)
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2619 00 20

– Affald til genindvinding af jern eller mangan

0

A

2619 00 90

– Andre varer

0

A

2620

Slagger, aske og restprodukter (undtagen fra fremstillingen af jern
og stål) indeholdende metaller, arsen eller forbindelser deraf
– Hovedsagelig indeholdende zink

2620 11 00

– – Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

0

A

2620 19 00

– – Andre varer

0

A

– Hovedsagelig indeholdende bly

2620 21 00

– – Blyholdigt olieslam og blyholdigt slam fra præparater til

0

A

2620 29 00

– – Andre varer

0

A

2620 30 00

– Hovedsagelig indeholdende kobber

0

A

2620 40 00

– Hovedsagelig indeholdende aluminium

0

A

2620 60 00

– Indeholdende arsen, kviksølv eller tallium eller blandinger deraf,

0

A

0

A

modvirkning af bankning

af den art der anvendes til udvinding af arsen eller de nævnte
metaller eller som udgangsmateriale for fremstilling af deres
kemiske forbindelser

– I andre tilfælde

2620 91 00

– – Indeholdende antimon, beryllium, cadmium, krom eller blan

2620 99

– – I andre tilfælde

2620 99 10

– – – Hovedsagelig indeholdende nikkel

0

A

2620 99 20

– – – Hovedsagelig indeholdende niobium og tantal

0

A

2620 99 40

– – – Hovedsagelig indeholdende tin

0

A

2620 99 60

– – – Hovedsagelig indeholdende titan

0

A

2620 99 95

– – – I andre tilfælde

0

A

2621

Slagger og aske, ikke ovenfor nævnt, herunder tangaske; aske og
restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald

2621 10 00

– Aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald

0

A

2621 90 00

– Andre varer

0

A

27

KAPITEL 27 – MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERAL
OLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE
STOFFER; MINERALSK VOKS

2701

Stenkul samt stenkulsbriketter og lignende fast brændsel frem
stillet af stenkul

0

A

dinger deraf

– Stenkul, også pulveriseret, men ikke agglomereret

2701 11 00

– – Antracit

2701 12

– – Bituminøst stenkul

2701 12 10

– – – Kokskul

0

A

2701 12 90

– – – Andre varer

0

A

2701 19 00

– – Andet stenkul

0

A

2701 20 00

– Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

0

A

2702

Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret, undtagen jet
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2702 10 00

– Brunkul og brunkulsbriketter, også pulveriseret, men ikke agglo

0

A

2702 20 00

– Brunkul og brunkulsbriketter, agglomereret

0

A

2703 00 00

Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også
agglomereret

0

A

2704 00

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, også agglomere
ret; retortkul

mereret

– Koks og halvkoks af stenkul

2704 00 11

– – Til fremstilling af elektroder

0

A

2704 00 19

– – I andre tilfælde

0

A

2704 00 30

– Koks og halvkoks af brunkul

0

A

2704 00 90

– Andre varer

0

A

2705 00 00

Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jord
oliegas og andre gasformige karbonhydrider

0

A

2706 00 00

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer,
også dehydratiserede eller delvis destillerede, herunder rekonsti
tueret tjære

0

A

2707

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtempe
raturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres
indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større
end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele

2707 10

– Benzol (benzen)

2707 10 10

– – Til anvendelse som brændstof

3

A

2707 10 90

– – Til anden anvendelse

0

A

2707 20

– Toluol (toluen)

2707 20 10

– – Til anvendelse som brændstof

3

A

2707 20 90

– – Til anden anvendelse

0

A

2707 30

– Xylol (xylener)

2707 30 10

– – Til anvendelse som brændstof

3

A

2707 30 90

– – Til anden anvendelse

0

A

2707 40 00

– Naftalen

0

A

2707 50

– Andre aromatiske karbonhydridblandinger, af hvilke der ved

2707 50 10

– – Til anvendelse som brændstof

3

A

2707 50 90

– – Til anden anvendelse

0

A

1,7

A

1,7

A

0

A

destillation efter ASTM D 86 op til 250 °C overdestilleres 65
rumfangsprocent og derover (herunder tab ved destillationen)

– Andre varer

2707 91 00

– – Kreosotolier

2707 99

– – Andre varer
– – – Råolier

2707 99 11

– – – – Lette råolier, af hvilke der ved destillation op til 200 °C

2707 99 19

– – – – Andre varer

overdestilleres 90 rumfangsprocent og derover
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0

A

2707 99 20

– – – Svovlholdige topfraktioner; antracen

2707 99 50

– – – Basiske produkter

1,7

A

2707 99 80

– – – Fenoler

1,2

A

0

A

1,7

A

– – – Andre varer

2707 99 91

– – – – Til fremstilling af produkter henhørende under pos. 2803

2707 99 99

– – – – I andre tilfælde

2708

Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt koks af sådan
beg

2708 10 00

– Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg

0

A

2708 20 00

– Begkoks

0

A

2709 00

Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

2709 00 10

– Kondensater af naturgas

0

A

2709 00 90

– Andre varer

0

A

2710

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen
råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som
karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jord
olier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier
– Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen

råolie) og præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende
som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover
af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler,
undtagen varer med indhold af biodiesel, og undtagen affalds
olier

2710 12

– – Lette olier og præparater deraf

2710 12 11

– – – Til behandling ved en bestemt proces

0

A

2710 12 15

– – – Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i

0

A

pos. 2710 12 11

– – – Til anden anvendelse
– – – – Specialbenzin

2710 12 21

– – – – – Mineralsk terpentin

4,7

A

2710 12 25

– – – – – Andre varer

4,7

A

4,7

A

– – – – Andre varer
– – – – – Motorbenzin

2710 12 31

– – – – – – Flyverbenzin
– – – – – – Andre varer, med blyindhold
– – – – – – – Ikke over 0,013 g pr. liter

2710 12 41

– – – – – – – – Med oktantal (RON) under 95

4,7

A

2710 12 45

– – – – – – – – Med oktantal (RON) 95 og derover, men under 98

4,7

A
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4,7

A

– – – – – – – Over 0,013 g pr. liter

2710 12 51

– – – – – – – – Med oktantal (RON) under 98

4,7

A

2710 12 59

– – – – – – – – Med oktantal (RON) 98 og derover

4,7

A

2710 12 70

– – – – – Jetbenzin

4,7

A

2710 12 90

– – – – – Andre lette olier

4,7

A

2710 19

– – Andre varer
– – – Middelsvære olier

2710 19 11

– – – – Til behandling ved en bestemt proces

0

A

2710 19 15

– – – – Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i

0

A

pos. 2710 19 11

– – – – Til anden anvendelse
– – – – – Petroleum

2710 19 21

– – – – – – Jetpetroleum

4,7

A

2710 19 25

– – – – – – Andre varer

4,7

A

2710 19 29

– – – – – Andre middelsvære olier

4,7

A

– – – Tunge olier
– – – – Gasolier

2710 19 31

– – – – – Til behandling ved en bestemt proces

0

A

2710 19 35

– – – – – Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i

0

A

pos. 2710 19 31

– – – – – Til anden anvendelse

2710 19 43

– – – – – – Med indhold af svovl ikke over 0,001 vægtprocent

0

A

2710 19 46

– – – – – – Med indhold af svovl over 0,001 vægtprocent, men

0

A

2710 19 47

– – – – – – Med indhold af svovl over 0,002 vægtprocent, men

0

A

2710 19 48

– – – – – – Med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent

3,5

A

ikke over 0,002 vægtprocent
ikke over 0,1 vægtprocent

– – – – Brændselsolier

2710 19 51

– – – – – Til behandling ved en bestemt proces

0

A

2710 19 55

– – – – – Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i

0

A

pos. 2710 19 51

– – – – – Til anden anvendelse

2710 19 62

– – – – – – Med indhold af svovl ikke over 0,1 vægtprocent

3,5

A

2710 19 64

– – – – – – Med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent, men ikke

3,5

A

2710 19 68

– – – – – – Med indhold af svovl over 1 vægtprocent

3,5

A

0

A

over 1 vægtprocent

– – – – Smøreolier og andre olier

2710 19 71

– – – – – Til behandling ved en bestemt proces
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– – – – – Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i

0

A

pos. 2710 19 71

– – – – – Til anden anvendelse

2710 19 81

– – – – – – Motorolier, kompressorolier, turbineolier

3,7

A

2710 19 83

– – – – – – Hydraulikolier

3,7

A

2710 19 85

– – – – – – Hvide olier, paraffinum liquidum

3,7

A

2710 19 87

– – – – – – Gearolier

3,7

A

2710 19 91

– – – – – – Metalbearbejdningsolier,

3,7

A

2710 19 93

– – – – – – Elektroisolationsolier

3,7

A

2710 19 99

– – – – – – Andre smøreolier og andre olier

3,7

A

2710 20

– Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen

tende olier

formolier,

korrosionsbeskyt

råolie) og præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende
som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover
af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler,
med indhold af biodiesel, undtagen affaldsolier

– – Gasolier

2710 20 11

– – – Med indhold af svovl ikke over 0,001 vægtprocent

0

A

2710 20 15

– – – Med indhold af svovl over 0,001 vægtprocent, men ikke

0

A

2710 20 17

– – – Med indhold af svovl over 0,002 vægtprocent, men ikke

0

A

2710 20 19

– – – Med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent

3,5

A

over 0,002 vægtprocent
over 0,1 vægtprocent

– – Brændselsolier

2710 20 31

– – – Med indhold af svovl ikke over 0,1 vægtprocent

3,5

A

2710 20 35

– – – Med indhold af svovl over 0,1 vægtprocent, men ikke over

3,5

A

2710 20 39

– – – Med indhold af svovl over 1 vægtprocent

3,5

A

2710 20 90

– – Andre olier

3,7

A

1 vægtprocent

– Affaldsolier

2710 91 00

– – Med indhold af polyklorinerede bifenyler (PCB'er), polyklorine

3,5

A

2710 99 00

– – Andre varer

3,5

A

2711

Jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider

0

A

8

A

rede terfenyler (PCT'er) eller polybrominerede bifenyler (PBB'er)

– I flydende tilstand

2711 11 00

– – Naturgas

2711 12

– – Propan
– – – Propan af en renhedsgrad på 99 vægtprocent og derover

2711 12 11

– – – – Til anvendelse som brændstof
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0

A

– – – Andre varer

2711 12 91

– – – – Til behandling ved en bestemt proces

0

A

2711 12 93

– – – – Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i

0

A

pos. 2711 12 91

– – – – Til anden anvendelse

2711 12 94

– – – – – Af en renhedsgrad på over 90 vægtprocent, men under

0,7

A

2711 12 97

– – – – – I andre tilfælde

0,7

A

2711 13

– – Butan

2711 13 10

– – – Til behandling ved en bestemt proces

0

A

2711 13 30

– – – Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i

0

A

99 vægtprocent

pos. 2711 13 10

– – – Til anden anvendelse

2711 13 91

– – – – Af en renhedsgrad på over 90 vægtprocent men under 95

0,7

A

2711 13 97

– – – – I andre tilfælde

0,7

A

2711 14 00

– – Ethylen, propylen, butylen og butadien

0

A

2711 19 00

– – Andre varer

0

A

vægtprocent

– I gasformig tilstand

2711 21 00

– – Naturgas

0

A

2711 29 00

– – Andre varer

0

A

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og
anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad synte
tisk vej eller på anden måde, også farvet

2712 10

– Vaselin

2712 10 10

– – Rå varer

0

A

2712 10 90

– – Andre varer

2,2

A

2712 20

– Paraffinvoks med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent

2712 20 10

– – Syntetisk paraffinvoks med en molekylevægt på 460 og

0

A

2712 20 90

– – I andre tilfælde

2,2

A

2712 90

– Andre varer

derover, men ikke over 1560

– – Ozokerit, montanvoks og tørvevoks (naturlige produkter)

2712 90 11

– – – Rå varer

0,7

A

2712 90 19

– – – Andre varer

2,2

A

0

A

– – Andre varer
– – – Rå varer

2712 90 31

– – – – Til behandling ved en bestemt proces
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2712 90 33

– – – – Til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt i

0

A

2712 90 39

– – – – Til anden anvendelse

0,7

A

0

A

2,2

A

pos. 2712 90 31

– – – Andre varer

2712 90 91

– – – – Blandinger af 1-alkener, med indhold på 80 vægtprocent

2712 90 99

– – – – Andre varer

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra
jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

og derover af 1-alkener med kædelængde på 24 kulstofa
tomer og derover, men ikke over 28 kulstofatomer

– Jordoliekoks

2713 11 00

– – Ikke brændt

0

A

2713 12 00

– – Brændt

0

A

2713 20 00

– Kunstig asfaltbitumen

0

A

2713 90

– Andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra

2713 90 10

– – Til fremstilling af produkter henhørende under pos. 2803

0

A

2713 90 90

– – I andre tilfælde

0,7

A

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt
naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

2714 10 00

– Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt

0

A

2714 90 00

– Andre varer

0

A

2715 00 00

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen,
kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfalt
mastiks og "cut backs")

0

A

2716 00 00

Elektrisk energi

0

A

28

KAPITEL 28 – UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER
ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF
SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE
GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER

bituminøse mineraler

sand

I.

GRUNDSTOFFER

2801

Fluor, klor, brom og jod

2801 10 00

– Klor

5,5

A

2801 20 00

– Jod

0

A

2801 30

– Fluor; brom

2801 30 10

– – Fluor

5

A

2801 30 90

– – Brom

5,5

A

2802 00 00

Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl

4,6

A

2803 00 00

Karbon (kønrøg og karbon i andre former, ikke andetsteds tari
feret)

0

A

2804

Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller
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3,7

A

5

A

– Inaktive gasser

2804 21 00

– – Argon

2804 29

– – Andre varer

2804 29 10

– – – Helium

0

A

2804 29 90

– – – Andre varer

5

A

2804 30 00

– Nitrogen

5,5

A

2804 40 00

– Oxygen

5

A

2804 50

– Bor; tellur

2804 50 10

– – Bor

5,5

A

2804 50 90

– – Tellur

2,1

A

0

A

– Silicium

2804 61 00

– – Med indhold af Si på 99,99 vægtprocent og derover

2804 69 00

– – I andre tilfælde

5,5

B3

2804 70 00

– Fosfor

5,5

A

2804 80 00

– Arsen

2,1

A

2804 90 00

– Selen

0

A

2805

Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters
metaller, scandium og yttrium, også indbyrdes blandede eller lege
rede; kviksølv
– Alkalimetaller eller jordalkalimetaller

2805 11 00

– – Natrium

5

B3

2805 12 00

– – Calcium

5,5

B3

2805 19

– – Andre varer

2805 19 10

– – – Strontium og barium

5,5

B3

2805 19 90

– – – Andre varer

4,1

A

2805 30

– Sjældne

2805 30 10

– – Indbyrdes blandede eller legerede

5,5

B3

2805 30 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

2805 40

– Kviksølv

2805 40 10

– – I flasker af nettovægt 34,5 kg (standardvægt) og med en fob-

3

A

2805 40 90

– – I andre tilfælde

0

A

jordarters metaller, scandium og yttrium, også
indbyrdes blandede eller legerede

værdi pr. flaske på 224 EUR eller derunder

II.

UORGANISKE SYRER OG UORGANISKE OXIDER AF
IKKE-METALLER

2806

Hydrogenklorid (saltsyre); klorsvovlsyre

2806 10 00

– Hydrogenklorid (saltsyre)

5,5

A

2806 20 00

– Klorsvovlsyre

5,5

A

2807 00 00

Svovlsyre; rygende svovlsyre

3

A
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5,5

A

2808 00 00

Salpetersyre; nitrersyrer

2809

Difosforpentaoxid; fosforsyre; polyfosforsyrer, også når de ikke er
kemisk definerede

2809 10 00

– Difosforpentaoxid

5,5

A

2809 20 00

– Fosforsyre og polyfosforsyrer

5,5

A

2810 00

Oxider af bor; borsyrer

2810 00 10

– Dibortrioxid

0

A

2810 00 90

– Andre varer

3,7

A

2811

Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metal
ler

5,5

A

0

A

– Andre uorganiske syrer

2811 11 00

– – Hydrogenfluorid

2811 19

– – Andre varer

2811 19 10

– – – Hydrogenbromid (brombrintesyre)

2811 19 20

– – – Hydrogencyanid (blåsyre)

5,3

A

2811 19 80

– – – Andre varer

5,3

A

– Andre uorganiske oxider af ikke-metaller

2811 21 00

– – Karbondioxid

5,5

A

2811 22 00

– – Siliciumdioxid

4,6

A

2811 29

– – Andre varer

2811 29 05

– – – Svovldioxid

5,5

A

2811 29 10

– – – Svovltrioxid; diarsentrioxid

4,6

A

2811 29 30

– – – Nitrogenoxider

5

A

2811 29 90

– – – Andre varer

5,3

A

III. HALOGEN- OG SVOVLFORBINDELSER AF IKKE-METALLER
2812

Halogenider og oxyhalogenider af ikke-metaller

2812 10

– Klorider og oxyklorider
– – Af fosfor

2812 10 11

– – – Fosforoxytriklorid (fosforyltriklorid)

5,5

A

2812 10 15

– – – Fosfortriklorid

5,5

A

2812 10 16

– – – Fosforpentaklorid

5,5

A

2812 10 18

– – – Andre varer

5,5

A

– – I andre tilfælde

2812 10 91

– – – Disvovldiklorid

5,5

A

2812 10 93

– – – Svovldiklorid

5,5

A

2812 10 94

– – – Fosgen (karbonylklorid)

5,5

A

2812 10 95

– – – Tionyldiklorid (tionylklorid)

5,5

A

2812 10 99

– – – Andre varer

5,5

A
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5,5

A

5,5

A

2812 90 00

– Andre varer

2813

Sulfider af ikke-metaller; kommercielt fosfortrisulfid

2813 10 00

– Karbondisulfid

2813 90

– Andre varer

2813 90 10

– – Fosforsulfider, herunder kommercielt fosfortrisulfid

5,3

A

2813 90 90

– – Andre varer

3,7

A

IV. UORGANISKE BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER OG
PEROXIDER AF METALLER
2814

Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning

2814 10 00

– Vandfri ammoniak

5,5

A

2814 20 00

– Ammoniak i vandig opløsning

5,5

A

2815

Natriumhydroxid (kaustisk natron); kaliumhydroxid (kaustisk kali);
peroxider af natrium eller kalium
– Natriumhydroxid (kaustisk natron)

2815 11 00

– – I fast form

5,5

A

2815 12 00

– – I vandig opløsning (natronlud)

5,5

A

2815 20 00

– Kaliumhydroxid (kaustisk kali)

5,5

A

2815 30 00

– Peroxider af natrium eller kalium

5,5

A

2816

Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og pero
xider af strontium eller barium

2816 10 00

– Hydroxid og peroxid af magnesium

4,1

A

2816 40 00

– Oxider, hydroxider og peroxider, af strontium eller barium

5,5

A

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

5,5

A

2818

Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret; aluminiu
moxid; aluminiumhydroxid

2818 10

– Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret
– – Med indhold af aluminiumoxid på 98,5 vægtprocent eller

derover

2818 10 11

– – – I hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør

5,2

A

2818 10 19

– – – I hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør

5,2

A

under 50 % af den samlede vægt

50 % eller derover af den samlede vægt

– – Med indhold af aluminiumoxid på under 98,5 vægtprocent

2818 10 91

– – – I hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør

5,2

A

2818 10 99

– – – I hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør

5,2

A

2818 20 00

– Aluminiumoxid, bortset fra kunstig korund

4

A

2818 30 00

– Aluminiumhydroxid

5,5

B3

2819

Oxider og hydroxider af krom

2819 10 00

– Kromtrioxid

5,5

A

under 50 % af den samlede vægt

50 % eller derover af den samlede vægt
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2819 90

– Andre varer

2819 90 10

– – Kromdioxid

3,7

A

2819 90 90

– – Andre varer

5,5

A

2820

Oxider af mangan

2820 10 00

– Mangandioxid

5,3

A

2820 90

– Andre varer

2820 90 10

– – Manganoxid med et manganindhold på 77 vægtprocent og

0

A

2820 90 90

– – Andre varer

5,5

A

2821

Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med
et indhold af 70 vægtprocent og derover af bundet jern, beregnet
som Fe2O3

2821 10 00

– Oxider og hydroxider af jern

4,6

A

2821 20 00

– Jordpigmenter

4,6

A

2822 00 00

Oxider og hydroxider af kobolt; kommercielle koboltoxider

4,6

A

2823 00 00

Oxider af titan

5,5

B3

2824

Oxider af bly; mønje og orangemønje

2824 10 00

– Blymonoxid (lithargyrum, massikot)

5,5

A

2824 90 00

– Andre varer

5,5

A

2825

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre
uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider af metal
ler

2825 10 00

– Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte

5,5

A

2825 20 00

– Litiumoxid og litiumhydroxid

5,3

A

2825 30 00

– Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider

5,5

A

2825 40 00

– Nikkeloxider og nikkelhydroxider

0

A

2825 50 00

– Kobberoxider og kobberhydroxider

3,2

A

2825 60 00

– Germaniumoxider og zirkondioxid

5,5

A

2825 70 00

– Molybdænoxider og molybdænhydroxider

5,3

A

2825 80 00

– Antimonoxider

5,5

B3

2825 90

– Andre varer

0

A

derover

– – Calciumoxid, calciumhydroxid og calciumperoxid

2825 90 11

– – – Calciumhydroxid, af renhed på 98 vægtprocent og derover,

2825 90 19

– – – Andre varer

4,6

A

2825 90 20

– – Berylliumoxid og berylliumhydroxid

5,3

A

2825 90 40

– – Wolframoxider og wolframhydroxider

4,6

A

beregnet på grundlag af tørsubstansen, i form af korn af
hvilke: – ikke over 1 vægtprocent har en størrelse på over
75 mikrometer og – ikke over 4 vægtprocent har en stør
relse på under 1,3 mikrometer
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0

A

5,5

A

5,3

A

V. METALSALTE OG METALPEROXYSALTE AF UORGANISKE
SYRER
2826

Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater og andre komplekse
fluorosalte
– Fluorider

2826 12 00

– – Af aluminium

2826 19

– – I andre tilfælde

2826 19 10

– – – Af ammonium eller natrium

5,5

A

2826 19 90

– – – I andre tilfælde

5,3

A

2826 30 00

– Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit)

5,5

A

2826 90

– Andre varer

2826 90 10

– – Dikaliumhexafluorozirkonat

5

A

2826 90 80

– – Andre varer

5,5

A

2827

Klorider, oxyklorider og hydroxyklorider; bromider og oxybromi
der; jodider og oxyjodider

2827 10 00

– Ammoniumklorid

5,5

B3

2827 20 00

– Calciumklorid

4,6

A

– Andre klorider

2827 31 00

– – Af magnesium

4,6

A

2827 32 00

– – Af aluminium

5,5

A

2827 35 00

– – Af nikkel

5,5

A

2827 39

– – I andre tilfælde

2827 39 10

– – – Af tin

4,1

A

2827 39 20

– – – Af jern

2,1

A

2827 39 30

– – – Af kobolt

5,5

A

2827 39 85

– – – I andre tilfælde

5,5

A

3,2

A

– Oxyklorider og hydroxyklorider

2827 41 00

– – Af kobber

2827 49

– – I andre tilfælde

2827 49 10

– – – Af bly

3,2

A

2827 49 90

– – – I andre tilfælde

5,3

A

– Bromider og oxybromider

2827 51 00

– – Bromider af natrium eller kalium

5,5

A

2827 59 00

– – Andre varer

5,5

A

2827 60 00

– Jodider og oxyjodider

5,5

A

2828

Hypokloriter; kommercielt calciumhypoklorit; kloriter; hypobro
miter
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2828 10 00

– Kommercielt calciumhypoklorit og andre calciumhypokloriter

5,5

A

2828 90 00

– Andre varer

5,5

A

2829

Klorater og perklorater; bromater og perbromater; jodater og
perjodater
– Klorater

2829 11 00

– – Af natrium

5,5

A

2829 19 00

– – I andre tilfælde

5,5

A

2829 90

– Andre varer

2829 90 10

– – Perklorater

4,8

A

2829 90 40

– – Bromater af kalium eller natrium

0

A

2829 90 80

– – Andre varer

5,5

A

2830

Sulfider; polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede

2830 10 00

– Natriumsulfider

5,5

B3

2830 90

– Andre varer

2830 90 11

– – Sulfider af calcium, af antimon eller af jern

4,6

A

2830 90 85

– – Andre varer

5,5

A

2831

Ditioniter og sulfoxylater

2831 10 00

– Af natrium

5,5

A

2831 90 00

– I andre tilfælde

5,5

A

2832

Sulfiter; tiosulfater

2832 10 00

– Sulfiter af natrium

5,5

A

2832 20 00

– Andre sulfiter

5,5

A

2832 30 00

– Tiosulfater

5,5

A

2833

Sulfater; aluner; peroxosulfater (persulfater)
– Sulfater af natrium

2833 11 00

– – Dinatriumsulfat

5,5

A

2833 19 00

– – Andre varer

5,5

A

– Andre sulfater

2833 21 00

– – Af magnesium

5,5

A

2833 22 00

– – Af aluminium

5,5

A

2833 24 00

– – Af nikkel

5

A

2833 25 00

– – Af kobber

3,2

A

2833 27 00

– – Af barium

5,5

A

2833 29

– – I andre tilfælde

2833 29 20

– – – Af cadmium; af krom; af zink

5,5

A

2833 29 30

– – – Af kobolt; af titan

5,3

A

2833 29 60

– – – Af bly

4,6

A

2833 29 80

– – – I andre tilfælde

5

A
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2833 30 00

– Aluner

5,5

A

2833 40 00

– Peroxosulfater (persulfater)

5,5

A

2834

Nitriter; nitrater

2834 10 00

– Nitriter

5,5

A

5,5

A

– Nitrater

2834 21 00

– – Af kalium

2834 29

– – I andre tilfælde

2834 29 20

– – – Af barium; af beryllium; af cadmium; af kobolt; af nikkel; af

5,5

A

2834 29 40

– – – Af kobber

4,6

A

2834 29 80

– – – I andre tilfælde

3

A

2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) og fosfater; polyfos
fater, også når de ikke er kemisk definerede

2835 10 00

– Fosfinater (hypofosfiter) og fosfonater (fosfiter)

5,5

B3

bly

– Fosfater

2835 22 00

– – Af mono- eller dinatrium

5,5

B3

2835 24 00

– – Af kalium

5,5

B3

2835 25 00

– – Calciumhydrogenortofosfat (dicalciumfosfat)

5,5

B3

2835 26 00

– – Andre calciumfosfater

5,5

B3

2835 29

– – Andre varer

2835 29 10

– – – Af triammonium

5,3

A

2835 29 30

– – – Af trinatrium

5,5

B3

2835 29 90

– – – Andre varer

5,5

B3

– Polyfosfater

2835 31 00

– – Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat)

5,5

B3

2835 39 00

– – Andre varer

5,5

B3

2836

Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommercielt
ammoniumkarbonat indeholdende ammoniumkarbamat (hjorte
taksalt)

2836 20 00

– Dinatriumkarbonat

5,5

B3

2836 30 00

– Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)

5,5

A

2836 40 00

– Kaliumkarbonater

5,5

B3

2836 50 00

– Calciumkarbonat

5

A

2836 60 00

– Bariumkarbonat

5,5

B3

– Andre varer

2836 91 00

– – Litiumkarbonater

5,5

A

2836 92 00

– – Strontiumkarbonater

5,5

A

2836 99

– – Andre karbonater

3,7

A

– – – Karbonater

2836 99 11

– – – – Af magnesium; af kobber
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2836 99 17

– – – – I andre tilfælde

5,5

A

2836 99 90

– – – Peroxokarbonater

5,5

A

2837

Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte
– Cyanider og oxydcyanider

2837 11 00

– – Af natrium

5,5

A

2837 19 00

– – I andre tilfælde

5,5

A

2837 20 00

– Cyanosalte

5,5

A

2839

Silikater; kommercielle silikater af alkalimetaller
– Af natrium

2839 11 00

– – Natriummetasilikater

5

A

2839 19 00

– – Andre varer

5

A

2839 90 00

– I andre tilfælde

5

A

2840

Borater; peroxoborater (perborater)

0

A

0

A

5,3

A

0

A

– Dinatriumtetraborat (raffineret boraks)

2840 11 00

– – Vandfrit

2840 19

– – Andre varer

2840 19 10

– – – Dinatriumtetraboratpentahydrat

2840 19 90

– – – Andre varer

2840 20

– Andre borater

2840 20 10

– – Af natrium, vandfri

2840 20 90

– – I andre tilfælde

5,3

A

2840 30 00

– Peroxoborater (perborater)

5,5

A

2841

Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer

2841 30 00

– Natriumdikromat

5,5

A

2841 50 00

– Andre kromater og dikromater; peroxokromater

5,5

A

– Manganiter, manganater og permanganater

2841 61 00

– – Kaliumpermanganat

5,5

B3

2841 69 00

– – Andre varer

5,5

A

2841 70 00

– Molybdater

5,5

A

2841 80 00

– Wolframater (tungstater)

5,5

A

2841 90

– Andre varer

2841 90 30

– – Zinkater og vanadater

4,6

A

2841 90 85

– – Andre varer

5,5

A

2842

Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (herunder alumi
nosilikater, også når de ikke er kemisk definerede) (undtagen
azider)

2842 10 00

– Dobbelte eller komplekse silikater (herunder aluminosilikater,

5,5

A

også når de ikke er kemisk definerede)
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2842 90

– Andre varer

2842 90 10

– – Enkelte, dobbelte eller komplekse salte af selens syrer og

5,3

A

2842 90 80

– – Andre varer

5,5

A

tellurs syrer

VI. DIVERSE
2843

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af
ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer
af ædle metaller

2843 10

– Kolloide ædle metaller

2843 10 10

– – Sølv

5,3

A

2843 10 90

– – Andre varer

3,7

A

– Sølvforbindelser

2843 21 00

– – Sølvnitrat

5,5

A

2843 29 00

– – Andre varer

5,5

A

2843 30 00

– Guldforbindelser

3

A

2843 90

– Andre forbindelser; amalgamer

2843 90 10

– – Amalgamer

5,3

A

2843 90 90

– – Andre varer

3

A

2844

Radioaktive kemiske grundstoffer og radioaktive isotoper (her
under spaltelige eller fertile kemiske grundstoffer og isotoper)
samt forbindelser deraf; blandinger og restprodukter med
indhold af sådanne produkter

2844 10

– Naturligt uran samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner

(herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske
stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran eller natur
lige uranforbindelser

– – Naturlig uran

2844 10 10

– – – Ubearbejdet; affald og skrot (Euratom)

0

A

2844 10 30

– – – Bearbejdet (Euratom)

0

A

2844 10 50

– – Ferrouran

0

A

2844 10 90

– – Andre varer (Euratom)

0

A

2844 20

– Uran beriget med U 235 samt forbindelser deraf; plutonium

0

A

samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder
sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og
blandinger med indhold af uran beriget med U 235, plutonium
eller forbindelser af sådanne stoffer

– – Uran beriget med U 235 samt forbindelser deraf; legeringer,

dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)),
keramiske stoffer og blandinger med indhold af uran beriget
med U 235 eller forbindelser af sådanne stoffer

2844 20 25

– – – Ferrouran
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0

A

– – Plutonium samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner

(herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske
stoffer og blandinger med indhold af plutonium eller forbin
delser af sådanne stoffer

– – – Blandinger af uran og plutonium

2844 20 51

– – – – Ferrouran

0

A

2844 20 59

– – – – Andre varer (Euratom)

0

A

2844 20 99

– – – Andre varer

0

A

2844 30

– Uran med formindsket indhold af U 235 samt forbindelser

deraf; thorium samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner
(herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske
stoffer og blandinger med indhold af uran med formindsket
indhold af U 235, thorium eller forbindelser af sådanne stoffer

– – Uran med formindsket indhold af U 235; legeringer, disper

sioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), kera
miske stoffer og blandinger med indhold af uran med
formindsket indhold af U 235 eller forbindelser af dette stof

2844 30 11

– – – Sintrede keramiske metaller (cermets)

5,5

A

2844 30 19

– – – Andre varer

2,9

A

5,5

A

0

A

– – Thorium; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske

metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med
indhold af thorium eller forbindelser af dette stof

2844 30 51

– – – Sintrede keramiske metaller (cermets)
– – – Andre varer

2844 30 55

– – – – Ubearbejdet; affald og skrot (Euratom)
– – – – Bearbejdet

2844 30 61

– – – – – Stænger, profiler, tråd, plader, bånd og folie (Euratom)

0

A

2844 30 69

– – – – – Andre varer (Euratom)

0

A

– – Forbindelser af uran med formindsket indhold af U 235 eller

af thorium, også indbyrdes blandede

2844 30 91

– – – Af uran med formindsket indhold af U 235 eller af thorium

0

A

2844 30 99

– – – Andre varer

0

A

2844 40

– Radioaktive grundstoffer og isotoper samt forbindelser deraf,

samt blandinger af sådanne forbindelser (Euratom), bortset
fra thoriumsalte

bortset fra varer henhørende under pos. 2844 10, 2844 20 og
2844 30; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske
metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold
af sådanne grundstoffer, isotoper eller forbindelser; radioaktive
restprodukter
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– – Uran udvundet af U 233 samt forbindelser deraf, legeringer,

0

A

dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)),
keramiske stoffer og blandinger udvundet af U 233 eller
forbindelser af sådanne stoffer

– – Andre varer

2844 40 20

– – – Kunstige radioaktive isotoper (Euratom)

0

A

2844 40 30

– – – Forbindelser af kunstige radioaktive isotoper (Euratom)

0

A

2844 40 80

– – – Andre varer

0

A

2844 50 00

– Brugte (bestrålede) brændstofelementer fra atomreaktorer (Eura

0

A

2845

Isotoper, andre end de under pos. 2844 hørende; uorganiske eller
organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk define
rede

2845 10 00

– Tungt vand (deuteriumoxid) (Euratom)

5,5

B3

2845 90

– Andre varer

2845 90 10

– – Deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og

5,5

B3

2845 90 90

– – Andre varer

5,5

A

2846

Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters
metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse
metaller

2846 10 00

– Ceriumforbindelser

3,2

A

2846 90 00

– Andre varer

3,2

A

2847 00 00

Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urin
stof

5,5

A

2848 00 00

Fosfider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferro
fosfor

5,5

A

2849

Karbid, også når de ikke er kemisk definerede

2849 10 00

– Af calcium

5,5

A

2849 20 00

– Af silicium

5,5

B3

2849 90

– I andre tilfælde

2849 90 10

– – Af bor

4,1

A

2849 90 30

– – Af wolfram

5,5

B3

2849 90 50

– – Af aluminium; af krom; af molybdæn; af vanadium; af tantal;

5,5

A

2849 90 90

– – I andre tilfælde

5,3

A

2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er
kemisk definerede, bortset fra forbindelser, der også udgør
carbider henhørende under pos. 2849

2850 00 20

– Hydrider; nitrider

4,6

A

2850 00 60

– Azider; silicider

5,5

B3

2850 00 90

– Borider

5,3

A

tom)

forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og
opløsninger med indhold af disse stoffer (Euratom)

af titan
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2852

Uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, også ikke
kemisk definerede, undtagen amalgamer

2852 10 00

– Kemisk defineret

5,5

A

2852 90 00

– I andre tilfælde

5,5

A

2853 00

Andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demine
raliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende
atmosfærisk luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de
inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalga
mer, undtagen af ædle metaller

2853 00 10

– Destilleret vand og andet vand af tilsvarende eller højere

2,7

A

2853 00 30

– Flydende atmosfærisk luft (også selv om de inaktive gasser er

4,1

A

2853 00 50

– Cyanogenklorid

5,5

A

2853 00 90

– Andre varer

5,5

A

29

KAPITEL 29 – ORGANISKE KEMIKALIER

0

A

renhedsgrad

fjernet); komprimeret atmosfærisk luft

I.

KARBONHYDRIDER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITROOG NITROSODERIVATER DERAF

2901

Acycliske karbonhydrider

2901 10 00

– Mættede
– Umættede

2901 21 00

– – Ethylen

0

A

2901 22 00

– – Propen (propylen)

0

A

2901 23 00

– – Buten (butylen) og isomere deraf

0

A

2901 24 00

– – Buta-1,3-dien og isopren

0

A

2901 29 00

– – Andre varer

0

A

2902

Cycliske karbonhydrider
– Cycloalkaner, cycloalkener og cycloterpener

2902 11 00

– – Cyclohexan

0

A

2902 19 00

– – Andre varer

0

A

2902 20 00

– Benzen

0

A

2902 30 00

– Toluen

0

A

– Xylener

2902 41 00

– – o-Xylen

0

A

2902 42 00

– – m-Xylen

0

A

2902 43 00

– – p-Xylen

0

A

2902 44 00

– – Blandinger af xylenisomere

0

A

2902 50 00

– Styren

0

A

2902 60 00

– Ethylbenzen

0

A
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2902 70 00

– Cumen

0

A

2902 90 00

– Andre varer

0

A

2903

Halogenderivater af karbonhydrider
– Mættede klorderivater af acycliske karbonhydrider

2903 11 00

– – Klormetan (metylklorid) og klorethan (ethylklorid)

5,5

B3

2903 12 00

– – Diklormetan (metylenklorid)

5,5

B3

2903 13 00

– – Kloroform (triklormetan)

5,5

B3

2903 14 00

– – Tetraklormetan (karbontetraklorid)

5,5

B3

2903 15 00

– – Ethylendiklorid (ISO) (1,2-diklorethan)

5,5

B3

2903 19

– – Andre varer

2903 19 10

– – – 1,1,1-Triklorethan (metylkloroform)

5,5

B3

2903 19 80

– – – Andre varer

5,5

B3

– Umættede klorderivater af acycliske karbonhydrider

2903 21 00

– – Vinylklorid (klorethylen)

5,5

B3

2903 22 00

– – Triklorethylen

5,5

B3

2903 23 00

– – Tetraklorethylen (perklorethylen)

5,5

B3

2903 29 00

– – Andre varer

5,5

B3

5,5

B3

5,5

B3

0

A

– Fluor-, brom- og jodderivater af acycliske karbonhydrider

2903 31 00

– – Ethylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan)

2903 39

– – Andre varer
– – – Bromider

2903 39 11

– – – – Brommetan (metylbromid)

2903 39 15

– – – – Dibrommetan

2903 39 19

– – – – Andre varer

5,5

B3

2903 39 90

– – – Fluorider og jodider

5,5

B3

– Halogenderivater af acycliske karbonhydrider, der indeholder

mindst to forskellige halogener

2903 71 00

– – Klordifluormetan

5,5

B3

2903 72 00

– – Diklortrifluorethaner

5,5

B3

2903 73 00

– – Diklorfluorethaner

5,5

B3

2903 74 00

– – Klordifluorethaner

5,5

B3

2903 75 00

– – Diklorpentafluorpropaner

5,5

B3

2903 76

– – Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan og dibromtetrafluo

2903 76 10

– – – Bromklordifluormetan

5,5

B3

2903 76 20

– – – Bromtrifluormetan

5,5

B3

rethaner
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5,5

B3

2903 76 90

– – – Dibromtetrafluorethaner

2903 77

– – Andre derivater, perhalogeneret udelukkende med fluor og

2903 77 10

– – – Triklorfluormetan

5,5

B3

2903 77 20

– – – Diklordifluormetan

5,5

B3

2903 77 30

– – – Triklortrifluorethaner

5,5

B3

2903 77 40

– – – Diklortetrafluorethaner

5,5

B3

2903 77 50

– – – Klorpentafluorethan

5,5

B3

2903 77 90

– – – Andre varer

5,5

B3

2903 78 00

– – Andre perhalogenerede derivater

5,5

B3

2903 79

– – Andre varer

klor

– – – Halogeneret udelukkende med fluor og klor

2903 79 11

– – – – Af metan, ethan eller propan

5,5

B3

2903 79 19

– – – – Andre varer

5,5

B3

– – – Halogeneret udelukkende med fluor og brom

2903 79 21

– – – – Af metan, ethan eller propan

5,5

B3

2903 79 29

– – – – Andre varer

5,5

B3

2903 79 90

– – – I andre tilfælde

5,5

B3

– Halogenderivater af cycloalkaner, cycloalkener eller cycloterpe

ner

2903 81 00

– – 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan

5,5

B3

2903 82 00

– – Aldrin (ISO), klordan (ISO) og heptaklor (ISO)

5,5

B3

2903 89

– – Andre varer

2903 89 10

– – – 1,2-Dibrom-4-(1,2-dibromethyl)cyclohexan;

0

A

2903 89 90

– – – Andre varer

5,5

B3

(ISO, INN)

looctaner

tetrabromcyc

– Halogenderivater af aromatiske karbonhydrider

2903 91 00

– – Klorbenzen, o-diklorbenzen og p-diklorbenzen

5,5

B3

2903 92 00

– – Hexaklorbenzen (ISO) og DDT (ISO) (clofenotan (INN), 1,1,1-

5,5

B3

2903 99

– – Andre varer

2903 99 10

– – – 2,3,4,5,6-Pentabrometylbenzen

0

A

2903 99 90

– – – Andre varer

5,5

B3

2904

Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af karbonhydrider, også halo
generede

2904 10 00

– Derivater, kun indeholdende sulfongrupper, samt salte og ethy

5,5

A

2904 20 00

– Derivater, kun indeholdende nitro- eller nitrosogrupper

5,5

A

2904 90

– Andre varer

triklor-2,2-bis (p-klorfenyl)ethan)

lestere deraf
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2904 90 40

– – Triklornitrometan (klorpikrin)

5,5

A

2904 90 95

– – Andre varer

5,5

A

II.
2905

Bemærkning

ALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ELLER
NITROSODERIVATER DERAF

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderi
vater deraf
– Mættede monovalente alkoholer

2905 11 00

– – Metanol (metylalkohol)

5,5

B3

2905 12 00

– – Propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol)

5,5

B3

2905 13 00

– – Butan-1-ol (n-butylalkohol)

5,5

B3

2905 14

– – Andre butanoler

2905 14 10

– – – 2-Metylpropan-2-ol (tert-butylalkohol)

4,6

A

2905 14 90

– – – Andre varer

5,5

B3

2905 16

– – Octanol (octylalkohol) og isomerer deraf

2905 16 20

– – – Octan-2-ol

0

A

2905 16 85

– – – Andre varer

5,5

B3

2905 17 00

– – Dodecan-1-ol (laurylalkohol), hexadecan-1-ol (cetylalkohol) og

5,5

B3

2905 19 00

– – Andre varer

5,5

B3

5,5

B3

octadecan-1-ol (stearylalkohol)

– Umættede monovalente alkoholer

2905 22 00

– – Acycliske terpenalkoholer

2905 29

– – Andre varer

2905 29 10

– – – Allylalkohol

5,5

B3

2905 29 90

– – – Andre varer

5,5

B3

– Divalente alkoholer

2905 31 00

– – Ethylenglykol (ethandiol)

5,5

B3

2905 32 00

– – Propylenglykol (propan-1,2-diol)

5,5

B3

2905 39

– – Andre varer

2905 39 20

– – – Butan-1,3-diol

0

A

2905 39 25

– – – Butan-1,4-diol

5,5

B3

2905 39 30

– – – 2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol

0

A

2905 39 95

– – – Andre varer

5,5

B3

– Andre polyvalente alkoholer

2905 41 00

– – 2-Ethyl-2-(hydroxymetyl)propan-1,3-diol (trimetylolpropan)

5,5

B3

2905 42 00

– – Pentaerythritol

5,5

B3

2905 43 00

– – Mannitol

9,6 + 125,8 EUR/
100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling
1, punkt 18
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2905 44 11

– – – – Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder,

7,7 + 16,1 EUR/
100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling
1, punkt 18

2905 44 19

– – – – I andre tilfælde

9 + 37,8 EUR/
100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling
1, punkt 18

7,7 + 23 EUR/
100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling
1, punkt 18

9

B7

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)
– – – I vandig opløsning

beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol

– – – I andre tilfælde

2905 44 91

– – – – Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder,

2905 44 99

– – – – I andre tilfælde

2905 45 00

– – Glycerol

3,8

A

2905 49 00

– – Andre varer

5,5

B3

0

A

0

A

5,5

B3

beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol

– Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af acycliske alko

holer

2905 51 00

– – Ethklorvynol (INN)

2905 59

– – Andre varer

2905 59 91

– – – 2,2-Bis(brommetyl)propandiol

2905 59 98

– – – Andre varer

2906

Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderi
vater deraf
– Cycloalkanske, cycloalkenske eller cycloterpenske

2906 11 00

– – Mentol

5,5

A

2906 12 00

– – Cyclohexanol, metylcyclohexanoler og dimetylcyclohexanoler

5,5

A

2906 13

– – Steroler og inositoler

2906 13 10

– – – Steroler

5,5

A

2906 13 90

– – – Inositoler

0

A

2906 19 00

– – Andre varer

5,5

A

– Aromatiske

2906 21 00

– – Benzylalkohol

5,5

A

2906 29 00

– – Andre varer

5,5

A

3

A

2,1

A

III. FENOLER OG FENOLALKOHOLER SAMT HALOGEN-,
SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF
2907

Fenoler; fenolalkoholer
– Monovalente fenoler

2907 11 00

– – Fenol (hydroxybenzen) og salte deraf

2907 12 00

– – Cresoler og salte deraf
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2907 13 00

– – Octylfenol og nonylfenol samt isomere deraf; salte af disse

5,5

A

2907 15

– – Naftoler og salte deraf

2907 15 10

– – – 1-Naftol

0

A

2907 15 90

– – – Andre varer

5,5

B3

2907 19

– – Andre varer

2907 19 10

– – – Xylenoler og salte deraf

2,1

A

2907 19 90

– – – Andre varer

5,5

A

produkter

– Polyvalente fenoler; fenolalkoholer

2907 21 00

– – Resorcinol og salte deraf

5,5

A

2907 22 00

– – Hydroquinon (quinol) og salte deraf

5,5

B3

2907 23 00

– – 4,4'-Isopropylidendifenol (bisfenol

5,5

A

2907 29 00

– – Andre varer

5,5

A

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af fenoler eller fenolalkoholer

salte deraf

A, difenylolpropan) og

– Derivater, kun indeholdende halogensubstituenter og salte deraf

2908 11 00

– – Pentaklorfenol (ISO)

5,5

A

2908 19 00

– – Andre varer

5,5

A

– Andre varer

2908 91 00

– – Dinoseb (ISO) og salte deraf

5,5

A

2908 92 00

– – 4,6-Dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) og salte deraf

5,5

A

2908 99 00

– – Andre varer

5,5

A

5,5

B3

IV. ETHERE,
ALKOHOLPEROXIDER,
ETHERPEROXIDER,
KETONPEROXIDER, EPOXIDER MED TRELEDDEDE RINGE,
ACETALER OG HEMIACETALER SAMT HALOGEN-, SULFO, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF
2909

Ethere, etheralkoholer, etherfenoler, etheralkoholfenoler, alkohol
peroxider, etherperoxider og ketonperoxider (uanset om de er
kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderi
vater deraf
– Acycliske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderi

vater deraf

2909 11 00

– – Diethylether

2909 19

– – Andre varer

2909 19 10

– – – Tert-butylethylether (ethyl-tert-butylether (ETBE))

5,5

B3

2909 19 90

– – – Andre varer

5,5

B3

2909 20 00

– Cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenethere samt halogen-,

5,5

B3

2909 30

– Aromatiske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosode

sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
rivater deraf
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0

A

– – Derivater halogeneret udelukkende med brom

2909 30 31

– – – Pentabromdifenylether; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis(pentabrom

0

A

2909 30 35

– – – 1,2-Bis(2,4,6-tribromfenoxy)ethan, bestemt til brug ved frem

0

A

2909 30 38

– – – I andre tilfælde

5,5

B3

2909 30 90

– – Andre varer

5,5

B3

fenoxy)benzen

stilling af akrylonitril-butadien-styren (ABS)

– Etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater

deraf

2909 41 00

– – 2,2'-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol)

5,5

B3

2909 43 00

– – Monobutylethere af ethylenglykol eller af diethylenglykol

5,5

B3

2909 44 00

– – Andre monoalkylethere af ethylenglykol eller af diethylengly

5,5

B3

2909 49

– – Andre varer

2909 49 11

– – – 2-(2-Klorethoxy)ethanol

0

A

2909 49 80

– – – Andre varer

5,5

B3

2909 50 00

– Etherfenoler og etheralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro-

5,5

B3

2909 60 00

– Alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider samt halo

5,5

B3

2910

Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyfenoler og epoxyethere med
treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater
deraf

2910 10 00

– Oxiran (ethylenoxid)

5,5

A

2910 20 00

– Metyloxiran (propylenoxid)

5,5

A

2910 30 00

– 1-Klor-2,3-epoxypropan (epiklorohydrin)

5,5

A

2910 40 00

– Dieldrin (ISO, INN)

5,5

A

2910 90 00

– Andre varer

5,5

A

2911 00 00

Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper,
samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

5

A

kol

eller nitrosoderivater deraf

gen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

V. ALDEHYDER
2912

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cycliske poly
mere af aldehyder; paraformaldehyd
– Acycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper

2912 11 00

– – Metanal (formaldehyd)

5,5

A

2912 12 00

– – Ethanal (acetaldehyd)

5,5

A
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5,5

A

– Cycliske aldehyder, uden andre oxygenholdige grupper

2912 21 00

– – Benzaldehyd

5,5

A

2912 29 00

– – Andre varer

5,5

A

– Aldehydalkoholer, aldehydethere, aldehydfenoler og aldehyder

med andre oxygenholdige grupper

2912 41 00

– – Vanillin (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd)

5,5

B3

2912 42 00

– – Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

5,5

A

2912 49 00

– – Andre varer

5,5

A

2912 50 00

– Cycliske polymere af aldehyder

5,5

A

2912 60 00

– Paraformaldehyd

5,5

A

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- og
henhørende under pos. 2912

5,5

A

nitrosoderivater af

produkter

VI. KETONER OG QUINONER
2914

Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper,
samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
– Acycliske ketoner uden andre oxygenholdige grupper

2914 11 00

– – Acetone

5,5

B3

2914 12 00

– – Butanon (metylethylketon)

5,5

A

2914 13 00

– – 4-Metylpentan-2-on (isobutylmetylketon)

5,5

A

2914 19

– – Andre varer

2914 19 10

– – – 5-Metylhexan-2-on

0

A

2914 19 90

– – – Andre varer

5,5

A

– Cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenketoner uden andre

oxygenholdige grupper

2914 22 00

– – Cyclohexanon og metylcyclohexanoner

5,5

A

2914 23 00

– – Iononer og metyliononer

5,5

A

2914 29 00

– – Andre varer

5,5

B3

– Aromatiske ketoner uden andre oxygenholdige grupper

2914 31 00

– – Fenylacetone (fenylpropan-2-on)

5,5

A

2914 39 00

– – Andre varer

5,5

A

2914 40

– Ketonalkoholer og ketonaldehyder

2914 40 10

– – 4-Hydroxy-4-metylpentan-2-on (diacetonalkohol)

5,5

A

2914 40 90

– – Andre varer

3

A

2914 50 00

– Ketonfenoler og ketoner med andre oxygenholdige grupper

5,5

A

5,5

A

– Quinoner

2914 61 00

– – Antraquinon
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0

A

2914 69

– – Andre varer

2914 69 10

– – – 1,4-Naftoquinon

2914 69 90

– – – Andre varer

5,5

A

2914 70 00

– Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater

5,5

A

VII. KARBOXYLSYRER OG DERES ANHYDRIDER, HALOGENI
DER, PEROXIDER OG PEROXYSYRER SAMT HALOGEN-,
SULFO-, NITRO- ELLER NITROSODERIVATER DERAF
2915

Mættede acycliske monokarboxylsyrer og deres anhydrider, halo
genider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og
nitrosoderivater deraf
– Myresyre samt salte og estere deraf

2915 11 00

– – Myresyre

5,5

B3

2915 12 00

– – Salte af myresyre

5,5

B3

2915 13 00

– – Estere af myresyre

5,5

B3

– Eddikesyre og salte deraf; eddikesyreanhydrid

2915 21 00

– – Eddikesyre

5,5

B3

2915 24 00

– – Eddikesyreanhydrid

5,5

B3

2915 29 00

– – Andre varer

5,5

B3

– Estere af eddikesyre

2915 31 00

– – Ethylacetat

5,5

B3

2915 32 00

– – Vinylacetat

5,5

B3

2915 33 00

– – n-Butylacetat

5,5

B3

2915 36 00

– – Dinoseb (ISO) acetat

5,5

B3

2915 39 00

– – Andre varer

5,5

B3

2915 40 00

– Mono-, di- og trikloreddikesyrer samt salte og estere deraf

5,5

B3

2915 50 00

– Propionsyre samt salte og estere deraf

4,2

A

2915 60

– Butansyrer og pentansyrer samt salte og estere deraf

0

A

– – Butansyrer samt salte og estere deraf

2915 60 11

– – – 1-Isopropyl-2,2-dimetyltrimetylen diisobutyrat

2915 60 19

– – – Andre varer

5,5

B3

2915 60 90

– – Pentansyrer samt salte og estere deraf

5,5

B3

2915 70

– Palmitinsyre og stearinsyre samt salte og estere deraf

2915 70 40

– – Palmitinsyre samt salte og estere deraf

5,5

B3

2915 70 50

– – Stearinsyre samt salte og estere deraf

5,5

B3

2915 90

– Andre varer

2915 90 30

– – Laurinsyre samt salte og estere deraf

5,5

B3

2915 90 70

– – Andre varer

5,5

B3
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Umættede acycliske monokarboxylsyrer og cycliske monokarbo
xylsyrer samt deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxy
syrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf
– Umættede acycliske monokarboxylsyrer og deres anhydrider,

halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf

2916 11 00

– – Akrylsyre og salte deraf

6,5

B3

2916 12 00

– – Estere af akrylsyre

6,5

B3

2916 13 00

– – Methakrylsyre og salte deraf

6,5

A

2916 14 00

– – Estere af methakrylsyre

6,5

B3

2916 15 00

– – Oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf

6,5

A

2916 16 00

– – Binapakryl (ISO)

6,5

A

2916 19

– – Andre varer

2916 19 10

– – – Undecensyrer samt salte og estere deraf

5,9

A

2916 19 40

– – – Crotonsyre

0

A

2916 19 95

– – – Andre varer

6,5

A

2916 20 00

– Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpen-monokarboxylsyrer og

6,5

A

deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt
derivater deraf

– Aromatiske monokarboxylsyrer og deres anhydrider, halogeni

der, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf

2916 31 00

– – Benzoesyre samt salte og estere deraf

6,5

A

2916 32 00

– – Benzoylperoxid og benzoylklorid

6,5

A

2916 34 00

– – Fenyleddikesyre og salte deraf

0

A

2916 39

– – Andre varer

2916 39 10

– – – Estere af fenyleddikesyre

0

A

2916 39 90

– – – Andre varer

6,5

A

2917

Polykarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og
peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf
– Acycliske polykarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider,

peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf

2917 11 00

– – Oxalsyre samt salte og estere deraf

6,5

B3

2917 12 00

– – Adipinsyre samt salte og estere deraf

6,5

B3

2917 13

– – Azelinsyre og sebacinsyre samt salte og estere deraf

2917 13 10

– – – Sebacinsyre

0

A

2917 13 90

– – – Andre varer

6

A

2917 14 00

– – Maleinsyreanhydrid

6,5

B3

2917 19

– – Andre varer

2917 19 10

– – – Malonsyre samt salte og estere deraf

6,5

A

2917 19 90

– – – Andre varer

6,3

A
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– Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpen-polykarboxylsyrer og

6

A

deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt
derivater deraf

– Aromatiske polykarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider,

peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf

2917 32 00

– – Dioctylortoftalater

6,5

B3

2917 33 00

– – Dinonyl- eller didecylortoftalater

6,5

A

2917 34 00

– – Andre estere af ortoftalsyre

6,5

A

2917 35 00

– – Ftalsyreanhydrid

6,5

B3

2917 36 00

– – Tereftalsyre og salte deraf

6,5

B3

2917 37 00

– – Dimetyltereftalat

6,5

A

2917 39

– – Andre varer

2917 39 20

– – – Ester eller anhydrid af tetrabromftalsyre; benzen-1,2,4-trikar

0

A

2917 39 95

– – – Andre varer

6,5

A

2918

Karboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhyd
rider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-,
nitro- og nitrosoderivater deraf

boxylsyre; isoftaloyldiklorid, med indhold af tereftaloyldi
klorid på 0,8 vægtprocent og derunder; naftalen-1,4,5,8tetrakarboxylsyre; tetraklorftalsyreanhydrid; natrium 3,5bis(metoxykarbonyl)benzensulfonat

– Karboxylsyrer indeholdende alkoholgrupper, men uden andre

oxygenholdige grupper, og deres anhydrider, halogenider, pero
xider og peroxysyrer samt derivater deraf

2918 11 00

– – Mælkesyre samt salte og estere deraf

6,5

A

2918 12 00

– – Vinsyre

6,5

A

2918 13 00

– – Salte og estere af vinsyre

6,5

A

2918 14 00

– – Citronsyre

6,5

B3

2918 15 00

– – Salte og estere af citronsyre

6,5

B3

2918 16 00

– – Gluconsyre samt salte og estere deraf

6,5

A

2918 18 00

– – Klorbenzilat (ISO)

6,5

A

2918 19

– – Andre varer

2918 19 30

– – – Kolsyre og 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-kolan-24-syre (desoxykol

6,3

A

2918 19 40

– – – 2,2-Bis(hydroxymetyl)propionsyre

0

A

2918 19 50

– – – 2,2-Difenyl-2-hydroxyeddikesyre (benzilsyre)

6,5

A

2918 19 98

– – – Andre varer

6,5

A

6,5

B3

syre) samt salte og estere deraf

– Karboxylsyrer indeholdende fenolgrupper, men uden andre

oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, pero
xider og peroxysyrer samt derivater deraf

2918 21 00

– – Salicylsyre og salte deraf
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2918 22 00

– – o-Acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

6,5

B3

2918 23 00

– – Andre estere af salicylsyre og salte deraf

6,5

A

2918 29 00

– – Andre varer

6,5

B3

2918 30 00

– Karboxylsyrer indeholdende aldehyd- eller ketongrupper, men

6,5

A

6,5

A

0

A

6,5

A

uden andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, haloge
nider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf

– Andre varer

2918 91 00

– – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxyeddikesyre), salte og estere

2918 99

– – Andre varer

2918 99 40

– – – 2,6-Dimetoxybenzoesyre; dicamba (ISO) natriumfenoxyacetat

2918 99 90

– – – Andre varer

deraf

VIII. ESTERE AF UORGANISKE SYRER AF IKKE-METALLER OG
DERES SALTE SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OG
NITROSODERIVATER DERAF
2919

Estere af fosforsyre og deres salte (herunder lactofosfater); halo
gen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

2919 10 00

– Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

6,5

A

2919 90 00

– Andre varer

6,5

A

2920

Estere af andre uorganiske syrer af ikke-metaller (undtagen estere
af hydrogenhalogenider) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og
nitrosoderivater deraf
– Tiofosforsyreestere (fosforotioater) og deres salte; halogen-,

sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

2920 11 00

– – Paration (ISO) og paration-metyl (ISO) (metyl-paration)

6,5

A

2920 19 00

– – Andre varer

6,5

A

2920 90

– Andre varer

2920 90 10

– – Estere af svovlsyre og karbonsyre (kulsyre) og deres salte;

6,5

A

2920 90 20

– – Dimetylfosfonat (dimetylfosfit)

6,5

A

2920 90 30

– – Trimetylfosfit (trimethoxyfosfin)

6,5

A

2920 90 40

– – Triethylfosfit

6,5

A

2920 90 50

– – Diethylfosfonat (diethylhydrogenfosfit) (diethylfosfit)

6,5

A

2920 90 85

– – Andre varer

6,5

A

6,5

B3

halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

IX.
2921

FORBINDELSER MED NITROGENHOLDIGE GRUPPER

Aminer
– Acycliske monoaminer og derivater deraf; salte af disse produk

ter

2921 11 00

– – Metylamin, dimetylamin og trimetylamin og salte deraf

2921 19

– – Andre varer
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0

A

2921 19 40

– – – 1,1,3,3-Tetrametylbutylamin

2921 19 50

– – – Diethylamin og salte deraf

5,7

B3

2921 19 60

– – – 2-(N,N-Diethylamino)ethylkloridhydroklorid,

6,5

B3

2921 19 99

– – – Andre varer

6,5

B3

6

B3

6,5

B3

6

B3

6,3

B3

0

A

6,5

B3

2-(N,Ndiisopropylamino)ethylkloridhydroklorid, og 2-(N,N-dimety
lamino)ethylkloridhydroklorid

– Acycliske polyaminer og derivater deraf; salte af disse produkter

2921 21 00

– – Ethylendiamin og salte deraf

2921 22 00

– – Hexametylendiamin og salte deraf

2921 29 00

– – Andre varer

2921 30

– Cycloalkan-,

2921 30 10

– – Cyclohexylamin og cyclohexyldimetylamin samt salte deraf

2921 30 91

– – Cyclohex-1,3-ylendiamin (1,3-diaminocyclohexan)

2921 30 99

– – Andre varer

cycloalken- eller cycloterpenmonoaminer
-polyaminer samt derivater deraf; salte af disse produkter

og

– Aromatiske monoaminer og derivater deraf; salte af disse

produkter

2921 41 00

– – Anilin og salte deraf

6,5

B3

2921 42 00

– – Anilinderivater og salte deraf

6,5

B3

2921 43 00

– – Toluidiner og derivater deraf; salte af disse produkter

6,5

B3

2921 44 00

– – Difenylamin og derivater deraf; salte af disse produkter

6,5

B3

2921 45 00

– – 1-Naftylamin (alfa-naftylamin) og 2-naftylamin (beta-naftyla

6,5

B3

2921 46 00

– – Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN),

0

A

2921 49 00

– – Andre varer

6,5

B3

0

A

min) samt derivater deraf; salte af disse produkter

etilamfetamin (INN), fencamfamin (INN), lefetamin (INN),
levamfetamin (INN), mefenorex (INN) og fentermin (INN);
salte deraf

– Aromatiske polyaminer og derivater deraf; salte af disse produk

ter

2921 51

– – o-, m- og p-Fenylendiamin og diaminotoluener samt derivater

deraf; salte af disse produkter

– – – o-, m- og p-Fenylendiamin og diaminotoluener samt halo

gen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af disse produkter;
salte af disse produkter

2921 51 11

– – – – m-Fenylendiamin, af renhed på 99 vægtprocent og derover

2921 51 19

– – – – Andre varer

6,5

B3

2921 51 90

– – – Andre varer

6,5

B3

2921 59

– – Andre varer

2921 59 50

– – – m-Fenylenbis(metylamin);

0

A

og med indhold af: – vand på 1 vægtprocent og derunder –
o-fenylendiamin på 200 mg/kg og derunder, og – p-feny
lendiamin på 450 mg/kg og derunder

2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin;
4,4'-bi-o-toluidin; 1,8-naphthylendiamin
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6,5

B3

– Aminoalkoholer, undtagen sådanne med flere indbyrdes forskel

lige oxygenholdige grupper, samt ethere og estere deraf; salte af
disse produkter

2922 11 00

– – Monoethanolamin og salte deraf

6,5

B3

2922 12 00

– – Diethanolamin og salte deraf

6,5

B3

2922 13

– – Triethanolamin og salte deraf

2922 13 10

– – – Triethanolamin

6,5

B3

2922 13 90

– – – Salte af triethanolamin

6,5

B3

2922 14 00

– – Dextropropoxyfen (INN) og salte deraf

0

A

2922 19

– – Andre varer

2922 19 10

– – – N-Ethyldiethanolamin

6,5

B3

2922 19 20

– – – 2,2'-Metyliminodiethanol (N-metyldiethanolamin)

6,5

B3

2922 19 30

– – – 2-(N,N-Diisopropylamino)ethanol

6,5

B3

2922 19 85

– – – Andre varer

6,5

B3

– Aminonaphtholer og andre aminofenoler, undtagen sådanne

med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper, samt
ethere og estere deraf; salte af disse produkter

2922 21 00

– – Aminohydroxynaftalensulfonsyre og salte deraf

6,5

B3

2922 29 00

– – Andre varer

6,5

B3

0

A

6,5

B3

– Aminoaldehyder, aminoketoner og aminoquinoner, undtagen

sådanne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper;
salte af disse produkter

2922 31 00

– – Amfepramon (INN), metadon (INN) og normetadon (INN);

2922 39 00

– – Andre varer

salte deraf

– Aminosyrer, undtagen sådanne med flere indbyrdes forskellige

oxygenholdige grupper, og estere deraf; salte af disse produkter

2922 41 00

– – Lysin og estere deraf; salte af disse produkter

6,3

B3

2922 42 00

– – Glutaminsyre og salte deraf

6,5

B3

2922 43 00

– – Antranilsyre og salte deraf

6,5

B3

2922 44 00

– – Tilidin (INN) og salte deraf

0

A

2922 49

– – Andre varer

2922 49 20

– – – beta-Alanin

0

A

2922 49 85

– – – Andre varer

6,5

B3

2922 50 00

– Aminoalkoholfenoler, aminosyrefenoler og andre aminoforbin

6,5

B3

2923

Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider;
lecitiner og andre fosfoaminolipider, også når de ikke er kemisk
definerede

delser med oxygenholdige grupper
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2923 10 00

– Cholin og salte deraf

6,5

A

2923 20 00

– Lecitiner og andre fosfoaminolipider

5,7

A

2923 90 00

– Andre varer

6,5

A

2924

Amider af karboxylsyrer eller karbonsyre (kulsyre)

0

A

– Acycliske amider (herunder acycliske karbamater) og derivater

deraf; salte af disse produkter

2924 11 00

– – Meprobamat (INN)

2924 12 00

– – Fluoroacetamid (ISO), monocrotofos (ISO) og fosfamidon

6,5

B3

2924 19 00

– – Andre varer

6,5

B3

(ISO)

– Cycliske amider (herunder cycliske karbamater) og derivater

deraf; salte af disse produkter

2924 21 00

– – Ureiner og derivater deraf; salte af disse produkter

6,5

B3

2924 23 00

– – 2-Acetamidobenzoesyre (N-acetylantranilinsyre) og salte deraf

6,5

A

2924 24 00

– – Ethinamat (INN)

0

A

2924 29

– – Andre varer

2924 29 10

– – – Lidocain (INN)

0

A

2924 29 98

– – – Andre varer

6,5

B3

2925

Imider af karboxylsyrer (herunder sakkarin og salte deraf) samt
iminer

6,5

A

0

A

0

A

6,5

A

– Imider og derivater deraf; salte af disse produkter

2925 11 00

– – Sakkarin og salte deraf

2925 12 00

– – Glutethimid (INN)

2925 19

– – Andre varer

2925 19 20

– – – 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabrom-N,N'-ethylendiftalimid; N,N'-ethy

2925 19 95

– – – Andre varer

lenbis(4,5-dibromhexahydro-3,6-metanoftalimid)

– Iminer og derivater deraf; salte af disse produkter

2925 21 00

– – Klordimeform (ISO)

6,5

A

2925 29 00

– – Andre varer

6,5

A

2926

Nitriler

2926 10 00

– Akrylonitril

6,5

B3

2926 20 00

– 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid)

6,5

A

2926 30 00

– Fenproporex (INN) og salte deraf; metadon (INN) mellempro

6,5

A

2926 90

– Andre varer

2926 90 20

– – Isoftalonitril

6

A

2926 90 95

– – Andre varer

6,5

A

dukt (4-cyano-2-dimetylamino-4,4-difenylbutan)
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6,5

B3

0

A

6,5

A

2927 00 00

– Diazo-, azo- og azoxyforbindelser

2928 00

Organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin

2928 00 10

– N,N-Bis(2-metoxyethyl)hydroxylamin

2928 00 90

– Andre varer

2929

Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper

2929 10 00

– Isocyanater

6,5

B3

2929 90 00

– Andre varer

6,5

A

X.

ORGANISKE-UORGANISKE FORBINDELSER, HETERO
CYCLISKE FORBINDELSER, NUCLEINSYRER OG DERES
SALTE SAMT SULFONAMIDER

2930

Organiske svovlforbindelser

2930 20 00

– Tiokarbamater og ditiokarbamater

6,5

A

2930 30 00

– Mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram

6,5

A

2930 40

– Metionin

2930 40 10

– – Metionin (INN)

0

A

2930 40 90

– – Andre varer

6,5

B3

2930 50 00

– Captafol (ISO) og metamidofos (ISO)

6,5

B3

2930 90

– Andre varer

2930 90 13

– – Cystein og cystin

6,5

B3

2930 90 16

– – Derivater af cystein eller cystin

6,5

B3

2930 90 20

– – Tiodiglycol (INN) (2,2'-tiodiethanol)

6,5

B3

2930 90 30

– – DL-2-hydroxy-4-(metyltio)smørsyre

0

A

2930 90 40

– – 2,2'-Tiodiethylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propio

0

A

2930 90 50

– – Blandinger af isomerer bestående af 4-metyl-2,6-bis(metyltio)-

0

A

2930 90 60

– – 2-(N,N-Diethylamino)ethantiol

6,5

B3

2930 90 99

– – Andre varer

6,5

B3

2931

Andre organiske-uorganiske forbindelser

2931 10 00

– Tetrametylbly og tetraethylbly

6,5

A

2931 20 00

– Tributyltinforbindelser

6,5

A

2931 90

– Andre varer

2931 90 10

– – Dimetylmetylfosfonat

6,5

A

2931 90 20

– – Metylfosfonoyldifluorid (metylfosfonsyredifluorid)

6,5

A

2931 90 30

– – Metylfosfonoyldiklorid (metylfosfonsyrediklorid)

6,5

A

nat]

m-fenylendiamin og 2-metyl-4,6-bis(metyltio)-m-fenylendia
min
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Kategori

2931 90 40

– – (5-Ethyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl-metyl-

6,5

A

2931 90 90

– – Andre varer

6,5

A

2932

Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som hete
roatom(er)

metylfosfonat;
bis[(5-ethyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafos
finan-5-yl)metyl]metylfosfonat; 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trio
xatrifosfinan-2,4,6-trioxide; dimetylpropylfosfonat; diethylet
hylfosfonat;
natrium-3-(trihydroxysilyl)propylmetylfosfonat;
blandinger, der hovedsagelig består af metylfosfonsyre og (ami
noiminometyl)urea (i forholdet 50:50)

– Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret furan

ring (også hydrogeneret)

2932 11 00

– – Tetrahydrofuran

6,5

A

2932 12 00

– – 2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

6,5

B3

2932 13 00

– – Furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol

6,5

B3

2932 19 00

– – Andre varer

6,5

A

2932 20

– Laktoner

2932 20 10

– – Fenolftalein;

0

A

2932 20 20

– – gamma-Butyrolactone

6,5

A

2932 20 90

– – Andre varer

6,5

B3

1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-metoxykarbonyl1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecy
loxy-2-naftylsyre; 3'-klor-6'-cyclohexylaminospiro[isobenzofu
ran-1(3H),9'-xanthen]-3-on; 6'-(N-ethyl-p-toluidin)-2'-metylspi
ro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-on; metyl-6-docosyloxy1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-metyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3Hnafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftalen-2-karboxylat

– Andre varer

2932 91 00

– – Isosafrol

6,5

A

2932 92 00

– – 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-on

6,5

A

2932 93 00

– – Piperonal

6,5

A

2932 94 00

– – Safrol

6,5

A

2932 95 00

– – Tetrahydrocannabinoler (alle isomerer)

6,5

A

2932 99 00

– – Andre varer

6,5

A

2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som hete
roatom(er)
– Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyra

zolring (også hydrogeneret)

2933 11

– – Fenazon (antipyrin) og derivater deraf
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2933 11 10

– – – Propyfenazon (INN)

2933 11 90

– – – Andre varer

2933 19

– – Andre varer

2933 19 10

– – – Fenylbutazon (INN)

2933 19 90

– – – Andre varer

12.6.2020

Basissats

Kategori

0

A

6,5

A

0

A

6,5

A

6,5

A

0

A

6,5

A

– Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret imida

zolring (også hydrogeneret)

2933 21 00

– – Hydantoin og derivater deraf

2933 29

– – Andre varer

2933 29 10

– – – Nafazolinhydroklorid (INNM) og nafazolinnitrat (INNM);

2933 29 90

– – – Andre varer

fentolamin (INN); tolazolinhydroklorid (INNM)

– Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret pyri

dinring (også hydrogeneret)

2933 31 00

– – Pyridin og salte deraf

5,3

A

2933 32 00

– – Piperidin og salte deraf

6,5

A

2933 33 00

– – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), broma

6,5

A

2933 39

– – Andre varer

2933 39 10

– – – Iproniazid (INN); ketobemidonhydroklorid (INNM); pyrido

0

A

2933 39 20

– – – 2,3,5,6-Tetraklorpyridin

0

A

2933 39 25

– – – 3,6-Diklorpyridin-2-karboxylsyre

0

A

2933 39 35

– – – 2-Hydroxyethylammonium-3,6-diklorpyridin-2-karboxylat

0

A

2933 39 40

– – – 2-Butoxyethyl(3,5,6-triklor-2-pyridyloxy)acetat

0

A

2933 39 45

– – – 3,5-Diklor-2,4,6-trifluorpyridin

0

A

2933 39 50

– – – Metylester af fluroxypyr (ISO)

4

A

2933 39 55

– – – 4-Metylpyridin

0

A

2933 39 99

– – – Andre varer

6,5

A

0

A

zepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN), dipipanon
(INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat
(INN), pentazocin (INN), pethidin (INN), pethidin (INN)
mellemprodukt A, fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin
(INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) og
trimeperidin (INN); salte af disse produkter

stigminbromid (INN)

– Forbindelser, der omfatter en quinolin- eller isoquinolinrings

truktur (også hydrogeneret), men ikke andre kondenserede ringe

2933 41 00

– – Levorphanol (INN) og salte deraf

2933 49

– – Andre varer
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2933 49 10

– – – Halogenderivater af quinolin; derivater af quinolinkarboxyl

5,5

A

2933 49 30

– – – Dextromethorphan (INN) og salte deraf

0

A

2933 49 90

– – – Andre varer

6,5

A

6,5

A

0

A

syre

– Forbindelser, hvis struktur omfatter en pyrimidinring (også

hydrogeneret) eller en piperazinring

2933 52 00

– – Malonylurinstof (barbitursyre) og salte deraf

2933 53

– – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital

2933 53 10

– – – Fenobarbital (INN), barbital (INN) samt salte deraf

2933 53 90

– – – Andre varer

6,5

A

2933 54 00

– – Andre derivater af malonylurinstof (barbitursyre); salte af disse

6,5

A

2933 55 00

– – Loprazolam (INN), mecloqualon (INN), metaqualon (INN) og

0

A

2933 59

– – Andre varer

2933 59 10

– – – Diazinon (ISO)

0

A

2933 59 20

– – – 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan (triethylendiamin)

0

A

2933 59 95

– – – Andre varer

6,5

A

6,5

B3

(INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), metylfenobarbital
(INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabar
bital (INN), secobarbital (INN) og vinylbital (INN); salte af
disse produkter

produkter

zipeprol (INN); salte af disse produkter

– Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret triazin

ring (også hydrogeneret)

2933 61 00

– – Melamin

2933 69

– – Andre varer

2933 69 10

– – – Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); hexahydro-

5,5

A

2933 69 40

– – – Metenamin (INN) (hexametylentetramin); 2,6-di-tert-butyl-4-

0

A

2933 69 80

– – – Andre varer

6,5

A

6,5

A

0

A

1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (hexogen, trimetylentrinitramin)

[4,6-bis(octyltio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-fenol

– Laktamer

2933 71 00

– – 6-Hexanlaktam (epsilon-caprolaktam)

2933 72 00

– – Clobazam (INN) og methyprylon (INN)
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6,5

A

0

A

6,5

A

5,5

A

0

A

6,5

A

6,5

A

– Andre varer

2933 91

– – Alprazolam (INN), camazepam (INN), klordiazepoxid (INN),

2933 91 10

– – – Klordiazepoxid (INN)

2933 91 90

– – – Andre varer

2933 99

– – Andre varer

2933 99 20

– – – Indol

2933 99 50

– – – 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl)fenol

2933 99 80

– – – Andre varer

2934

Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemisk definerede;
andre heterocycliske forbindelser

2934 10 00

– Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret thiazol

2934 20

– Forbindelser, der omfatter en benzothiazolringstruktur (også

2934 20 20

– – Di(benzotiazol-2-yl)disulfid; benzotiazol-2-tiol (mercaptoben

6,5

A

2934 20 80

– – Andre varer

6,5

A

2934 30

– Forbindelser, der omfatter en fenotiazinringstruktur (også hydro

2934 30 10

– – Tiethylperazin (INN); tioridazin (INN) og salte deraf

0

A

2934 30 90

– – Andre varer

6,5

A

0

A

clonazepam (INN), clorazepat, delorazepam (INN), diazepam
(INN), estazolam (INN), ethylloflazepat (INN), fludiazepam
(INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam
(INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol
(INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam
(INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam
(INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN),
temazepam (INN), tetrazepam (INN) og triazolam (INN); salte
af disse produkter

og 3-metylindol (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5Hdibenz[c,e]azepin (azapetin), fenindamin (INN) samt salte
deraf; imipraminhydroklorid (INNM)

ring (også hydrogeneret)

hydrogeneret), men ikke andre kondenserede ringe

zotiazol) og salte deraf

generet), men ikke andre kondenserede ringe

– Andre varer

2934 91 00

– – Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxa

2934 99

– – Andre varer

zolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), keta
zolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN),
fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) og sufentanil (INN);
salte af disse produkter

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

L 186/351

Varebeskrivelse

Basissats
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2934 99 60

– – – Klorprothixen (INN); thenalidin (INN) samt tartrater og

0

A

2934 99 90

– – – Andre varer

6,5

A

2935 00

Sulfonamider

2935 00 30

– 3-{1-[7-(Hexadecylsulfonylamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,3H-

0

A

2935 00 90

– Andre varer

6,5

B3

maleater deraf; furazolidon (INN); 7-aminocefalosporansyre;
salte og estere af (6R,7R)-3-acetoxymetyl-7-[(R)-2-formyloxy2-fenylacetamid]-8-oxo-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2karboxylsyre; 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)ethyl]-2-metylpyridinium
bromid

nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid;
metosulam (ISO)

XI.
2936

PROVITAMINER, VITAMINER OG HORMONER

Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproducerede
(herunder naturlige koncentrater), derivater deraf, der hovedsagelig
anvendes som vitaminer, samt indbyrdes blandinger af disse stof
fer; opløsninger af disse produkter, uanset opløsningsmidlets art
– Vitaminer og derivater deraf, ublandede

2936 21 00

– – Vitamin A og derivater deraf

0

A

2936 22 00

– – Vitamin B1 og derivater deraf

0

A

2936 23 00

– – Vitamin B2 og derivater deraf

0

A

2936 24 00

– – D- eller DL-pantothensyre (vitamin B3 og vitamin B5) samt

0

A

2936 25 00

– – Vitamin B6 og derivater deraf

0

A

2936 26 00

– – Vitamin B12 samt derivater deraf

0

A

2936 27 00

– – Vitamin C og derivater deraf

0

A

2936 28 00

– – Vitamin E og derivater deraf

0

A

2936 29 00

– – Andre vitaminer og derivater deraf

0

A

2936 90 00

– Andre varer, herunder naturlige koncentrater

0

A

2937

Hormoner, prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener, natur
lige eller syntetisk reproducerede; derivater og strukturelle analog
stoffer deraf, herunder polypeptider med modificeret kædestruk
tur, der hovedsagelig anvendes som hormoner

derivater deraf

– Polypeptidhormoner,

proteinhormoner og glycoproteinhor
moner samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf

2937 11 00

– – Somatotropin samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf

0

A

2937 12 00

– – Insulin og salte deraf

0

A

2937 19 00

– – Andre varer

0

A

– Steroide hormoner samt derivater og strukturelle analogstoffer

deraf

2937 21 00

– – Cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) og pred

0

A

2937 22 00

– – Halogenerede derivater af corticosteroidale hormoner

0

A

nisolon (dehydrohydrocortison)
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2937 23 00

– – Østrogener og progestogener

0

A

2937 29 00

– – Andre varer

0

A

2937 50 00

– Prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener samt derivater

0

A

2937 90 00

– Andre varer

0

A

6,5

A

6

A

og strukturelle analogstoffer deraf

XII.

GLYKOSIDER OG PLANTEALKALOIDER, NATURLIGE
ELLER SYNTETISK REPRODUCEREDE SAMT SALTE,
ETHERE, ESTERE OG ANDRE DERIVATER DERAF

2938

Glykosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte,
ethere, estere og andre derivater deraf

2938 10 00

– Rutosid (rutin) og derivater deraf

2938 90

– Andre varer

2938 90 10

– – Digitalisglykosider

2938 90 30

– – Glycyrrhizinsyre og glycyrrhizater

5,7

A

2938 90 90

– – Andre varer

6,5

A

2939

Plantealkaloider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte,
ethere, estere og andre derivater deraf
– Opiumalkaloider og derivater deraf; salte af disse produkter

2939 11 00

– – Koncentrater af valmuestrå eller -stængler; buprenorfin (INN),

0

A

2939 19 00

– – Andre varer

0

A

2939 20 00

– Cinchona-alkaloider og derivater deraf; salte af disse produkter

0

A

2939 30 00

– Koffein og salte deraf

0

A

codein, dihydrocodein (INN), ethylmorfin, etorfin (INN),
heroin, hydrocodon (INN), hydromorfon (INN), morfin, nico
morfin (INN), oxycodon (INN), oxymorfon (INN), folcodin
(INN), thebacon (INN) og thebain; salte deraf

– Efedriner og salte deraf

2939 41 00

– – Efedrin og salte deraf

0

A

2939 42 00

– – Pseudoefedrin (INN) og salte deraf

0

A

2939 43 00

– – Cathin (INN) og salte deraf

0

A

2939 44 00

– – Norephedrin og salte deraf

0

A

2939 49 00

– – Andre varer

0

A

– Theofyllin og aminofyllin (theofyllin-ethylendiamin) samt deri

vater deraf; salte af disse produkter

2939 51 00

– – Fenetyllin (INN) og salte deraf

0

A

2939 59 00

– – Andre varer

0

A

– Alkaloider af meldrøje samt derivater deraf; salte af disse

produkter

2939 61 00

– – Ergometrin (INN) og salte deraf

0

A

2939 62 00

– – Ergotamin (INN) og salte deraf

0

A

2939 63 00

– – Lysergsyre og salte deraf

0

A
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0

A

– Andre varer

2939 91 00

– – Kokain, ecgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN),

0

A

2939 99 00

– – Andre varer

0

A

6,5

B3

0

A

5,3

A

metamfetamin racemat; salte, estere og andre derivater deraf

XIII. ANDRE ORGANISKE FORBINDELSER
2940 00 00

Sukkerarter, kemisk rene (bortset fra sakkarose, laktose, maltose,
glukose og fruktose); sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere
samt salte deraf, bortset fra produkter henhørende under pos.
2937, 2938 og 2939

2941

Antibiotika

2941 10 00

– Penicilliner og derivater deraf, med penicillansyrestruktur; salte

2941 20

– Streptomyciner og derivater deraf; salte af disse produkter

2941 20 30

– – Dihydrostreptomycin samt salte, estere og hydrater deraf

2941 20 80

– – Andre varer

0

A

2941 30 00

– Tetracycliner og derivater deraf; salte af disse produkter

0

A

2941 40 00

– Kloramfenicol og derivater deraf; salte af disse produkter

0

A

2941 50 00

– Erythromycin og derivater deraf; salte af disse produkter

0

A

2941 90 00

– Andre varer

0

A

2942 00 00

Andre organiske forbindelser

6,5

A

30

KAPITEL 30 – FARMACEUTISKE PRODUKTER

3001

Kirtler og andre organer til organo-terapeutisk brug, tørrede, også
pulveriserede; ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres
sekreter, til organo-terapeutisk brug; heparin og salte deraf; andre
menneskelige eller animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller
profylaktisk brug, ikke andetsteds tariferet

3001 20

– Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter

3001 20 10

– – Fra mennesker

0

A

3001 20 90

– – I andre tilfælde

0

A

3001 90

– Andre varer

3001 90 20

– – Fra mennesker

0

A

af disse produkter

– – I andre tilfælde

3001 90 91

– – – Heparin og salte deraf

0

A

3001 90 98

– – – Andre varer

0

A
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Menneskeblod; dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller
diagnostisk brug; antisera, andre blodbestanddele og immunolo
giske produkter, også modificerede eller fremstillet ved biotekno
logiske processer; vacciner, toksiner, kulturer af mikroorganismer
(undtagen gær) samt lignende produkter

3002 10

– Antisera, andre blodbestanddele og immunologiske produkter,

3002 10 10

– – Antisera

12.6.2020

Basissats

Kategori

0

A

0

A

også modificerede eller fremstillet ved bioteknologiske processer

– – Andre varer

3002 10 91

– – – Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
– – – Andre varer

3002 10 95

– – – – Fra mennesker

0

A

3002 10 99

– – – – I andre tilfælde

0

A

3002 20 00

– Vacciner til mennesker

0

A

3002 30 00

– Vacciner til veterinær brug

0

A

3002 90

– Andre varer

3002 90 10

– – Menneskeblod

0

A

3002 90 30

– – Dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk

0

A

3002 90 50

– – Kulturer af mikroorganismer

0

A

3002 90 90

– – Andre varer

0

A

3003

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002,
3005 og 3006), bestående af mindst to produkter, der er blan
dede til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke i doseret stand
eller i former eller pakninger til detailsalg

3003 10 00

– Med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansy

0

A

3003 20 00

– Med indhold af andre antibiotika

0

A

brug

restruktur, eller af streptomycin eller derivater deraf

– Med indhold af hormoner eller andre varer henhørende under

pos. 2937, men uden indhold af antibiotika

3003 31 00

– – Med indhold af insulin

0

A

3003 39 00

– – I andre tilfælde

0

A

3003 40 00

– Med indhold af alkaloider eller derivater deraf, men uden

0

A

3003 90 00

– I andre tilfælde

0

A

indhold af hormoner eller andre varer henhørende under pos.
2937 eller af antibiotika
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3004

Lægemidler (undtagen produkter henhørende under pos. 3002,
3005 og 3006), bestående af blandede eller ublandede produkter,
til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand (herunder
sådanne produkter i form af transdermiske administrationssyste
mer) eller i former eller pakninger til detailsalg

3004 10 00

– Med indhold af penicillin eller derivater deraf, med penicillansy

0

A

3004 20 00

– Med indhold af andre antibiotika

0

A

restruktur, eller af streptomycin eller derivater deraf

– Med indhold af hormoner eller andre varer henhørende under

pos. 2937, men uden indhold af antibiotika

3004 31 00

– – Med indhold af insulin

0

A

3004 32 00

– – Med indhold af corticosteroide hormoner samt derivater eller

0

A

3004 39 00

– – Andre varer

0

A

3004 40 00

– Med indhold af alkaloider eller derivater deraf, men uden

0

A

3004 50 00

– Andre lægemidler med indhold af vitaminer eller andre varer

0

A

3004 90 00

– Andre varer

0

A

3005

Vat, bind og lignende varer (fx bandager, hæfteplastre, omslag),
imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater eller
i former eller pakninger til detailsalg til medicinsk, kirurgisk,
dental eller veterinær anvendelse

3005 10 00

– Hæfteplastre og andre varer med klæbelag

0

A

3005 90

– Andre varer

3005 90 10

– – Vat samt varer deraf

0

A

strukturelle analogstoffer deraf

indhold af hormoner eller andre varer henhørende under pos.
2937 eller af antibiotika

henhørende under pos. 2936

– – Andre varer
– – – Af tekstilmaterialer

3005 90 31

– – – – Gaze samt varer deraf

0

A

3005 90 50

– – – – Andre varer

0

A

3005 90 99

– – – I andre tilfælde

0

A

3006

Farmaceutiske produkter som nævnt i bestemmelse 4 til dette
kapitel

3006 10

– Steril catgut, lignende sterile suturmaterialer (herunder sterile

3006 10 10

– – Steril catgut

0

A

resorberbare kirurgiske og dentale tråd), samt steril vævslim til
sårlukning efter kirurgiske indgreb; sterile laminaria; sterile
resorberbare blodstillende midler til kirurgisk eller dental brug;
sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental brug,
også resorberbare
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3006 10 30

– – Sterile sammenvoksningsbarrierer til kirurgisk eller dental

0

A

3006 10 90

– – Andre varer

0

A

3006 20 00

– Reagensmidler til blodtypebestemmelse

0

A

3006 30 00

– Kontrastmidler til røntgenundersøgelser; diagnostiske reagens

0

A

3006 40 00

– Dentalcement

0

A

3006 50 00

– Æsker og lignende med førstehjælpsudstyr

0

A

3006 60 00

– Kemiske svangerskabsforebyggende midler, fremstillet på basis af

0

A

3006 70 00

– Gelpræparater til brug ved behandling af mennesker eller dyr

0

A

brug, også resorberbare

midler til ind- eller udvortes brug

og andre tandfyldningsmidler;
sammensætning af knoglebrud

cement

til

hormoner, andre produkter henhørende under pos. 2937 eller
sæddræbende midler
som smøremiddel til kropsdele ved kirurgiske indgreb eller
fysiske undersøgelser eller som kontakt mellem kropsdele og
medicinske instrumenter

– Andre varer

3006 91 00

– – Artikler til stomipleje

0

A

3006 92 00

– – Farmaceutiske produkter i form af affald

0

A

31

KAPITEL 31 – GØDNINGSSTOFFER

3101 00 00

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer også indbyrdes blan
dede eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved
blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske
produkter

0

A

3102

Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

3102 10

– Urinstof, også i vandig opløsning

3102 10 10

– – Urinstof med indhold af kvælstof på over 45 vægtprocent

6,5

B3

3102 10 90

– – Andre varer

6,5

B3

(beregnet på grundlag af tørsubstansen)

– Ammoniumsulfat; dobbeltsalte og blandinger af ammoniums

ulfat og ammoniumnitrat

3102 21 00

– – Ammoniumsulfat

6,5

B3

3102 29 00

– – Andre varer

6,5

B3

3102 30

– Ammoniumnitrat, også i vandig opløsning

3102 30 10

– – I vandig opløsning

6,5

B3

3102 30 90

– – I andre tilfælde

6,5

B3

3102 40

– Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre

3102 40 10

– – Med indhold af kvælstof på 28 vægtprocent og derunder

6,5

B3

3102 40 90

– – Med indhold af kvælstof på over 28 vægtprocent

6,5

B3

3102 50

– Natriumnitrat

3102 50 10

– – Naturligt natriumnitrat (natronsalpeter)

0

A

uorganiske stoffer uden gødningsværdi
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3102 50 90

– – Andre varer

6,5

B3

3102 60 00

– Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumni

6,5

B3

3102 80 00

– Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammo

6,5

B3

3102 90 00

– Andre varer, herunder blandinger, der ikke er nævnt i oven

6,5

B3

3103

Fosforholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

3103 10

– Superfosfater

3103 10 10

– – Med indhold af difosforpentaoxid på over 35 vægtprocent

4,8

A

3103 10 90

– – I andre tilfælde

4,8

A

3103 90 00

– Andre varer

0

A

3104

Kaliumholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

3104 20

– Kaliumklorid

3104 20 10

– – Med indhold af kalium beregnet som K2O på 40 vægtprocent

0

A

3104 20 50

– – Med indhold af kalium beregnet som K2O på over 40 vægt

0

A

3104 20 90

– – Med indhold af kalium beregnet som K2O på over 62 vægt

0

A

3104 30 00

– Kaliumsulfat

0

A

3104 90 00

– Andre varer

0

A

3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre
af gødningselementerne kvælstof, fosfor og kalium; andre
gødningsstoffer; varer henhørende under dette kapitel, i form af
tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og
derunder

3105 10 00

– Varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller

6,5

B3

3105 20

– Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre

3105 20 10

– – Med indhold af kvælstof på over 10 vægtprocent (beregnet på

6,5

B3

3105 20 90

– – I andre tilfælde

6,5

B3

3105 30 00

– Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)

6,5

B3

3105 40 00

– Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat), også

6,5

B3

6,5

B3

trat

niakalsk opløsning

stående underpositioner

og derunder (beregnet på grundlag af tørsubstansen)

procent, men ikke over 62 vægtprocent (beregnet på grundlag
af tørsubstansen)
procent (beregnet på grundlag af tørsubstansen)

lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder
gødningselementer kvælstof, fosfor og kalium
grundlag af tørsubstansen)

blandet med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfos
fat)

– Andre mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de

to gødningselementer kvælstof og fosfor

3105 51 00

– – Med indhold af nitrater og fosfater
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3105 59 00

– – I andre tilfælde

6,5

B3

3105 60 00

– Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to

3,2

A

3105 90

– Andre varer

3105 90 10

– – Naturligt kaliumnatriumnitrat, bestående af en naturlig blan

0

A

gødningselementer fosfor og kalium

ding af natriumnitrat og kaliumnitrat (med indhold af kalium
nitrat på 44 vægtprocent og derunder) med et samlet indhold
af kvælstof på 16,3 vægtprocent og derunder (beregnet på
grundlag af tørsubstansen)

– – Andre varer

3105 90 91

– – – Med indhold af kvælstof på over 10 vægtprocent (beregnet

6,5

B3

3105 90 99

– – – I andre tilfælde

3,2

A

32

KAPITEL 32 – GARVE- OG FARVESTOFEKSTRAKTER; GARVE
SYRER OG DERIVATER DERAF; FARVER, PIGMENTER OG
ANDRE FARVESTOFFER; MALING OG LAKKER; KIT, SPARTEL
MASSE OG LIGN.; TRYKFARVER, BLÆK OG TUSCH

3201

Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyrer (tanniner) samt salte,
ethere, estere og andre derivater deraf

3201 10 00

– Quebrachoekstrakt

0

A

3201 20 00

– Mimosabarkekstrakt

3

B3

3201 90

– Andre varer

3201 90 20

– – Sumakekstrakt, valoneaekstrakt, egetræekstrakt eller kastanje

5,8

B5

3201 90 90

– – Andre varer

5,3

A

3202

Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præpa
rater til garvning, også med indhold af naturlige garvestoffer;
enzymholdige præparater til garveribrug

3202 10 00

– Syntetiske organiske garvestoffer

5,3

A

3202 90 00

– Andre varer

5,3

A

3203 00

Vegetabilske eller animalske farvestoffer (herunder farvestofeks
trakter, men ikke dyrekul), også kemisk definerede; præparater
som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af vegeta
bilske eller animalske farvestoffer

3203 00 10

– Vegetabilske farvestoffer samt præparater på basis deraf

0

A

3203 00 90

– Animalske farvestoffer samt præparater på basis deraf

2,5

A

3204

Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede; præpa
rater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af
syntetiske organiske farvestoffer; syntetiske organiske produkter,
af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk
hvidt) eller som luminophorer, også kemisk definerede

6,5

B5

på grundlag af tørsubstansen)

træekstrakt

– Syntetiske organiske farvestoffer samt præparater som nævnt i

bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af sådanne farvestoffer

3204 11 00

– – Dispersionsfarvestoffer samt præparater på basis deraf
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3204 12 00

– – Syre-farvestoffer, også metalliserede, samt præparater på basis

6,5

B5

3204 13 00

– – Basiske farvestoffer samt præparater på basis deraf

6,5

B5

3204 14 00

– – Direkt-farvestoffer samt præparater på basis deraf

6,5

B5

3204 15 00

– – Kype-farvestoffer (også som pigmenter) samt præparater på

6,5

B5

3204 16 00

– – Reaktive farvestoffer samt præparater på basis deraf

6,5

B5

3204 17 00

– – Pigmenter samt præparater på basis deraf

6,5

B5

3204 19 00

– – Andre varer, herunder blandinger af farvestoffer henhørende

6,5

B5

3204 20 00

– Syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som

6

B5

3204 90 00

– Andre varer

6,5

B5

3205 00 00

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til
dette kapitel, på basis af substratpigmenter

6,5

A

3206

Andre farvestoffer; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til
dette kapitel, undtagen varer henhørende under pos. 3203,
3204 eller 3205; uorganiske produkter, af den art der anvendes
som luminophorer, også kemisk definerede

6

B5

deraf; bejdsefarvestoffer samt præparater på basis deraf

basis deraf

under mindst to af underpositionerne 3204 11 til 3204 19

fluorescerende blegemidler (optisk hvidt)

– Pigmenter og præparater på basis af titandioxid

3206 11 00

– – Med indhold af titandioxid på 80 vægtprocent og derover,

3206 19 00

– – I andre tilfælde

6,5

B5

3206 20 00

– Pigmenter og præparater på basis af kromforbindelser

6,5

B5

beregnet på tørsubstansen

– Andre farvestoffer og andre præparater

3206 41 00

– – Ultramarin og præparater på basis deraf

6,5

B5

3206 42 00

– – Lithopone samt andre pigmenter og præparater på basis af

6,5

B5

3206 49

– – Andre varer

3206 49 10

– – – Magnetit

0

A

3206 49 70

– – – Andre varer

6,5

B5

3206 50 00

– Uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminopho

5,3

B3

3207

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler, tilberedte
porcelæns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emalje
masse, engober, flydende glansmetalpræparater og lignende
præparater, af den art der anvendes i keramik-, emalje- eller glas
industrien; glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller
flager

3207 10 00

– Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte

6,5

A

zinksulfid

rer

porcelæns-, glas- og emaljefarver samt lignende præparater
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3207 20

– Ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober og lignende præpa

3207 20 10

– – Engober

5,3

A

3207 20 90

– – Andre varer

6,3

A

3207 30 00

– Flydende glansmetalpræparater og lignende præparater

5,3

A

3207 40

– Glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager

3207 40 40

– – Glas, i form af flager af længde 0,1 mm og derover, men ikke

0

A

3207 40 85

– – Andre varer

3,7

A

3208

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske
polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, disper
gerede eller opløste i et ikke-vandigt medium; opløsninger som
nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel

3208 10

– På basis af polyestere

3208 10 10

– – Opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel

6,5

A

3208 10 90

– – Andre varer

6,5

A

3208 20

– På basis af akryl- eller vinylpolymerer

3208 20 10

– – Opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel

6,5

A

3208 20 90

– – Andre varer

6,5

A

3208 90

– I andre tilfælde

rater

over 3,5 mm og af tykkelse 2 mikrometer og derover, men
ikke over 5 mikrometer; glas, i form af pulver eller granulat,
med indhold af silicium-dioxid på 99 vægtprocent og derover

– – Opløsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel

3208 90 11

– – – Polyuretan af 2,2′-(tert-butylimino)diethanol og af 4,4′-mety

0

A

3208 90 13

– – – Copolymer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning

0

A

3208 90 19

– – – Andre varer

6,5

A

lendicyclohexyl diisocyanat, i form af opløsning i N,N-dime
tylacetamid, med indhold af polymer på 48 vægtprocent og
derover

i N,N-dimetylacetamid, med indhold af polymer på 48 vægt
procent og derover

– – Andre varer

3208 90 91

– – – På basis af syntetiske polymerer

6,5

A

3208 90 99

– – – På basis af kemisk modificerede naturlige polymerer

6,5

A

3209

Maling og lakker, klare eller pigmenterede, på basis af syntetiske
polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, disper
gerede eller opløste i et vandigt medium

3209 10 00

– På basis af akryl- eller vinylpolymerer

6,5

A

3209 90 00

– I andre tilfælde

6,5

A

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

Varebeskrivelse

L 186/361

Basissats

Kategori

3210 00

Anden maling og andre lakker, klare eller pigmenterede; tilberedte
koldvandsfarver, af den art der anvendes til farvning af læder

3210 00 10

– Lakker og anden maling på basis af tørrende olier

6,5

A

3210 00 90

– Andre varer

6,5

A

3211 00 00

Tilberedte sikkativer

6,5

A

3212

Pigmenter (herunder metalpulver og -skæl) dispergerede i ikkevandige medier, flydende eller som pasta, af den art der anvendes
til fremstilling af maling; prægefolie; farvestoffer formet eller
pakket til detailsalg

3212 10 00

– Prægefolie

6,5

A

3212 90 00

– Andre varer

6,5

A

3213

Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til
nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver, i tabletter,
tuber, krukker, flasker, skåle og lignende former eller emballager

3213 10 00

– Farver i assortimenter

6,5

A

3213 90 00

– Andre varer

6,5

A

3214

Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler
og lign.; spartelmasse; ikke-ildfaste præparater til overfladebehand
ling af facader, vægge, gulve, lofter og lign.

3214 10

– Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætnings

3214 10 10

– – Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætnings

5

A

3214 10 90

– – Spartelmasse

5

A

3214 90 00

– Andre varer

5

A

3215

Trykfarver, blæk, tusch og lignende farver, også koncentreret eller
i fast form

midler og lign.; spartelmasse
midler og lign.

– Trykfarver

3215 11 00

– – Sorte

6,5

A

3215 19 00

– – I andre tilfælde

6,5

A

3215 90 00

– Andre varer

6,5

A

33

KAPITEL 33 – FLYGTIGE VEGETABILSKE OLIER OG RESINOI
DER; PARFUMEVARER, KOSMETIK OG TOILETMIDLER

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i fast
form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige
vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller
lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenhol
dige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier;
vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier
samt vandige opløsninger af sådanne olier
– Flygtige vegetabilske olier af citrusfrugter

3301 12

– – Af appelsin eller pomerans
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– – – Ikke befriet for terpener
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– – – Befriet for terpener

3301 13

– – Af citron

3301 13 10

– – – Ikke befriet for terpener

3301 13 90

– – – Befriet for terpener

3301 19

– – I andre tilfælde

3301 19 20

– – – Ikke befriet for terpener

3301 19 80

– – – Befriet for terpener

12.6.2020

Basissats

Kategori

7

A

4,4

A

7

A

4,4

A

7

A

4,4

A

0

A

2,9

A

0

A

2,9

A

0

A

2,3

A

0

A

– Andre flygtige vegetabilske olier

3301 24

– – Af pebermynte (Mentha piperita)

3301 24 10

– – – Ikke befriet for terpener

3301 24 90

– – – Befriet for terpener

3301 25

– – Af anden mynte

3301 25 10

– – – Ikke befriet for terpener

3301 25 90

– – – Befriet for terpener

3301 29

– – I andre tilfælde
– – – Af kryddernellike, niaouli og ylang-ylang

3301 29 11

– – – – Ikke befriet for terpener

3301 29 31

– – – – Befriet for terpener
– – – I andre tilfælde

3301 29 41

– – – – Ikke befriet for terpener
– – – – Befriet for terpener

3301 29 71

– – – – – Af geranium; af jasmin; af vetiverrod

2,3

A

3301 29 79

– – – – – Af lavendel eller lavandin

2,9

A

3301 29 91

– – – – – I andre tilfælde

2,3

A

3301 30 00

– Resinoider

2

A

3301 90

– Andre varer

3301 90 10

– – Terpenholdige biprodukter fra flygtige vegetabilske olier

2,3

A

3,2

A

– – Ekstraherede oleoresiner

3301 90 21

– – – Af lakrids og af humle

3301 90 30

– – – I andre tilfælde

0

A

3301 90 90

– – Andre varer

3

A

3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske
opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art
der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på
basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af
drikkevarer
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Kategori

17,3 MIN 1 EUR/
%vol/hl

A

12,8

A

9 + EA

B7

– Af den art der anvendes i fødevare- eller drikkevareindustrien
– – Af den art der anvendes i drikkevareindustrien
– – – Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der

kendetegner en bestemt drik

3302 10 10

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5 % vol.

– – – – I andre tilfælde

3302 10 21

– – – – – Uden

indhold af mælkefedt, sakkarose, isoglukose,
glukose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på
under 1,5 vægtprocent, af sakkarose på under 5 vægt
procent, af isoglukose på under 5 vægtprocent, af
glukose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på
under 5 vægtprocent

3302 10 29

– – – – – I andre tilfælde

3302 10 40

– – – Andre varer

0

A

3302 10 90

– – Af den art der anvendes i fødevareindustrien

0

A

3302 90

– I andre tilfælde

3302 90 10

– – Alkoholiske opløsninger

0

A

3302 90 90

– – Andre varer

0

A

3303 00

Parfumer og toiletvand

3303 00 10

– Parfumer

0

A

3303 00 90

– Toiletvand

0

A

3304

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præpa
rater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til
solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparater

3304 10 00

– Sminke til læberne

0

A

3304 20 00

– Sminke til øjnene

0

A

3304 30 00

– Manicure- og pedicurepræparater

0

A

– Andre varer

3304 91 00

– – Pudder, herunder fast pudder

0

A

3304 99 00

– – Andre varer

0

A

3305

Hårplejemidler

3305 10 00

– Hårvaskemidler

0

A

3305 20 00

– Præparater til permanentbehandling

0

A

3305 30 00

– Hårlak

0

A

3305 90 00

– Andre varer

0

A

3306

Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme
til fastgørelse af tandproteser; tandtråd i pakninger til detailsalg

3306 10 00

– Tandplejemidler

0

A

3306 20 00

– Tandtråd

4

A
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0

A

3306 90 00

– Andre varer

3307

Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriserings
midler til personlig brug, præparater til badebrug, hårfjernings
midler samt andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, ikke
andetsteds tariferet; tilberedte rumdesodoriseringsmidler, også
parfumerede eller med desinficerende egenskaber

3307 10 00

– Præparater til brug før, under og efter barbering

6,5

A

3307 20 00

– Desodoriserings- og antitranspirationsmidler, til personlig brug

6,5

A

3307 30 00

– Parfumeret badesalt og andre præparater til badebrug

6,5

A

– Præparater til parfumering eller desodorisering af rum, herunder

duftpræparater til religiøse ceremonier

3307 41 00

– – "Agarbatti" og andre duftpræparater, der virker ved forbræn

6,5

A

3307 49 00

– – Andre varer

6,5

A

3307 90 00

– Andre varer

6,5

A

34

KAPITEL 34 – SÆBE, ORGANISKE OVERFLADEAKTIVE
STOFFER SAMT VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER, SMØRE
MIDLER, SYNTETISK VOKS OG TILBEREDT VOKS, PUDSE- OG
SKUREMIDLER, LYS OG LIGNENDE PRODUKTER, MODELLER
MASSE, DENTALVOKS OG ANDRE DENTALPRÆPARATER PÅ
BASIS AF GIPS

3401

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som
sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer,
også med indhold af sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og
præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i
pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt
og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rense
midler

ding

– Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater, i form

af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, samt papir,
vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe
eller rensemidler

3401 11 00

– – Til toiletbrug (herunder til medicinsk brug)

0

A

3401 19 00

– – I andre tilfælde

0

A

3401 20

– Sæbe i anden form

3401 20 10

– – Flager, granulater eller pulvere

0

A

3401 20 90

– – I anden form

0

A

3401 30 00

– Organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af

4

A

huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detail
salg, også med indhold af sæbe
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Organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive
præparater, tilberedte vaskemidler (herunder hjælpepræparater til
vask) og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold
af sæbe, undtagen varer henhørende under pos. 3401
– Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til detailsalg

3402 11

– – Anionaktive stoffer

3402 11 10

– – – Vandige opløsninger med indhold af dinatrium alkyl[oxy

0

A

3402 11 90

– – – Andre varer

4

A

3402 12 00

– – Kationaktive stoffer

4

A

3402 13 00

– – Nonionaktive stoffer

4

A

3402 19 00

– – Andre stoffer

4

A

3402 20

– Præparater i pakninger til detailsalg

3402 20 20

– – Overfladeaktive præparater

4

A

3402 20 90

– – Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler

4

A

3402 90

– Andre varer

3402 90 10

– – Overfladeaktive præparater

4

A

3402 90 90

– – Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler

4

A

3403

Tilberedte smøremidler (herunder skæreolier, gevindløsningspræ
parater, antirust- og antikorrosionspræparater og præparater til
frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler) samt præpara
ter, af den art der anvendes til olie- eller fedtbehandling af teks
tilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer, med
undtagelse af produkter, der som karaktergivende bestanddele
indeholder 70 vægtprocent eller derover af olier udvundet af jord
olier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

4,6

A

di(benzensulfonat)] på 30 vægtprocent og derover, men
ikke over 50 vægtprocent

– Med indhold af olier udvundet af jordolier eller af olier

hidrørende fra bituminøse mineraler

3403 11 00

– – Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind

3403 19

– – Andre varer

3403 19 10

– – – Præparater, der indeholder 70 vægtprocent eller derover af

6,5

A

3403 19 90

– – – Andre varer

4,6

A

4,6

A

eller andre materialer

olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bitu
minøse mineraler, men ikke som karaktergivende bestanddel

– I andre tilfælde

3403 91 00

– – Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind

eller andre materialer
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4,6

A

3403 99 00

– – Andre varer

3404

Syntetisk voks og tilberedt voks

3404 20 00

– Af poly(oxyethylen) (polyethylenglykol)

0

A

3404 90 00

– Andre varer

0

A

3405

Pudse- og polermidler (til fodtøj, møbler, gulve, karrosserier, glas
varer eller metalvarer), skurepasta og skurepulver og lignende
varer (herunder papir, vat, filt, fiberdug, skumplast eller skum
gummi, imprægneret eller overtrukket med disse præparater),
undtagen voks henhørende under pos. 3404

3405 10 00

– Skocreme og lignende præparater til behandling af fodtøj eller

0

A

3405 20 00

– Polermidler og lignende præparater til vedligeholdelse af

0

A

3405 30 00

– Polermidler og lignende præparater til karrosserier, undtagen

0

A

3405 40 00

– Skurepasta og skurepulver samt andre skurepræparater

0

A

3405 90

– Andre varer

3405 90 10

– – Pudse- og polermidler til metalvarer

0

A

3405 90 90

– – Andre varer

0

A

3406 00 00

Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer

0

A

3407 00 00

Modellermasse, også som legetøj; såkaldt dentalvoks samt aftryk
smasse til dentalbrug, i assortimenter, pakninger til detailsalg, i
plader, hesteskoform, som stænger eller i lignende former; andre
præparater til dentalbrug, på basis af gips (af brændt gips eller
calciumsulfat)

0

A

35

KAPITEL 35 – PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG
KLISTER; ENZYMER

3501

Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim

3501 10

– Kasein

3501 10 10

– – Til fremstilling af regenererede tekstilfibre

0

A

3501 10 50

– – Til anden industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af føde

3,2

A

3501 10 90

– – I andre tilfælde

9

B3

3501 90

– Andre varer

3501 90 10

– – Kaseinlim

8,3

A

3501 90 90

– – Andre varer

6,4

A

læder

træmøbler, gulve eller andet træværk

polermidler til metalvarer

varer og foderstoffer
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0

A

123,5 EUR/100 kg

B7

0

A

16,7 EUR/100 kg

B7

0

A

123,5 EUR/100 kg

B7

16,7 EUR/100 kg

B7

0

A

Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner,
med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet
på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albumin
derivater
– Ægalbumin

3502 11

– – Tørret

3502 11 10

– – – Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde

3502 11 90

– – – I andre tilfælde

3502 19

– – I andre tilfælde

3502 19 10

– – – Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde

3502 19 90

– – – I andre tilfælde

3502 20

– Mælkealbumin (laktalbumin), herunder koncentrater af to eller

3502 20 10

– – Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde

flere valleproteiner

– – I andre tilfælde

3502 20 91

– – – Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere etc.)

3502 20 99

– – – I andre tilfælde

3502 90

– Andre varer
– – Albuminer, undtagen ægalbumin og mælkealbumin (laktalbu

min)

3502 90 20

– – – Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde

3502 90 70

– – – I andre tilfælde

6,4

B3

3502 90 90

– – Albuminater og andre albuminderivater

7,7

A

3503 00

Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær
form, også overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater;
husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen kaseinlim
henhørende under pos. 3501

3503 00 10

– Gelatine og gelatinederivater

7,7

A

3503 00 80

– Andre varer

7,7

A

3504 00

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater
deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med
kromsalt

3504 00 10

– Koncentrater af mælkeproteiner som nævnt i supplerende

3,4

A

3504 00 90

– I andre tilfælde

3,4

A

3505

Dekstrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og
esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden
modificeret stivelse

bestemmelse 1 til dette kapitel

Bemærkning

L 186/368

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

Varebeskrivelse

3505 10

– Dekstrin og anden modificeret stivelse

3505 10 10

– – Dekstrin
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Bemærkning

9 + 17,7 EUR/
100 kg

TRQ

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling
1, punkt 18

7,7

A

9 + 17,7 EUR/
100 kg

TRQ

– – Anden modificeret stivelse

3505 10 50

– – – Stivelse, esterificeret eller etherificeret

3505 10 90

– – – Andre varer

3505 20

– Lim

3505 20 10

– – Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret

8,3 + 4,5 EUR/
100 kg MAX 11,5

B7

3505 20 30

– – Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret

8,3 + 8,9 EUR/
100 kg MAX 11,5

B7

3505 20 50

– – Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret

8,3 + 14,2 EUR/
100 kg MAX 11,5

B7

3505 20 90

– – Med indhold af stivelse, dekstrin eller anden modificeret

8,3 + 17,7 EUR/
100 kg MAX 11,5

B7

3506

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke
andetsteds tariferet; varer af enhver art der er anvendelige som lim
eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne
er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger
1 kg pr. stk.

3506 10 00

– Varer af enhver art der er anvendelige som lim eller klister, i

6,5

A

stivelse på under 25 vægtprocent

stivelse på 25 vægtprocent og derover, men under 55 vægt
procent
stivelse på 55 vægtprocent og derover, men under 80 vægt
procent
stivelse på 80 vægtprocent og derover

pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug
som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr.
stk.

– Andre varer

3506 91 00

– – Klæbemidler på basis af polymerer henhørende under pos.

6,5

A

3506 99 00

– – Andre varer

6,5

A

3507

Enzymer; tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

3507 10 00

– Osteløbe og koncentrater deraf

6,3

B5

3507 90

– Andre varer

3507 90 30

– – Lipoprotein lipase; aspergillus alkalin protease

0

A

3507 90 90

– – Andre varer

6,3

B5

36

KAPITEL 36 – KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER;
PYROTEKNISKE ARTIKLER; TÆNDSTIKKER; PYROFORE LEGE
RINGER; VISSE BRÆNDBARE MATERIALER

3601 00 00

Krudt

5,7

A

3602 00 00

Tilberedte sprængstoffer, undtagen krudt

6,5

A

3603 00

Tændsnore, også detonerende; fænghætter og sprængkapsler;
tændsatser; elektriske detonatorer

3901-3913 eller gummi

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling
1, punkt 18
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6

A

6,5

A

3603 00 10

– Tændsnore, også detonerende

3603 00 90

– Andre varer

3604

Fyrværkeriartikler, signalraketter, tågesignaler, livredningsraketter
samt andre pyrotekniske artikler

3604 10 00

– Fyrværkeriartikler

6,5

A

3604 90 00

– Andre varer

6,5

A

3605 00 00

Tændstikker, undtagen pyrotekniske artikler henhørende under
pos. 3604

6,5

A

3606

Ferro-cerium og andre pyrofore legeringer af enhver form; varer af
brændbare materialer som nævnt i bestemmelse 2 til dette kapitel

3606 10 00

– Flydende brændstof og brændbare gasarter i flydende form, af

6,5

A

3606 90

– Andre varer

3606 90 10

– – Ferro-cerium og andre pyrofore legeringer af enhver form

6

A

3606 90 90

– – Andre varer

6,5

A

37

KAPITEL 37 – FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE
ARTIKLER

3701

Fotografiske plader og fotografiske bladfilm, lysfølsomme, ikke
eksponerede, af andre materialer end papir, pap eller tekstilstof;
film til umiddelbar billedfremstilling ("instant film") i plader,
lysfølsomme, ikke eksponerede, også i kassetter

3701 10 00

– Til røntgenstråler

6,5

A

3701 20 00

– Film til umiddelbar billedfremstilling ("instant film")

6,5

A

3701 30 00

– Andre plader og film, med mindst en sidelængde over 255 mm

6,5

A

den art der anvendes til cigarettændere og lignende tændere, i
beholdere med et rumindhold på 300 cm3 eller derunder

– Andre varer

3701 91 00

– – Til farveoptagelser (polykromatiske)

6,5

A

3701 99 00

– – I andre tilfælde

6,5

A

3702

Fotografiske film i ruller, lysfølsomme, ikke eksponerede, af andre
materialer end papir, pap eller tekstilstof; film til umiddelbar
billedfremstilling ("instant film") i ruller, lysfølsomme, ikke
eksponerede

3702 10 00

– Til røntgenstråler

6,5

A

0

A

6,5

A

– Andre film, ikke perforerede, af bredde 105 mm og derunder

3702 31

– – Til farveoptagelser (polykromatiske)

3702 31 91

– – – Farvenegativfilm: – af bredde 75 mm og derover, men ikke

3702 31 97

– – – I andre tilfælde

3702 32

– – Andre, med sølvhalogenemulsion

over 105 mm, og – af længde 100 m og derover,bestemt til
fremstilling af instant picture-film

– – – Af bredde 35 mm og derunder

3702 32 10

– – – – Mikrofilm; film til grafisk brug

6,5

A

3702 32 20

– – – – Andre varer

5,3

A
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3702 32 85

– – – Af bredde over 35 mm

6,5

A

3702 39 00

– – Andre varer

6,5

A

– Andre film, ikke perforerede, af bredde over 105 mm

3702 41 00

– – Af bredde over 610 mm og af længde over 200 m, til farve

6,5

A

3702 42 00

– – Af bredde over 610 mm og af længde over 200 m, undtagen

6,5

A

3702 43 00

– – Af bredde over 610 mm og af længde ikke over 200 m

6,5

A

3702 44 00

– – Af bredde over 105 mm, men ikke over 610 mm

6,5

A

optagelser (polykromatiske)
til farveoptagelser

– Andre film til farveoptagelser (polykromatiske)

3702 52 00

– – Af bredde ikke over 16 mm

5,3

A

3702 53 00

– – Af bredde over 16 mm, men ikke over 35 mm og af længde

5,3

A

3702 54 00

– – Af bredde over 16 mm, men ikke over 35 mm og af længde

5

A

3702 55 00

– – Af bredde over 16 mm, men ikke over 35 mm og af længde

5,3

A

3702 56 00

– – Af bredde over 35 mm

6,5

A

ikke over 30 m, til lysbilleder

ikke over 30 m, undtagen til lysbilleder
over 30 m

– Andre varer

3702 96

– – Af bredde ikke over 35 mm og af længde ikke over 30 m

3702 96 10

– – – Mikrofilm; film til grafisk brug

6,5

A

3702 96 90

– – – Andre varer

5,3

A

3702 97

– – Af bredde ikke over 35 mm og af længde over 30 m

3702 97 10

– – – Mikrofilm; film til grafisk brug

6,5

A

3702 97 90

– – – Andre varer

5,3

A

3702 98 00

– – Af bredde over 35 mm

6,5

A

3703

Lysfølsomt fotografisk papir, pap og tekstilstof, ikke eksponeret

3703 10 00

– I ruller af bredde over 610 mm

6,5

A

3703 20 00

– Andre varer, til farveoptagelser (polykromatiske)

6,5

A

3703 90 00

– Andre varer

6,5

A

3704 00

Fotografiske plader, film, papir, pap og tekstilstof, eksponerede,
men ikke fremkaldte

3704 00 10

– Plader og film

0

A

3704 00 90

– Andre varer

6,5

A

3705

Fotografiske plader og film, undtagen kinematografiske film,
eksponerede og fremkaldte
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5,3

A

3705 10 00

– Til reproduktion ved offset

3705 90

– Andre varer

3705 90 10

– – Mikrofilm

3,2

A

3705 90 90

– – Andre varer

5,3

A

3706

Kinematografiske film, med eller uden lydspor eller bestående
alene af lydspor, eksponerede og fremkaldte

3706 10

– Af bredde 35 mm eller derover

3706 10 20

– – Bestående alene af lydspor; negative film; mellempositive film

0

A

3706 10 99

– – Andre positive film

6,5 MAX 5 EUR/
100 m

A

3706 90

– I andre tilfælde

3706 90 52

– – Bestående alene af lydspor; negative film; mellempositive film;

0

A

0

A

5,4 MAX 3,5 EUR/
100 m

A

6

A

filmjournaler

– – Andre positive film, af bredde

3706 90 91

– – – Under 10 mm

3706 90 99

– – – 10 mm og derover

3707

Kemiske præparater til fotografisk brug (undtagen lakker, lim,
klister og lignende præparater); ublandede produkter til fotogra
fisk brug, i doseret stand eller i pakninger til detailsalg, færdige til
anvendelse

3707 10 00

– Lysfølsomme emulsioner

3707 90

– Andre varer

3707 90 20

– – Fremkaldere og fiksersalte

6

A

3707 90 90

– – Andre varer

6

A

38

KAPITEL 38 – DIVERSE KEMISKE PRODUKTER

3801

Kunstig grafit; kolloid eller semi-kolloid grafit; præparater på basis
af grafit eller andet kul, i form af pasta, blokke, plader eller andre
halvfabrikata

3801 10 00

– Kunstig grafit

3,6

A

3801 20

– Kolloid eller semi-kolloid grafit

3801 20 10

– – Kolloid grafit i suspension i olie; semi-kolloid grafit

6,5

A

3801 20 90

– – Andre varer

4,1

A

3801 30 00

– Kulholdig pasta til elektroder og lignende pasta til indvendig

5,3

A

3801 90 00

– Andre varer

3,7

A

3802

Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, også brugt

3802 10 00

– Aktiveret kul

3,2

A

beklædning af ovne
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5,7

A

0

A

4,1

A

5

A

4

A

3802 90 00

– Andre varer

3803 00

Tallolie (tallsyre), også raffineret

3803 00 10

– Rå varer

3803 00 90

– Andre varer

3804 00 00

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse, også koncentreret,
afsukret eller kemisk behandlet, herunder ligninsulfonater, men
ikke tallolie henhørende under pos. 3803

3805

Balsam-, træ- eller sulfatterpentin og andre terpentinolier
udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ; rå
dipenten; sulfitterpentin og anden rå para-cymen; pine-oil med
alfa-terpineol som hovedbestanddel

3805 10

– Balsam-, træ- eller sulfatterpentin

3805 10 10

– – Balsamterpentin (terpentinolie)

3805 10 30

– – Træterpentin

3,7

A

3805 10 90

– – Sulfatterpentin

3,2

A

3805 90

– Andre varer

3805 90 10

– – Pine-oil

3,7

A

3805 90 90

– – Andre varer

3,4

A

3806

Kolofonium og harpikssyrer samt derivater deraf; harpiksessens
(pinolin) og harpiksolier; naturharpikser modificeret ved smeltning

3806 10 00

– Kolofonium og harpikssyrer

5

A

3806 20 00

– Salte af kolofonium, af harpikssyrer eller af derivater af kolofo

4,2

A

3806 30 00

– Harpiksestere

6,5

A

3806 90 00

– Andre varer

4,2

A

3807 00

Trætjære; trætjæreolier; trækreosot; rå metanol; vegetabilsk beg;
bryggerbeg og lignende præparater på basis af kolofonium,
harpikssyrer eller vegetabilsk beg

3807 00 10

– Trætjære

2,1

A

3807 00 90

– Andre varer

4,6

A

3808

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampnings
midler, ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevæk
stregulatorer, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er
formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater
eller færdige artikler (fx bånd, væger og lys præpareret med svovl,
samt fluepapir)

3808 50 00

– Varer som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel

6

A

nium eller harpikssyrer, undtagen salte af additionsprodukter af
kolofonium

– Andre varer

3808 91

– – Insektbekæmpelsesmidler
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3808 91 10

– – – På basis af pyrethroider

6

A

3808 91 20

– – – På basis af klorderivater af karbonhydrider

6

A

3808 91 30

– – – På basis af carbamater

6

A

3808 91 40

– – – På basis af organiske fosforforbindelser

6

A

3808 91 90

– – – I andre tilfælde

6

A

3808 92

– – Afsvampningsmidler

4,6

A

6

A

– – – Uorganiske

3808 92 10

– – – – På basis af kobberforbindelser

3808 92 20

– – – – I andre tilfælde
– – – Andre varer

3808 92 30

– – – – På basis af ditiokarbamater

6

A

3808 92 40

– – – – På basis af benzimidazoler

6

A

3808 92 50

– – – – På basis af diazoler eller triazoler

6

A

3808 92 60

– – – – På basis af diaziner eller morfoliner

6

A

3808 92 90

– – – – I andre tilfælde

6

A

3808 93

– – Ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler og plantevæk

stregulatorer

– – – Ukrudtbekæmpelsesmidler

3808 93 11

– – – – På basis af fenoxyfytohormoner

6

A

3808 93 13

– – – – På basis af triaziner

6

A

3808 93 15

– – – – På basis af amider

6

A

3808 93 17

– – – – På basis af carbamater

6

A

3808 93 21

– – – – På basis af dinitroanilinderivater

6

A

3808 93 23

– – – – På basis af urea-, uracil- eller sulfonylureaderivater

6

A

3808 93 27

– – – – I andre tilfælde

6

A

3808 93 30

– – – Antispiringsmidler

6

A

3808 93 90

– – – Plantevækstregulatorer

6,5

A

3808 94

– – Desinfektionsmidler

3808 94 10

– – – På basis af kvaternære ammoniumsalte

6

A

3808 94 20

– – – På basis af halogenerede forbindelser

6

A

3808 94 90

– – – I andre tilfælde

6

A

3808 99

– – Andre varer

3808 99 10

– – – Rodenticider

6

A

3808 99 90

– – – Andre varer

6

A
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3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering
af farvestoffer samt andre produkter og præparater (fx tilberedte
appretur- og bejdsemidler), af den art der anvendes i tekstil-,
papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke
andetsteds tariferet

3809 10

– På basis af stivelse eller stivelsesprodukter

3809 10 10

– – Med indhold af disse produkter på under 55 vægtprocent

8,3 + 8,9 EUR/
100 kg MAX 12,8

B7

3809 10 30

– – Med indhold af disse produkter på 55 vægtprocent og derover,

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg MAX 12,8

B7

3809 10 50

– – Med indhold af disse produkter på 70 vægtprocent og derover,

8,3 + 15,1 EUR/
100 kg MAX 12,8

B7

3809 10 90

– – Med indhold af disse produkter på 83 vægtprocent og derover

8,3 + 17,7 EUR/
100 kg MAX 12,8

B7

men under 70 vægtprocent

men under 83 vægtprocent

– I andre tilfælde

3809 91 00

– – Af den art der anvendes i tekstilindustrien eller i nærstående

6,3

A

3809 92 00

– – Af den art der anvendes i papirindustrien eller i nærstående

6,3

A

3809 93 00

– – Af den art der anvendes i læderindustrien eller i nærstående

6,3

A

3810

Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller
svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta,
bestående af metal og andre stoffer; præparater, af den art der
anvendes til fyldning eller belægning af svejseelektroder eller svej
setråd

3810 10 00

– Metalbejdser; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta,

6,5

A

3810 90

– Andre varer

3810 90 10

– – Præparater, af den art der anvendes til fyldning eller belægning

4,1

A

3810 90 90

– – Andre varer

5

A

3811

Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion
eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre
tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til
andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier

industrier

industrier

industrier

bestående af metal og andre stoffer

af svejseelektroder eller svejsetråd

– Præparater til modvirkning af bankning

3811 11

– – På basis af blyforbindelser

3811 11 10

– – – Fremstillet på basis af tetraethylbly

6,5

A

3811 11 90

– – – I andre tilfælde

5,8

A
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5,8

A

– Additiver til smøreolier

3811 21 00

– – Med indhold af olier udvundet af jordolie eller af rå olier

5,3

A

3811 29 00

– – I andre tilfælde

5,8

A

3811 90 00

– Andre varer

5,8

A

3812

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgørings
midler til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxy
danter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast

3812 10 00

– Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer

6,3

A

3812 20

– Sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast

3812 20 10

– – Reaktionsblandinger indeholdende benzyl 3-isobutyryloxy-1-

0

A

3812 20 90

– – Andre varer

6,5

A

3812 30

– Antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi

hidrørende fra bituminøse mineraler

isopropyl-2,2-dimetylpropyl ftalat og benzyl 3-isobutyryloxy2,2,4-trimetylpentyl ftalat

eller plast

– – Antioxydanter

3812 30 21

– – – Blandinger af oligomerer af 1,2-dihydro-2,2,4-trimetylquino

6,5

A

3812 30 29

– – – Andre varer

6,5

A

3812 30 80

– – Andre varer

6,5

A

3813 00 00

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere

6,5

A

3814 00

Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler, ikke
andetsteds tariferet; præparater til fjernelse af maling og lak

3814 00 10

– På basis af butylacetat

6,5

A

3814 00 90

– I andre tilfælde

6,5

A

3815

Reaktionsstartere, reaktionsacceleratorer og katalytiske præparater,
ikke andetsteds tariferet

lin

– Katalysatorer på bærestof

3815 11 00

– – Med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof

6,5

A

3815 12 00

– – Med ædelmetal eller ædelmetalforbindelser som aktivt stof

6,5

A

3815 19

– – I andre tilfælde

3815 19 10

– – – Katalysatorer i form af korn, af hvilke 90 vægtprocent og

0

A

derover har en størrelse på 10 mikrometer og derunder,
bestående af en blanding af oxider på et bærestof af magne
siumsilikat, med indhold af: – kobber på 20 vægtprocent og
derover, men ikke over 35 vægtprocent, og – bismuth på 2
vægtprocent og derover, men ikke over 3 vægtprocent,og
med aflæst densitet 0,2 g og derover, men ikke over 1,0
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6,5

A

0

A

3815 19 90

– – – Andre varer

3815 90

– Andre varer

3815 90 10

– – Katalysatorer, bestående af ethyltrifenylfosfoniumacetat i form

3815 90 90

– – I andre tilfælde

6,5

A

3816 00 00

Ildfast cement, ildfast mørtel, ildfast beton og lignende ildfaste
produkter, undtagen produkter henhørende under pos. 3801

2,7

A

3817 00

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, undtagen
produkter henhørende under pos. 2707 eller 2902

3817 00 50

– Lineært alkylbenzen

6,3

A

3817 00 80

– Andre varer

6,3

A

3818 00

Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i
form af skiver, plader (wafers) eller lignende; kemiske forbindelser,
doteret til anvendelse i elektronikken

3818 00 10

– Doteret silicium

0

A

3818 00 90

– Andre varer

0

A

3819 00 00

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske trans
missioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70
vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende
fra bituminøse mineraler

6,5

A

3820 00 00

Antifrostpræparater (herunder kølervæsker) og tilberedte væsker
til afrimning

6,5

A

3821 00 00

Tilberedte substrater til dyrkning eller bevaring af mikroorga
nismer (herunder vira og lign.) eller af plante-, menneske- eller
dyreceller

5

A

3822 00 00

Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratori
ebrug, samt sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller
laboratoriebrug, også på underlag, undtagen varer henhørende
under pos. 3002 eller 3006; certificerede referencematerialer

0

A

3823

Industrielle monokarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; indu
strielle fedtalkoholer

af en opløsning i metanol

– Industrielle monokarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering

3823 11 00

– – Stearinsyre

5,1

A

3823 12 00

– – Oliesyre

4,5

A

3823 13 00

– – Talloliefedtsyre

2,9

A

3823 19

– – Andre varer

3823 19 10

– – – Destillerede fedtsyrer

2,9

A

3823 19 30

– – – Fedtsyredestillat

2,9

A

3823 19 90

– – – Andre varer

2,9

A

3823 70 00

– Industrielle fedtalkoholer

3,8

A
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3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter
fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af
naturprodukter), ikke andetsteds tariferet

3824 10 00

– Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner

6,5

A

3824 30 00

– Ikke-agglomererede metalkarbid, blandede indbyrdes eller med

5,3

A

3824 40 00

– Tilberedte additiver til cement, mørtel eller beton

6,5

A

3824 50

– Ikke-ildfast mørtel og beton

3824 50 10

– – Færdigblandet beton

6,5

A

3824 50 90

– – Andre varer

6,5

A

3824 60

– Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

7,7 + 16,1 EUR/
100 kg

B7

9 + 37,8 EUR/
100 kg

TRQ

metalliske bindemidler

Bemærkning

– – I vandig opløsning

3824 60 11

– – – Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder,

3824 60 19

– – – I andre tilfælde

beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol

– – I andre tilfælde

3824 60 91

– – – Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder,

7,7 + 23 EUR/
100 kg

B7

3824 60 99

– – – I andre tilfælde

9 + 53,7 EUR/
100 kg

B7

beregnet på grundlag af indholdet af D-glucitol

– Blandinger indeholdende halogenerede derivater af metan, ethan

eller propan

3824 71 00

– – Med indhold af klorfluorkarboner (CFC'er), også med indhold

6,5

A

3824 72 00

– – Med indhold af bromklordifluormetan, bromtrifluormetan eller

6,5

A

3824 73 00

– – Med indhold af hydrobromfluorkarboner (HBFC'er)

6,5

A

3824 74 00

– – Med indhold af hydroklorfluorkarboner (HCFC'er), også med

6,5

A

3824 75 00

– – Med indhold af tetraklormetan

6,5

A

3824 76 00

– – Med indhold af 1,1,1-triklorethan (metylkloroform)

6,5

A

3824 77 00

– – Med indhold af brommetan (metylbromid) eller bromklorme

6,5

A

3824 78 00

– – Med indhold af perfluorkarboner (PFC'er) eller hydrofluorkar

6,5

A

af hydroklorfluorkarboner (HCFC'er), perfluorkarboner (PFC'er)
eller hydrofluorkarboner (HFC'er)

dibromtetrafluorethaner

indhold af perfluorkarboner (PFC'er) eller hydrofluorkarboner
(HFC'er), men uden indhold af klorfluorkarboner (CFC'er)

tan

boner (HFC'er), men uden indhold af klorfluorkarboner
(CFC'er) eller hydroklorfluorkarboner (HCFC'er)

Se bilag 2-A,
afdeling B,
underafdeling
1, punkt 18
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6,5

A

– Blandinger og præparater indeholdende oxiran (ethylenoxid),

polybrominerede bifenyler (PBB'er), polyklorinerede bifenyler
(PCB'er), polyklorinerede terfenyler (PCT'er) eller tris(2,3-dibrom
propyl)fosfat

3824 81 00

– – Med indhold af oxiran (ethylenoxid)

6,5

A

3824 82 00

– – Med indhold af polyklorinerede bifenyler (PCB'er), polyklorine

6,5

A

3824 83 00

– – Med indhold af tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

6,5

A

3824 90

– Andre varer

3824 90 10

– – Petroleumsulfonater, bortset fra petroleumsulfonater af alkali

5,7

A

3824 90 15

– – Ionbyttere

6,5

A

3824 90 20

– – Luftabsorberende præparater (getters)

6

A

3824 90 25

– – Salte af træsyre (fx calciumsalte); rå calciumtartrat; rå calcium

5,1

A

3824 90 30

– – Naftensyrer, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf

3,2

A

3824 90 35

– – Antirustpræparater indeholdende aminer som aktive bestand

6,5

A

3824 90 40

– – Uorganiske blandede opløsnings- og fortyndingsmidler til lak

6,5

A

rede terfenyler (PCT'er) eller polybrominerede bifenyler (PBB'er)

metaller, af ammonium eller af ethanolaminer; tiofenholdige
sulfonsyrer af olier hidrørende fra bituminøse mineraler og
salte deraf

citrat

dele

og lign.

– – Andre varer

3824 90 45

– – – Præparater mod kedelsten

6,5

A

3824 90 50

– – – Præparater til galvanoteknik

6,5

A

3824 90 55

– – – Blandinger af mono-, di- og tri-fedtsyreestere af glycerol

6,5

A

3824 90 58

– – – Nikotinplastre (transdermale systemer) til at understøtte ryge

0

A

(emulgeringsmidler til fedtstoffer)

afvænning

– – – Produkter og præparater til farmaceutisk eller kirurgisk brug

3824 90 61

– – – – Mellemprodukter

0

A

3824 90 62

– – – – Mellemprodukter fra udvindingen af monensinsalte

0

A

3824 90 64

– – – – Andre varer

6,5

A

3824 90 65

– – – Hjælpemidler til støberier (undtagen varer henhørende under

6,5

A

fra
antibiotikafremstillingsprocessen
opnået ved fermenteringen af Streptomyces tenebrarius, også
tørrede, bestemt til fremstilling af lægemidler til humanme
dicinsk brug henhørende under pos. 3004

pos. 3824 10 00)
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– – – Præparater til brand- eller vandbeskyttelse og lignende

6,5

A

præparater til byggeindustrien

– – – Andre varer

3824 90 75

– – – – Litium-niobatskiver, ikke doterede

0

A

3824 90 80

– – – – Blandinger af aminer udvundet af dimeriserede fedtsyrer,

0

A

3824 90 85

– – – – 3-(1-Ethyl-1-metylpropyl)isoxazol-5-ylamin, i form af en

0

A

3824 90 87

– – – – Blandinger, der hovedsagelig består af (5-ethyl-2-metyl-2-

6,5

A

3824 90 97

– – – – Andre varer

6,5

A

3825

Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andet
steds tariferet; kommunalt affald; kloakslam; andet affald som
nævnt i bestemmelse 6 til dette kapitel

3825 10 00

– Kommunalt affald

6,5

A

3825 20 00

– Kloakslam

6,5

A

3825 30 00

– Klinisk affald

6,5

A

med en gennemsnitlig molekylevægt på 520 og derover,
men ikke over 550
opløsning i toluen

oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metylmetylmetylfosfonat og
bis[(5-ethyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)mety
l]metylfosfonat, og blandinger, der hovedsagelig består af
dimetylmetylfosfonat, oxiran og difosforpentaoxid

– Organiske opløsningsmidler i form af affald

3825 41 00

– – Halogenerede

6,5

A

3825 49 00

– – I andre tilfælde

6,5

A

3825 50 00

– Affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker,

6,5

A

bremsevæsker og antifrostpræparater

– Andet affald fra kemiske og nærstående industrier

3825 61 00

– – Hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele

6,5

A

3825 69 00

– – I andre tilfælde

6,5

A

3825 90

– Andre varer

3825 90 10

– – Alkalisk jernoxid (gasrensemasse)

5

A

3825 90 90

– – Andre varer

6,5

A

3826 00

Biodiesel og blandinger deraf, uden indhold eller indeholdende
mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller
af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

3826 00 10

– Fedtsyremonoalkylestere, med indhold af estere på 96,5 % eller

6,5

A

3826 00 90

– Andre varer

6,5

A

39

KAPITEL 39 – PLAST OG VARER DERAF

derover

I.
3901

I UBEARBEJDET FORM

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form
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3901 10

– Polyethylen med densitet under 0,94

3901 10 10

– – Lineært polyethylen

6,5

A

3901 10 90

– – Andre varer

6,5

A

3901 20

– Polyethylen med densitet 0,94 eller derover

3901 20 10

– – Polyethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette

0

A

3901 20 90

– – I andre tilfælde

6,5

A

3901 30 00

– Copolymerer af ethylen og vinylacetat

6,5

A

3901 90

– Andre varer

3901 90 30

– – Ionomer harpiks bestående af et salt af et terpolymer af ethy

0

A

3901 90 90

– – Andre varer

6,5

A

3902

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form

3902 10 00

– Polypropylen

6,5

A

3902 20 00

– Polyisobutylen

6,5

A

3902 30 00

– Copolymerer af propylen

6,5

A

3902 90

– Andre varer

3902 90 10

– – A-B-A-blokcopolymerer af polystyren, ethylenbutylencopo

0

A

3902 90 20

– – Polybuten-1, copolymerer af buten-1 og ethylen med indhold

0

A

3902 90 90

– – Andre varer

6,5

A

3903

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

kapitel, med densitet 0,958 og derover ved 23 °C og med
indhold af: – aluminium på – 50 mg/kg og derunder –
calcium på – 2 mg/kg og derunder – krom på -2 mg/kg og
derunder – jern på – 2 mg/kg og derunder – nikkel på –
2 mg/kg og derunder – titan på – 2 mg/kg og derunder –
vanadium på – 8 mg/kg og derunder, bestemt til fremstilling
af klorsulfoneret polyethylen

len, isobutylakrylat og metakrylsyre; A-B-A-blokcopolymerer
af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, med
indhold af styren på 35 vægtprocent og derunder, i former
som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel

lymer og polystyren, med indhold af styren på 35 vægtprocent
og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette
kapitel

af ethylen på 10 vægtprocent og derunder, eller blandinger af
polybuten-1, polyethylen og/eller polypropylen med indhold af
polyethylen på 10 vægtprocent og derunder og/eller af poly
propylen på 25 vægtprocent og derunder, i former som nævnt
i bestemmelse 6 b) til dette kapitel

– Polystyren

3903 11 00

– – Ekspanderbart

6,5

A

3903 19 00

– – I andre tilfælde

6,5

A
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3903 20 00

– Copolymerer af styren og akrylonitril (SAN)

6,5

A

3903 30 00

– Copolymerer af akrylonitril og butadienstyren (ABS)

6,5

A

3903 90

– Andre varer

3903 90 10

– – Copolymerer udelukkende af styren og allylalkohol, med et

0

A

3903 90 20

– – Bromineret polystyren med indhold af brom på 58 vægtpro

0

A

3903 90 90

– – Andre varer

6,5

A

3904

Polymerer af vinylklorid eller andre halogenerede olefiner, i
ubearbejdet form

3904 10 00

– Poly(vinylklorid), ikke blandet med andre stoffer

6,5

A

acetyltal på 175 og derover

cent og derover, men ikke over 71 vægtprocent, i former som
nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel

– Andet poly(vinylklorid)

3904 21 00

– – Ikke blødgjort

6,5

A

3904 22 00

– – Blødgjort

6,5

A

3904 30 00

– Copolymerer af vinylklorid og vinylacetat

6,5

A

3904 40 00

– Andre copolymerer af vinylklorid

6,5

A

3904 50

– Polymerer af vinylidenklorid

3904 50 10

– – Copolymerer af vinylidenklorid og akrylonitril, i form af

0

A

3904 50 90

– – Andre varer

6,5

A

6,5

A

0

A

ekspanderbare kugler med en diameter på 4 mikrometer og
derover, men ikke over 20 mikrometer

– Fluorholdige polymerer

3904 61 00

– – Polytetrafluorethylen

3904 69

– – Andre varer

3904 69 10

– – – Poly(vinylfluorid), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til

3904 69 20

– – – Fluorelastomerer FKM

6,5

A

3904 69 80

– – – Andre varer

6,5

A

3904 90 00

– Andre varer

6,5

A

3905

Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere, i ubearbejdet
form; andre vinylpolymerer i ubearbejdet form

dette kapitel

– Poly(vinylacetat)

3905 12 00

– – I vandig dispersion

6,5

A

3905 19 00

– – I andre tilfælde

6,5

A

– Copolymerer af vinylacetat

3905 21 00

– – I vandig dispersion

6,5

A

3905 29 00

– – I andre tilfælde

6,5

A
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– Poly(vinylalkohol), også med indhold af ikke-hydrolyserede

6,5

A

6,5

A

0

A

6,5

A

6,5

A

acetatgrupper

– Andre varer

3905 91 00

– – Copolymerer

3905 99

– – Andre varer

3905 99 10

– – – Poly(vinylformal), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til

3905 99 90

– – – Andre varer

3906

Polymerer af akryl, i ubearbejdet form

3906 10 00

– Poly(methylmetakrylat)

3906 90

– Andre varer

3906 90 10

– – Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimetylbutyl)akrylamid]

0

A

3906 90 20

– – Copolymerer af 2-diisopropylaminoethylmetakrylat og decyl

0

A

3906 90 30

– – Copolymerer af akrylsyre og 2-ethylhexylakrylat med indhold

0

A

3906 90 40

– – Copolymerer af akrylonitril og metylakrylat, modificeret med

0

A

3906 90 50

– – Polymerisationsprodukter af akrylsyre, med alkylmetakrylat og

0

A

3906 90 60

– – Copolymerer af metylakrylat, ethylen og en monomer, der

5

A

3906 90 90

– – Andre varer

6,5

A

3907

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i
ubearbejdet form; polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere
og andre polyestere, i ubearbejdet form

3907 10 00

– Polyacetaler

6,5

A

3907 20

– Andre polyethere

dette kapitel, med en molekylevægt på 10 000 og derover,
men ikke over 40 000, og med indhold af: – acetylgrupper,
beregnet som vinylacetat, på 9,5 vægtprocent og derover,
men ikke over 13 vægtprocent og – hydroxygrupper,
beregnet som vinylalkohol, på 5 vægtprocent og derover,
men ikke over 6,5 vægtprocent

metakrylat, i form af en opløsning i N,N-dimetylacetamid,
med indhold af copolymer på 55 vægtprocent og derover
af 2-ethylhexylakrylat på 10 vægtprocent og derover, men ikke
over 11 vægtprocent
polybutadienakrylonitril (NBR)

små mængder af andre monomer, bestemt til brug som fortyk
kelsesmiddel ved fremstilling af tekstiltrykfarver
indeholder en endeløs karboxylgruppe som erstatningspro
dukt, med indhold på 50 vægtprocent og derover af metyla
krylat, også blandet med siliciumdioxid

– – Polyetheralkoholer

3907 20 11

– – – Polyethylenglykoler

6,5

A

3907 20 20

– – – Andre varer

6,5

A

0

A

– – Andre varer

3907 20 91

– – – Copolymer af 1-klor-2,3-epoxypropan og ethylenoxid
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3907 20 99

– – – Andre varer

6,5

A

3907 30 00

– Epoxyharpikser

6,5

A

3907 40 00

– Polykarbonater

6,5

A

3907 50 00

– Alkydharpikser

6,5

A

3907 60

– Poly(ethylentereftalat)

3907 60 20

– – Med viskositetindeks på 78 ml/g og derover

6,5

A

3907 60 80

– – I andre tilfælde

6,5

A

3907 70 00

– Poly(mælkesyre)

6,5

A

– Andre polyestere

3907 91

– – Umættede

3907 91 10

– – – Flydende

6,5

A

3907 91 90

– – – I andre tilfælde

6,5

A

3907 99

– – I andre tilfælde

3907 99 10

– – – Poly(ethylennaftalen-2,6-dikarboxylat)

0

A

3907 99 90

– – – Andre varer

6,5

A

3908

Polyamider, i ubearbejdet form

3908 10 00

– Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12

6,5

A

3908 90 00

– Andre varer

6,5

A

3909

Aminoplast, fenolplast og polyuretaner, i ubearbejdet form

3909 10 00

– Karbamidplast, tiokarbamidplast

6,5

A

3909 20 00

– Melaminplast

6,5

A

3909 30 00

– Anden aminoplast

6,5

A

3909 40 00

– Fenolplast

6,5

A

3909 50

– Polyuretaner

3909 50 10

– – Polyuretan af 2,2'-(tert-butylimino)diethanol og af 4,4'-mety

0

A

3909 50 90

– – Andre varer

6,5

A

3910 00 00

Silikoner, i ubearbejdet form

6,5

A

3911

Jordolieharpikser, cumaronindenharpikser, polyterpener, polysulfi
der, polysulfoner og andre produkter som nævnt i bestemmelse 3
til dette kapitel, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

3911 10 00

– Jordolieharpikser, cumaronharpikser, indenharpikser og cumaro

6,5

A

lendicyclohexyl diisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimety
lacetamid, med indhold af polymer på 50 vægtprocent og
derover

nindenharpikser samt polyterpener

Bemærkning

L 186/384

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
3911 90

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basissats

Kategori

3,5

A

0

A

6,5

A

0

A

6,5

A

– Andre varer
– – Kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede poly

merisationsprodukter, også kemisk modificerede

3911 90 11

– – – Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-1,4-fenyleniso

3911 90 13

– – – Poly(thio-1,4-fenylen)

3911 90 19

– – – Andre varer

propyliden-1,4-fenylen), i former som nævnt i bestem
melse 6 b) til dette kapitel

– – Andre varer

3911 90 92

– – – Copolymerer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløs

3911 90 99

– – – Andre varer

3912

Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i
ubearbejdet form

ning i N,N-dimetylacetamid, med indhold af polymer på
50 vægtprocent og derover; hydrogeneret copolymer af
vinyltoluen og alfa-metylstyren

– Celluloseacetater

3912 11 00

– – Ikke blødgjorte

6,5

A

3912 12 00

– – Blødgjorte

6,5

A

3912 20

– Cellulosenitrater (herunder kollodium)

6,5

A

6

A

6,5

A

6,5

A

0

A

6,5

A

– – Ikke blødgjorte

3912 20 11

– – – Kollodium og celloidin

3912 20 19

– – – Andre varer

3912 20 90

– – Blødgjorte
– Celluloseethere

3912 31 00

– – Karboxymetylcellulose og salte deraf

3912 39

– – Andre varer

3912 39 20

– – – Hydroxypropylcellulose

3912 39 85

– – – Andre varer

3912 90

– Andre varer

3912 90 10

– – Celluloseestere

6,4

A

3912 90 90

– – Andre varer

6,5

A

3913

Naturlige polymerer (fx alginsyre) og modificerede naturlige poly
merer (fx hærdede proteiner, kemiske derivater af naturgummi),
ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

3913 10 00

– Alginsyre samt salte og estere deraf

5

A

3913 90 00

– Andre varer

6,5

A
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Ionbyttere på basis af polymerer henhørende under pos. 39013913, i ubearbejdet form

6,5

A

II.

AFFALD, AFKLIP OG
FORARBEJDEDE VARER

SKROT;

HALVFABRIKATA;

3915

Affald, afklip og skrot, af plast

3915 10 00

– Af polymerer af ethylen

6,5

A

3915 20 00

– Af polymerer af styren

6,5

A

3915 30 00

– Af polymerer af vinylklorid

6,5

A

3915 90

– Af anden plast

3915 90 11

– – Af polymerer af propylen

6,5

A

3915 90 80

– – I andre tilfælde

6,5

A

3916

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger
og profiler, også overfladebehandlede, men ikke på anden måde
bearbejdet, af plast

3916 10 00

– Af polymerer af ethylen

6,5

A

3916 20 00

– Af polymerer af vinylklorid

6,5

A

3916 90

– Af anden plast

3916 90 10

– – Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede

6,5

A

3916 90 50

– – Af additionspolymerisationsprodukter

6,5

A

3916 90 90

– – I andre tilfælde

6,5

A

3917

Rør og slanger samt fittings dertil (fx muffer, rørknæ, forbindel
sesstykker), af plast

3917 10

– Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast

3917 10 10

– – Af hærdede proteiner

5,3

A

3917 10 90

– – Af celluloseplast

6,5

A

polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede

– Stive rør og slanger

3917 21

– – Af polymerer af ethylen

3917 21 10

– – – Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål,

6,5

A

3917 21 90

– – – I andre tilfælde

6,5

A

3917 22

– – Af polymerer af propylen

3917 22 10

– – – Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål,

6,5

A

3917 22 90

– – – I andre tilfælde

6,5

A

3917 23

– – Af polymerer af vinylklorid

også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet

også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet
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3917 23 10

– – – Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål,

6,5

A

3917 23 90

– – – I andre tilfælde

6,5

A

3917 29 00

– – Af anden plast

6,5

A

også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet

– Andre rør og slanger

3917 31 00

– – Bøjelige rør og slanger med et sprængningstryk på mindst

6,5

A

3917 32 00

– – Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbin

6,5

A

3917 33 00

– – Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbin

6,5

A

3917 39 00

– – Andre varer

6,5

A

3917 40 00

– Fittings

6,5

A

3918

Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller
som fliser; væg- eller loftsbeklædning af plast som defineret i
bestemmelse 9 til dette kapitel

3918 10

– Af polymerer af vinylklorid

3918 10 10

– – Fremstillet af støttemateriale, imprægneret, overtrukket eller

6,5

A

3918 10 90

– – I andre tilfælde

6,5

A

3918 90 00

– Af anden plast

6,5

A

3919

Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former,
af plast, selvklæbende, også i ruller

3919 10

– I ruller af bredde ikke over 20 cm

27,6 MPa

delse med andre materialer, uden fittings
delse med andre materialer, med fittings

lamineret med poly(vinylklorid)

– – Strimler med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi

eller syntetgummi

3919 10 12

– – – Af poly(vinylklorid) eller af polyethylen

6,3

A

3919 10 15

– – – Af polypropylen

6,3

A

3919 10 19

– – – I andre tilfælde

6,3

A

3919 10 80

– – Andre varer

6,5

A

3919 90 00

– I andre tilfælde

6,5

A

3920

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen
celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på
lignende måde i forbindelse med andre materialer

3920 10

– Af polymerer af ethylen

0

A

– – Af tykkelse ikke over 0,125 mm
– – – Af polyethylen med densitet
– – – – Under 0,94

3920 10 23

– – – – – Polyethylenfolier af tykkelse 20 mikrometer og derover,

men ikke over 40 mikrometer, til fremstilling af fotore
sistfilm til fremstilling af halvledere eller trykte kredsløb
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3920 10 24

– – – – – Strækfolier, uden påtryk

6,5

A

3920 10 25

– – – – – Andre varer

6,5

A

3920 10 28

– – – – 0,94 og derover

6,5

A

3920 10 40

– – – I andre tilfælde

6,5

A

0

A

6,5

A

– – Af tykkelse over 0,125 mm

3920 10 81

– – – Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af

3920 10 89

– – – Andre varer

3920 20

– Af polymerer af propylen

usammenhængende fintforgrenede polyethylenfibre, også
med tilsætning af ikke over 15 vægtprocent cellulosefibre,
med vandopløst poly(vinylalkohol) som fugtmiddel

– – Af tykkelse ikke over 0,10 mm

3920 20 21

– – – Biaxialt orienteret

6,5

A

3920 20 29

– – – I andre tilfælde

6,5

A

3920 20 80

– – Af tykkelse over 0,10 mm

6,5

A

3920 30 00

– Af polymerer af styren

6,5

A

– Af polymerer af vinylklorid

3920 43

– – Med indhold af blødgøringsmidler på 6 vægtprocent eller

3920 43 10

– – – Af tykkelse ikke over 1 mm

6,5

A

3920 43 90

– – – Af tykkelse over 1 mm

6,5

A

3920 49

– – I andre tilfælde

3920 49 10

– – – Af tykkelse ikke over 1 mm

6,5

A

3920 49 90

– – – Af tykkelse over 1 mm

6,5

A

6,5

A

0

A

6,5

A

6,5

A

0

A

derover

– Af polymerer af akryl

3920 51 00

– – Af poly(metylmetakrylat)

3920 59

– – I andre tilfælde

3920 59 10

– – – Copolymerer af akrylsyreestere og metakrylsyreestere, i form

3920 59 90

– – – Andre varer

af folie, af tykkelse 150 mikrometer og derunder

– Af polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre

polyestere

3920 61 00

– – Af polykarbonater

3920 62

– – Af poly(ethylentereftalat)
– – – Af tykkelse 0,35 mm og derunder

3920 62 12

– – – – Folier af poly(ethylentereftalat), af tykkelse 72 mikrometer

og derover, men ikke over 79 mikrometer, bestemt til
fremstilling af disketter; folier af poly(ethylentereftalat), af
tykkelse 100 mikrometer og derover, men ikke over
150 mikrometer, bestemt til fremstilling af fotopolymerhøjtryksplader
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3920 62 19

– – – – Andre varer

6,5

A

3920 62 90

– – – Af tykkelse over 0,35 mm

6,5

A

3920 63 00

– – Af umættede polyestere

6,5

A

3920 69 00

– – Af andre polyestere

6,5

A

6,5

A

– Af cellulose eller kemiske derivater deraf

3920 71 00

– – Af regenereret cellulose

3920 73

– – Af celluloseacetat

3920 73 10

– – – Folier i ruller eller bånd, til fotografiske eller kinematogra

6,3

A

3920 73 80

– – – Andre varer

6,5

A

3920 79

– – Af andre cellulosederivater

3920 79 10

– – – Af vulkanfiber

5,7

A

3920 79 90

– – – I andre tilfælde

6,5

A

fiske film

– Af anden plast

3920 91 00

– – Af poly(vinylbutyral)

6,1

A

3920 92 00

– – Af polyamider

6,5

A

3920 93 00

– – Af aminoplast

6,5

A

3920 94 00

– – Af fenolplast

6,5

A

3920 99

– – Af anden plast

0

A

6,5

A

– – – Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede

polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede

3920 99 21

– – – – Folier og strimler af polyimid, ikke belagt eller udelukkende

3920 99 28

– – – – Andre varer

overtrukket eller belagt med plast

– – – Af additionspolymerisationsprodukter

3920 99 52

– – – – Folier af poly(vinylfluorid); biaksialt orienterede folier af

0

A

3920 99 53

– – – – Ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale til brug i

0

A

3920 99 59

– – – – Andre varer

6,5

A

3920 99 90

– – – I andre tilfælde

6,5

A

3921

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast

poly(vinylalkohol), af tykkelse ikke over 1 mm, med
indhold af poly(vinylalkohol) på 97 vægtprocent og
derover, uden belægning
klor-alkali elektrolytiske celler

– Celleplast

3921 11 00

– – Af polymerer af styren

6,5

A

3921 12 00

– – Af polymerer af vinylklorid

6,5

A

3921 13

– – Af polyuretaner

3921 13 10

– – – Af bøjeligt skumplast

6,5

A

3921 13 90

– – – I andre tilfælde

6,5

A
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3921 14 00

– – Af regenereret cellulose

6,5

A

3921 19 00

– – Af anden plast

6,5

A

3921 90

– Andre varer
– – Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede

polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede

3921 90 10

– – – Af polyester

6,5

A

3921 90 30

– – – Af fenolplast

6,5

A

– – – Af aminoplast
– – – – Laminerede

3921 90 41

– – – – – Fremstillet under højt tryk, med dekorativt dæklag på en

6,5

A

3921 90 43

– – – – – I andre tilfælde

6,5

A

3921 90 49

– – – – Andre varer

6,5

A

3921 90 55

– – – Af anden plast

6,5

A

3921 90 60

– – Af additionspolymerisationsprodukter

6,5

A

3921 90 90

– – I andre tilfælde

6,5

A

3922

Badekar, brusekar, køkkenvaske, håndvaske, bideter, klosetter
samt sæder og låg dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartik
ler, af plast

3922 10 00

– Badekar, brusekar, køkkenvaske og håndvaske

6,5

A

3922 20 00

– Sæder og låg til klosetter

6,5

A

3922 90 00

– Andre varer

6,5

A

3923

Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler
og andre lukkeanordninger, af plast

3923 10 00

– Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande

6,5

A

6,5

A

eller begge sider

– Sække og poser (herunder kræmmerhuse)

3923 21 00

– – Af polymerer af ethylen

3923 29

– – Af anden plast

3923 29 10

– – – Af poly(vinylklorid)

6,5

A

3923 29 90

– – – Af anden plast

6,5

A

3923 30

– Balloner, flasker, kolber og lignende varer

3923 30 10

– – Med rumindhold 2 liter og derunder

6,5

A

3923 30 90

– – Med rumindhold over 2 liter

6,5

A

3923 40

– Spoler, bobiner og lignende varer

3923 40 10

– – Filmspoler og spoler til lydbånd og lign. henhørende under

5,3

A

3923 40 90

– – Andre varer

6,5

A

3923 50

– Propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger

3923 50 10

– – Kapsler

6,5

A

pos. 8523
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3923 50 90

– – Andre varer

6,5

A

3923 90 00

– Andre varer

6,5

A

3924

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt
hygiejniske artikler og toiletartikler, af plast

3924 10 00

– Bordservice og køkkenartikler

6,5

A

3924 90 00

– Andre varer

6,5

A

3925

Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds tariferet

3925 10 00

– Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over

6,5

A

3925 20 00

– Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler

6,5

A

3925 30 00

– Skodder, jalousier (herunder persienner) og lignende varer samt

6,5

A

3925 90

– Andre varer

3925 90 10

– – Beslag og tilbehør bestemt til permanent fastgørelse i eller på

6,5

A

3925 90 20

– – Kabelbakker og kabelpaneler til elektriske ledninger

6,5

A

3925 90 80

– – Andre varer

6,5

A

3926

Andre varer af plast samt varer af andre materialer henhørende
under pos. 3901 - 3914

3926 10 00

– Kontor- og skoleartikler

6,5

A

3926 20 00

– Beklædningsgenstande (herunder handsker, vanter og luffer) og

6,5

A

3926 30 00

– Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder og lign.

6,5

A

3926 40 00

– Statuetter og andre dekorationsgenstande

6,5

A

3926 90

– Andre varer

3926 90 50

– – Spande og lignende varer, forsynet med huller, til filtrering af

6,5

A

300 liter

dele dertil

døre, vinduer, trapper, mure eller andre bygningsdele

tilbehør dertil

vand i kloakafløb (opsamling af slam mv.)

– – Andre varer

3926 90 92

– – – Fremstillet af folie

6,5

A

3926 90 97

– – – I andre tilfælde

6,5

A

40

KAPITEL 40 – GUMMI OG VARER DERAF

4001

Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og
lignende naturlige gummiarter i ubearbejdet form eller som plader
eller bånd

4001 10 00

– Naturlig gummilatex, også forvulkaniseret

0

A

– Naturgummi i andre former

4001 21 00

– – "Smoked sheets"

0

A

4001 22 00

– – Teknisk specificeret naturgummi (TSNR)

0

A

4001 29 00

– – Andre varer

0

A
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4001 30 00

– Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende

0

A

4002

Syntetgummi og factis fremstillet af olier, i ubearbejdet form eller
som plader eller bånd; blandinger af produkter henhørende under
pos. 4001 med produkter henhørende under denne position, i
ubearbejdet form eller som plader eller bånd

0

A

naturlige gummiarter

– Styrenbutadiengummi

(XSBR)

(SBR);

styrenbutadiencarboxylgummi

4002 11 00

– – Latex

4002 19

– – Andre varer

4002 19 10

– – – Styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisa

0

A

4002 19 20

– – – Blokcopolymerer af styrenbutadienstyren, fremstillet ved

0

A

4002 19 30

– – – Styrenbutadiengummi, fremstillet ved opløsningspolymerisa

0

A

4002 19 90

– – – Andre varer

0

A

4002 20 00

– Butadiengummi (BR)

0

A

tion (E-SBR), i baller

opløsningspolymerisation (SBS, termoplastiske elastomerer),
i granulater, smuld eller pulvere
tion (S-SBR), i baller

– Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR); halogeneret isobute

nisoprengummi (CIIR eller BIIR)

4002 31 00

– – Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR)

0

A

4002 39 00

– – Andre varer

0

A

– Kloroprengummi (klorbutadiengummi) (CR)

4002 41 00

– – Latex

0

A

4002 49 00

– – Andre varer

0

A

– Akrylonitrilbutadiengummi (NBR)

4002 51 00

– – Latex

0

A

4002 59 00

– – Andre varer

0

A

4002 60 00

– Isoprengummi (IR)

0

A

4002 70 00

– Gummi af ethylenpropylendien (ikke konjugeret) (ethenpropen

0

A

4002 80 00

– Blandinger af produkter henhørende under pos. 4001 med

0

A

0

A

2,9

A

gummi) (EPDM)

produkter henhørende under denne position

– Andre varer

4002 91 00

– – Latex

4002 99

– – Andre varer

4002 99 10

– – – Varer modificeret ved tilsætning af plast

4002 99 90

– – – Andre varer

0

A

4003 00 00

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller
bånd

0

A

4004 00 00

Affald, afklip og skrot af gummi (bortset fra hårdgummi) samt
pulver eller granulater deraf

0

A
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4005

Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som
plader eller bånd

4005 10 00

– Gummi tilsat kønrøg eller siliciumdioxid

0

A

4005 20 00

– Opløsninger; dispersioner undtagen varer henhørende under

0

A

pos. 4005 10

– Andre varer

4005 91 00

– – Plader og bånd

0

A

4005 99 00

– – Andre varer

0

A

4006

Ikke-vulkaniseret gummi i andre former (fx stænger, rør og
profiler) samt varer af ikke-vulkaniseret gummi (fx rondeller og
ringe)

4006 10 00

– Slidbanegummi ("camel-back")

0

A

4006 90 00

– Andre varer

0

A

4007 00 00

Tråde og snore af blødgummi

3

A

4008

Plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi

3

A

2,9

A

– Af cellegummi (skumgummi og lign.)

4008 11 00

– – Plader, bånd og strimler

4008 19 00

– – Andre varer
– Af anden gummi

4008 21

– – Plader, bånd og strimler

4008 21 10

– – – Gulvbelægningsmaterialer og måtter

3

A

4008 21 90

– – – Andre varer

3

A

4008 29 00

– – Andre varer

2,9

A

4009

Rør og slanger af blødgummi, også med fittings (fx muffer,
rørknæ, forbindelsesstykker)
– Ikke forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre

materialer

4009 11 00

– – Uden fittings

3

A

4009 12 00

– – Med fittings

3

A

– Forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med metal

4009 21 00

– – Uden fittings

3

A

4009 22 00

– – Med fittings

3

A

– Forstærket eller på anden måde i forbindelse kun med tekstil

materialer

4009 31 00

– – Uden fittings

3

A

4009 32 00

– – Med fittings

3

A

– Forstærket eller på anden måde i forbindelse med andre mate

rialer

4009 41 00

– – Uden fittings

3

A

4009 42 00

– – Med fittings

3

A

4010

Driv- og transportremme af blødgummi

6,5

B5

– Transportremme

4010 11 00

– – Forstærket udelukkende med metal
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4010 12 00

– – Forstærket udelukkende med tekstilmaterialer

6,5

B5

4010 19 00

– – I andre tilfælde

6,5

B5

– Drivremme

4010 31 00

– – Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme),

6,5

B5

4010 32 00

– – Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme),

6,5

B5

4010 33 00

– – Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme),

6,5

B5

4010 34 00

– – Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme),

6,5

B5

4010 35 00

– – Endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds på

6,5

B5

4010 36 00

– – Endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds på

6,5

B5

4010 39 00

– – Andre varer

6,5

B5

4011

Nye dæk, af gummi

4011 10 00

– Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder

4,5

A

4011 20

– Af den art der anvendes til busser og lastbiler

4011 20 10

– – Med belastningsevne 121 eller derunder

4,5

A

4011 20 90

– – Med belastningsevne over 121

4,5

A

4011 30 00

– Af den art der anvendes til luftfartøjer

4,5

A

4011 40 00

– Af den art der anvendes til motorcykler

4,5

A

4011 50 00

– Af den art der anvendes til cykler

4

A

med langsgående riller, med omkreds på over 60 cm, men
ikke over 180 cm

undtagen med langsgående riller, med omkreds på over
60 cm, men ikke over 180 cm
med langsgående riller, med omkreds på over 180 cm, men
ikke over 240 cm

undtagen med langsgående riller, med omkreds på over
180 cm, men ikke over 240 cm
over 60 cm, men ikke over 150 cm

over 150 cm, men ikke over 198 cm

stationcars og racerbiler)

– I andre tilfælde, med slidbane med sildebensmønster eller

lignende mønster

4011 61 00

– – Af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer

4

A

4011 62 00

– – Af den art der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner

4

A

4011 63 00

– – Af den art der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner

4

A

4011 69 00

– – I andre tilfælde

4

A

4

A

og -maskiner

og som har en fælgstørrelse på ikke over 61 cm
og som har en fælgstørrelse på over 61 cm

– I andre tilfælde

4011 92 00

– – Af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugskøretøjer

og -maskiner
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4011 93 00

– – Af den art der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner

4

A

4011 94 00

– – Af den art der anvendes til entreprenørkøretøjer og -maskiner

4

A

4011 99 00

– – I andre tilfælde

4

A

4012

Regummerede eller brugte dæk, af gummi; massive og hule ringe,
slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi

og som har en fælgstørrelse på ikke over 61 cm
og som har en fælgstørrelse på over 61 cm

– Regummerede dæk

4012 11 00

– – Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder

4,5

A

4012 12 00

– – Af den art der anvendes til busser og lastbiler

4,5

A

4012 13 00

– – Af den art der anvendes til luftfartøjer

4,5

A

4012 19 00

– – I andre tilfælde

4,5

A

4012 20 00

– Brugte dæk

4,5

A

4012 90

– Andre varer

4012 90 20

– – Massive og hule ringe

2,5

A

4012 90 30

– – Slidbaner til dæk

2,5

A

4012 90 90

– – Fælgbånd

4

A

4013

Slanger af gummi

4013 10 00

– Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder

4

A

4013 20 00

– Af den art der anvendes til cykler

4

A

4013 90 00

– I andre tilfælde

4

A

4014

Hygiejniske eller farmaceutiske artikler (herunder sutter), af blød
gummi, også med dele af hårdgummi

4014 10 00

– Præservativer

0

A

4014 90 00

– Andre varer

0

A

4015

Beklædningsgenstande (herunder handsker, vanter og luffer) og
tilbehør dertil, af blødgummi

2

A

2,7

A

5

A

3,5

A

stationcars og racerbiler)

stationcars og racerbiler), busser eller lastbiler

– Handsker, vanter og luffer

4015 11 00

– – Til kirurgisk brug

4015 19 00

– – I andre tilfælde

4015 90 00

– Andre varer

4016

Andre varer af blødgummi

4016 10 00

– Af cellegummi (skumgummi og lign.)
– I andre tilfælde

4016 91 00

– – Gulvbelægningsmaterialer og måtter

2,5

A

4016 92 00

– – Viskelæder

2,5

A
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4016 93 00

– – Pakninger, underlagskiver og lignende varer

2,5

A

4016 94 00

– – Stødfangere (fendere), også oppustelige, til både og skibe

2,5

A

4016 95 00

– – Andre oppustelige varer

2,5

A

4016 99

– – Andre varer
– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

4016 99 52

– – – – Bestående af sammenklæbet metal og gummi

2,5

A

4016 99 57

– – – – I andre tilfælde

2,5

A

– – – I andre tilfælde

4016 99 91

– – – – Bestående af sammenklæbet metal og gummi

2,5

A

4016 99 97

– – – – I andre tilfælde

2,5

A

4017 00 00

Hårdgummi (fx ebonit) i enhver form, herunder affald og skrot;
varer af hårdgummi

0

A

41

KAPITEL 41 – RÅ HUDER OG SKIND (UNDTAGEN PELSSKIND)
SAMT LÆDER

4101

Rå huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af
hestefamilien (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller
på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbe
handlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spal
tede

4101 20

– Hele huder og skind, ikke spaltet, af vægt pr. skind ikke over

4101 20 10

– – Friske

0

A

4101 20 30

– – Vådsaltede

0

A

4101 20 50

– – Tørrede eller tørsaltede

0

A

4101 20 80

– – I andre tilfælde

0

A

4101 50

– Hele huder og skind, af vægt over 16 kg pr. stk

4101 50 10

– – Friske

0

A

4101 50 30

– – Vådsaltede

0

A

4101 50 50

– – Tørrede eller tørsaltede

0

A

4101 50 90

– – I andre tilfælde

0

A

4101 90 00

– Andre varer, herunder kruponer og halve kruponer

0

A

4102

Rå skind af får og lam (friske eller saltede, tørrede, kalkede,
picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede,
pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede
eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til
bestemmelse 1 c) til dette kapitel

4102 10

– Med uld

4102 10 10

– – Af lam

0

A

8 kg i kun tørret stand, 10 kg i tørsaltet stand, eller 16 kg i
frisk, vådsaltet eller på anden måde konserveret stand
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0

A

– Uden uld

4102 21 00

– – Picklede

0

A

4102 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

4103

Andre rå huder og skind (friske eller saltede, tørrede, kalkede,
picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede,
pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede
eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til
bestemmelse 1 b) eller c) til dette kapitel

4103 20 00

– Af reptiler

0

A

4103 30 00

– Af svin

0

A

4103 90 00

– I andre tilfælde

0

A

4104

Garvede eller "crust" huder og skind af hornkvæg (herunder
bøfler) eller dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltede, men
ikke yderligere beredte

0

A

– I våd tilstand (herunder wet-blue)

4104 11

– – Narvlæder; narvlæder, spaltet

4104 11 10

– – – Hele huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler), med

areal pr. stk. ikke over 2,6 m2 (28 kvadratfod)

– – – Andre varer
– – – – Af hornkvæg (herunder bøfler)

4104 11 51

– – – – – Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m2 (28

0

A

4104 11 59

– – – – – Andre varer

0

A

4104 11 90

– – – – I andre tilfælde

5,5

A

4104 19

– – Andre varer

4104 19 10

– – – Hele huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler), med

0

A

kvadratfod)

areal pr. stk. ikke over 2,6 m2 (28 kvadratfod)

– – – Andre varer
– – – – Af hornkvæg (herunder bøfler)

4104 19 51

– – – – – Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m2 (28

0

A

4104 19 59

– – – – – Andre varer

0

A

kvadratfod)
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5,5

A

0

A

6,5

A

– I tør tilstand ("crust"-læder)

4104 41

– – Narvlæder; narvlæder, spaltet
– – – Hele huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler), med

areal pr. stk. ikke over 2,6 m2 (28 kvadratfod)

4104 41 11

– – – – Af indiske "kips", også uden hoved og ben, af nettovægt

4104 41 19

– – – – I andre tilfælde

4,5 kg og derunder pr. stk., vegetabilsk garvet, også videre
behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling
af lædervarer

– – – Andre varer
– – – – Af hornkvæg (herunder bøfler)

4104 41 51

– – – – – Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m2 (28

6,5

A

4104 41 59

– – – – – Andre varer

6,5

A

4104 41 90

– – – – I andre tilfælde

5,5

A

4104 49

– – Andre varer

0

A

6,5

A

kvadratfod)

– – – Hele huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler), med

areal pr. stk. ikke over 2,6 m2 (28 kvadratfod)

4104 49 11

– – – – Af indiske "kips", også uden hoved og ben, af nettovægt

4104 49 19

– – – – I andre tilfælde

4,5 kg og derunder pr. stk., vegetabilsk garvet, også videre
behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling
af lædervarer

– – – Andre varer
– – – – Af hornkvæg (herunder bøfler)

4104 49 51

– – – – – Hele huder og skind, med areal pr. stk. over 2,6 m2 (28

6,5

A

4104 49 59

– – – – – Andre varer

6,5

A

4104 49 90

– – – – I andre tilfælde

5,5

A

4105

Garvede eller "crust" skind af får og lam, uden hår, også spaltede,
men ikke yderligere beredte

4105 10 00

– I våd tilstand (herunder wet-blue)

2

A

4105 30

– I tør tilstand ("crust" skind)

kvadratfod)
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4105 30 10

– – Vegetabilsk forgarvet, af skind af indiske hårfår (métis), også

0

A

4105 30 90

– – I andre tilfælde

2

A

4106

Garvede eller "crust" skind af andre dyr, uden hår, også spaltede,
men ikke yderligere beredte

2

A

videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til frem
stilling af lædervarer

– Af geder eller gedekid

4106 21 00

– – I våd tilstand (herunder wet-blue)

4106 22

– – I tør tilstand ("crust" skind)

4106 22 10

– – – Vegetabilsk forgarvet, af skind af indiske geder, også videre

0

A

4106 22 90

– – – I andre tilfælde

2

A

behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling
af lædervarer

– Af svin

4106 31 00

– – I våd tilstand (herunder wet-blue)

2

A

4106 32 00

– – I tør tilstand ("crust" skind)

2

A

4106 40

– Af reptiler

4106 40 10

– – Vegetabilsk forgarvet

0

A

4106 40 90

– – I andre tilfælde

2

A

– I andre tilfælde

4106 91 00

– – I våd tilstand (herunder wet-blue)

2

A

4106 92 00

– – I tør tilstand ("crust" skind)

2

A

4107

Læder, yderligere beredt efter garvning eller "crusting", herunder
pergamentbehandlet læder, af hornkvæg (herunder bøfler) eller af
dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltet, undtagen læder
henhørende under pos. 4114
– Hele huder og skind

4107 11

– – Narvlæder, ikke spaltet
– – – Læder af hele huder af hornkvæg (herunder bøfler), med

areal pr. stk. ikke over 2,6 m2 (28 kvadratfod)

4107 11 11

– – – – Boxcalf

6,5

A

4107 11 19

– – – – Andre varer

6,5

A

4107 11 90

– – – Andre varer

6,5

A

4107 12

– – Narvlæder, spaltet

6,5

A

– – – Læder af hele huder af hornkvæg (herunder bøfler), med

areal pr. stk. ikke over 2,6 m2 (28 kvadratfod)

4107 12 11

– – – – Boxcalf
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6,5

A

– – – Andre varer

4107 12 91

– – – – Læder af hornkvæg (herunder bøfler)

5,5

A

4107 12 99

– – – – Læder af dyr af hestefamilien

6,5

A

4107 19

– – Andre varer

4107 19 10

– – – Læder af hele huder af hornkvæg (herunder bøfler), med

6,5

A

4107 19 90

– – – Andre varer

6,5

A

areal pr. stk. ikke over 2,6 m2 (28 kvadratfod)

– Andre varer, herunder sider

4107 91

– – Narvlæder, ikke spaltet

4107 91 10

– – – Sålelæder

6,5

A

4107 91 90

– – – Andre varer

6,5

A

4107 92

– – Narvlæder, spaltet

4107 92 10

– – – Læder af hornkvæg (herunder bøfler)

5,5

A

4107 92 90

– – – Læder af dyr af hestefamilien

6,5

A

4107 99

– – Andre varer

4107 99 10

– – – Læder af hornkvæg (herunder bøfler)

6,5

A

4107 99 90

– – – Læder af dyr af hestefamilien

6,5

A

4112 00 00

Læder, yderligere beredt efter garvning eller "crusting", herunder
pergamentbehandlet læder, af får og lam, uden hår, også spaltet,
undtagen læder henhørende under pos. 4114

3,5

A

4113

Læder, yderligere beredt efter garvning eller "crusting", herunder
pergamentbehandlet læder, af andre dyr, uden hår, også spaltet,
undtagen læder henhørende under pos. 4114

4113 10 00

– Af geder eller gedekid

3,5

A

4113 20 00

– Af svin

2

A

4113 30 00

– Af reptiler

2

A

4113 90 00

– I andre tilfælde

2

A

4114

Semsgarvet læder (vaskeskind); laklæder og lamineret laklæder;
metalliseret læder

4114 10

– Semsgarvet læder (vaskeskind)

4114 10 10

– – Af fåre- eller lammeskind

2,5

A

4114 10 90

– – Af andre skind

2,5

A

4114 20 00

– Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

2,5

A

4115

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd,
også i ruller; afklip og andet affald af læder eller af kunstlæder,
ikke anvendeligt til fremstilling af lædervarer; læderstøv, læder
pulver og lædermel

4115 10 00

– Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd,

2,5

A

også i ruller
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4115 20 00

– Afklip og andet affald af læder eller af kunstlæder, ikke anven

0

A

42

KAPITEL 42 – VARER AF LÆDER; SADELMAGERARBEJDER;
REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER;
VARER AF TARME

4201 00 00

Sadelmagerarbejder til dyr (herunder skagler, snore, benbeskyttere,
mundkurve, sadeltæpper, sadeltasker, hundedækkener og lignende
varer), af ethvert materiale

2,7

A

4202

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og
lignende beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musik
instrumenter, våben mv.; rejsetasker, isolerede tasker til transport
af fødevarer og drikkevarer, toilettasker, rygsække, håndtasker,
indkøbstasker, tegnebøger, punge, kortetuier, cigaretetuier, tobaks
punge, værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere, smykkeskrin,
pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af
læder eller kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmate
rialer, af vulkanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad
beklædt med disse materialer eller med papir

deligt til fremstilling af lædervarer; læderstøv, læderpulver og
lædermel

– Kufferter, dokumentmapper, skoletasker og lign.

4202 11

– – Med yderside af læder eller kunstlæder

4202 11 10

– – – Dokumentmapper, skoletasker og lign.

3

A

4202 11 90

– – – Andre varer

3

A

4202 12

– – Med yderside af plast eller tekstilmaterialer
– – – Af plader eller folier af plast

4202 12 11

– – – – Dokumentmapper, skoletasker og lign.

9,7

A

4202 12 19

– – – – Andre varer

9,7

A

4202 12 50

– – – Af støbt plast

5,2

A

– – – Af andre materialer, herunder vulkanfiber

4202 12 91

– – – – Dokumentmapper, skoletasker og lign.

3,7

A

4202 12 99

– – – – Andre varer

3,7

A

4202 19

– – I andre tilfælde

4202 19 10

– – – Af aluminium

5,7

A

4202 19 90

– – – Af andre materialer

3,7

A

3

A

– Håndtasker, også med skulderrem, herunder håndtasker uden

hank

4202 21 00

– – Med yderside af læder eller kunstlæder

4202 22

– – Med yderside af plader eller folier af plast eller af tekstilmate

rialer
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4202 22 10

– – – Af plader eller folier af plast

9,7

A

4202 22 90

– – – Af tekstilmaterialer

3,7

A

4202 29 00

– – I andre tilfælde

3,7

A

3

A

– Genstande, som almindeligvis bæres i lommen eller i hånd

tasken

4202 31 00

– – Med yderside af læder eller kunstlæder

4202 32

– – Med yderside af plader eller folier af plast eller af tekstilmate

4202 32 10

– – – Af plader eller folier af plast

9,7

A

4202 32 90

– – – Af tekstilmaterialer

3,7

A

4202 39 00

– – I andre tilfælde

3,7

A

rialer

– Andre varer

4202 91

– – Med yderside af læder eller kunstlæder

4202 91 10

– – – Rejsetasker, toilettasker, rygsække og sportstasker

3

A

4202 91 80

– – – Andre varer

3

A

4202 92

– – Med yderside af plader eller folier af plast eller af tekstilmate

rialer

– – – Af plader eller folier af plast

4202 92 11

– – – – Rejsetasker, toilettasker, rygsække og sportstasker

9,7

A

4202 92 15

– – – – Etuier og lign. til musikinstrumenter

6,7

A

4202 92 19

– – – – Andre varer

9,7

A

– – – Af tekstilmaterialer

4202 92 91

– – – – Rejsetasker, toilettasker, rygsække og sportstasker

2,7

A

4202 92 98

– – – – Andre varer

2,7

A

4202 99 00

– – I andre tilfælde

3,7

A

4203

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder

4203 10 00

– Beklædningsgenstande

4

A

9

A

– Handsker og luffer

4203 21 00

– – Handsker til sportsbrug

4203 29

– – I andre tilfælde

4203 29 10

– – – Beskyttelseshandsker til erhvervsmæssig brug (arbejdshand

9

A

4203 29 90

– – – Andre handsker og luffer

7

A

4203 30 00

– Bælter og skulderremme

5

A

4203 40 00

– Andet tilbehør til beklædningsgenstande

5

A

4205 00

Andre varer af læder eller kunstlæder

2

A

sker)

– Til teknisk brug

4205 00 11

– – Driv- og transportremme
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3

A

4205 00 19

– – Andre varer

4205 00 90

– I andre tilfælde

2,5

A

4206 00 00

Varer af tarme, guldslagerhinde, blærer eller sener

1,7

A

43

KAPITEL 43 – PELSSKIND OG KUNSTIGT PELSSKIND SAMT
VARER DERAF

4301

Rå pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller
afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder), undtagen rå
huder og skind henhørende under pos. 4101, 4102 eller 4103

4301 10 00

– Af mink, hele, også uden hoved, hale eller ben

0

A

4301 30 00

– Af astrakan, breitschwanz, caracul, persianer og lignende

0

A

4301 60 00

– Af ræv, hele, også uden hoved, hale eller ben

0

A

4301 80 00

– Andre pelsskind, hele, også uden hoved, hale eller ben

0

A

4301 90 00

– Hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anven

0

A

4302

Garvede eller beredte pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og
andre stykker eller afklip), også sammensatte (uden tilføjelse af
andre materialer), undtagen varer henhørende under pos. 4303

0

A

lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske eller
tibetanske lam, hele, også uden hoved, hale eller ben

delige til buntmagerarbejder

– Pelsskind, hele, også uden hoved, hale eller ben, ikke sammen

satte

4302 11 00

– – Af mink

4302 19

– – Af andre dyr

4302 19 15

– – – Af bæver, bisamrotte eller ræv

0

A

4302 19 35

– – – Af kanin eller hare

0

A

– – – Af sæl af enhver art

4302 19 41

– – – – Af grønlandssælunger ("whitecoats") eller klapmydsunger

2,2

A

4302 19 49

– – – – I andre tilfælde

2,2

A

0

A

("blue-backs")

– – – Af får eller lam

4302 19 75

– – – – Af astrakan, breitschwanz, caracul, persianer eller lignende

4302 19 80

– – – – Af andre dyr

2,2

A

4302 19 99

– – – I andre tilfælde

2,2

A

4302 20 00

– Hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, ikke sammen

0

A

4302 30

– Hele pelsskind samt stykker eller afklip deraf, sammensatte

4302 30 10

– – Rykkede pelsskind

2,7

A

2,2

A

2,2

A

lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske
eller tibetanske lam

satte

– – Andre varer

4302 30 25

– – – Af kanin eller hare
– – – Af sæl af enhver art

4302 30 51

– – – – Af grønlandssælunger ("whitecoats") eller klapmydsunger

("blue-backs")
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4302 30 55

– – – – I andre tilfælde

2,2

A

4302 30 99

– – – I andre tilfælde

2,2

A

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pels
skind

4303 10

– Beklædningsgenstande og tilbehør dertil

4303 10 10

– – Af pelsskind af grønlandssælunger ("whitecoats") eller klap

3,7

A

4303 10 90

– – I andre tilfælde

3,7

A

4303 90 00

– Andre varer

3,7

A

4304 00 00

Kunstigt pelsskind og varer deraf

3,2

A

44

KAPITEL 44 – TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL

4401

Brænde; træ i form af flis eller spåner; savsmuld og træaffald, også
agglomereret til briketter eller lignende former

4401 10 00

– Brænde

0

A

mydsunger ("blue-backs")

– Træ i form af flis eller spåner

4401 21 00

– – Af nåletræ

0

A

4401 22 00

– – Af andet træ

0

A

0

A

– Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller

lignende former

4401 31 00

– – Træpiller

4401 39

– – Andre varer

4401 39 10

– – – Savsmuld

0

A

4401 39 90

– – – Andre varer

0

A

4402

Trækul (herunder kul af nøddeskaller eller af nødder), også agglo
mereret

4402 10 00

– Af bambus

0

A

4402 90 00

– I andre tilfælde

0

A

4403

Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to
eller fire sider

4403 10 00

– Malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyt

0

A

4403 20

– I andre tilfælde, af nåletræ

telsesmidler

– – Af rødgran (Picea abies Karst.) eller almindelig ædelgran (Abies

alba Mill.)

4403 20 11

– – – Rundtræ til opskæring

0

A

4403 20 19

– – – Andre varer

0

A

0

A

– – Af skovfyr (Pinus sylvestris L.)

4403 20 31

– – – Rundtræ til opskæring
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0

A

– – I andre tilfælde

4403 20 91

– – – Rundtræ til opskæring

0

A

4403 20 99

– – – Andre varer

0

A

0

A

– I andre tilfælde, af tropisk træ som nævnt i underpositions

bestemmelse 2 til dette kapitel

4403 41 00

– – Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau

4403 49

– – Andre varer

4403 49 10

– – – Afrikansk mahogni, iroko og sapelli

0

A

4403 49 35

– – – Okoumé og sipo

0

A

4403 49 95

– – – Andre varer

0

A

– I andre tilfælde

4403 91

– – Af eg (Quercus-arter)

4403 91 10

– – – Rundtræ til opskæring

0

A

4403 91 90

– – – Andre varer

0

A

4403 92

– – Af bøg (Fagus-arter)

4403 92 10

– – – Rundtræ til opskæring

0

A

4403 92 90

– – – Andre varer

0

A

4403 99

– – I andre tilfælde

4403 99 10

– – – Af poppel

0

A

4403 99 30

– – – Af eucalyptus

0

A

– – – Af birk

4403 99 51

– – – – Rundtræ til opskæring

0

A

4403 99 59

– – – – Andre varer

0

A

4403 99 95

– – – I andre tilfælde

0

A

4404

Emner af træ til tøndebånd; stolper, pæle, stokke og lign., kløvede
eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen; emner af
træ til spadserestokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lign.,
groft tildannede eller afrundede, men ikke drejede, bøjede eller
på anden måde bearbejdede; træspån og lign.

4404 10 00

– Af nåletræ

0

A

4404 20 00

– Af andet træ

0

A

4405 00 00

Træuld og træmel

0

A

4406

Jernbane- og sporvejssveller af træ

4406 10 00

– Ikke imprægnerede

0

A

4406 90 00

– I andre tilfælde

0

A

4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet,
også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over
6 mm
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Varebeskrivelse

4407 10

– Af nåletræ

4407 10 15

– – Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet

L 186/405

Basissats

Kategori

0

A

– – I andre tilfælde
– – – Høvlet

4407 10 31

– – – – Af rødgran (Picea abies Karst.) eller almindelig ædelgran

0

A

4407 10 33

– – – – Af skovfyr (Pinus sylvestris L.)

0

A

4407 10 38

– – – – I andre tilfælde

0

A

(Abies alba Mill.)

– – – I andre tilfælde

4407 10 91

– – – – Af rødgran (Picea abies Karst.) eller almindelig ædelgran

0

A

4407 10 93

– – – – Af skovfyr (Pinus sylvestris L.)

0

A

4407 10 98

– – – – I andre tilfælde

0

A

2,5

A

(Abies alba Mill.)

– Af tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 2 til

dette kapitel

4407 21

– – Mahogni (Swietenia-arter)

4407 21 10

– – – Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
– – – I andre tilfælde

4407 21 91

– – – – Høvlet

2

A

4407 21 99

– – – – I andre tilfælde

0

A

4407 22

– – Virola, imbuia og balsa

4407 22 10

– – – Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet

2,5

A

– – – I andre tilfælde

4407 22 91

– – – – Høvlet

2

A

4407 22 99

– – – – I andre tilfælde

0

A

4407 25

– – Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau

4407 25 10

– – – Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet

2,5

A

– – – I andre tilfælde

4407 25 30

– – – – Høvlet

2

A

4407 25 50

– – – – Slebet

2,5

A

4407 25 90

– – – – I andre tilfælde

0

A

4407 26

– – Hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti og alan

4407 26 10

– – – Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet

2,5

A

– – – I andre tilfælde

4407 26 30

– – – – Høvlet

2

A

4407 26 50

– – – – Slebet

2,5

A

4407 26 90

– – – – I andre tilfælde

0

A

4407 27

– – Sapelli

Bemærkning
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Varebeskrivelse
– – – Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet

12.6.2020

Basissats

Kategori

2,5

A

– – – I andre tilfælde

4407 27 91

– – – – Høvlet

2

A

4407 27 99

– – – – I andre tilfælde

0

A

4407 28

– – Iroko

4407 28 10

– – – Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet

2,5

A

– – – I andre tilfælde

4407 28 91

– – – – Høvlet

2

A

4407 28 99

– – – – I andre tilfælde

0

A

4407 29

– – Andre varer

4407 29 15

– – – Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet

2,5

A

– – – I andre tilfælde
– – – – Afrikansk mahogni, azobé, dibetou, ilomba, jelutong, jong

kong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia,
merbau, obeche, okoumé, para-palisander, ramin, rio-pali
sander, rosenpalisander, sipo, teak og tiama

– – – – – Høvlet

4407 29 20

– – – – – – Af para-palisander, rio-palisander og rosenpalisander

2

A

4407 29 25

– – – – – – I andre tilfælde

2

A

4407 29 45

– – – – – Slebet

2,5

A

4407 29 60

– – – – – I andre tilfælde

0

A

– – – – Andre varer

4407 29 83

– – – – – Høvlet

2

A

4407 29 85

– – – – – Slebet

2,5

A

4407 29 95

– – – – – I andre tilfælde

0

A

0

A

– I andre tilfælde

4407 91

– – Af eg (Quercus-arter)

4407 91 15

– – – Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
– – – I andre tilfælde
– – – – Høvlet

4407 91 31

– – – – – Ikke-sammensatte parketstaver

0

A

4407 91 39

– – – – – Andre varer

0

A

4407 91 90

– – – – I andre tilfælde

0

A

4407 92 00

– – Af bøg (Fagus-arter)

0

A

4407 93

– – Af løn (Acer-arter)
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4407 93 10

Varebeskrivelse
– – – Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet

L 186/407

Basissats

Kategori

0

A

2,5

A

0

A

0

A

2,5

A

0

A

0

A

2,5

A

0

A

0

A

2,5

A

– – – I andre tilfælde

4407 93 91

– – – – Slebet

4407 93 99

– – – – I andre tilfælde

4407 94

– – Af kirsebærtræ (Prunus-arter)

4407 94 10

– – – Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
– – – I andre tilfælde

4407 94 91

– – – – Slebet

4407 94 99

– – – – I andre tilfælde

4407 95

– – Af ask (Fraxinus-arter)

4407 95 10

– – – Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
– – – I andre tilfælde

4407 95 91

– – – – Slebet

4407 95 99

– – – – I andre tilfælde

4407 99

– – I andre tilfælde

4407 99 27

– – – Høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
– – – I andre tilfælde

4407 99 40

– – – – Slebet
– – – – I andre tilfælde

4407 99 91

– – – – – Af poppel

0

A

4407 99 96

– – – – – Af tropisk træ

0

A

4407 99 98

– – – – – I andre tilfælde

0

A

4408

Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved
skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfinér eller
lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret
eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-tilende, af tykkelse ikke over 6 mm

4408 10

– Af nåletræ

4408 10 15

– – Høvlet; slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet

3

A

– – I andre tilfælde

4408 10 91

– – – Træ til fremstilling af blyanter

0

A

4408 10 98

– – – Andre varer

4

A

4,9

A

4

A

– Af tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 2 til

dette kapitel

4408 31

– – Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau

4408 31 11

– – – Samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
– – – I andre tilfælde

4408 31 21

– – – – Høvlet
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Varebeskrivelse

4408 31 25

– – – – Slebet

4408 31 30

– – – – I andre tilfælde

4408 39

– – Andre varer

12.6.2020

Basissats

Kategori

4,9

A

6

A

4,9

A

– – – Afrikansk mahogni, hvid lauan, limba, mahogni (Swietenia-

arter), obeche, okoumé, para-palisander, rio-palisander,
rosenpalisander, sapelli, sipo og virola

4408 39 15

– – – – Slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
– – – – I andre tilfælde

4408 39 21

– – – – – Høvlet

4

A

4408 39 30

– – – – – I andre tilfælde

6

A

3

A

0

A

– – – Andre varer

4408 39 55

– – – – Høvlet; slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet
– – – – I andre tilfælde

4408 39 70

– – – – – Træ til fremstilling af blyanter
– – – – – Andre varer

4408 39 85

– – – – – – Af tykkelse 1 mm og derunder

4

A

4408 39 95

– – – – – – Af tykkelse over 1 mm

4

A

4408 90

– I andre tilfælde

4408 90 15

– – Høvlet; slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller slebet

3

A

0

A

– – I andre tilfælde

4408 90 35

– – – Træ til fremstilling af blyanter
– – – Andre varer

4408 90 85

– – – – Af tykkelse 1 mm og derunder

4

A

4408 90 95

– – – – Af tykkelse over 1 mm

4

A

4409

Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), profileret (pløjet,
notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller
flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet
ende-til-ende

4409 10

– Af nåletræ

4409 10 11

– – Rammelister til malerier, fotografier, spejle eller lignende

0

A

4409 10 18

– – Andre varer

0

A

0

A

0

A

0

A

genstande

– Af andet træ

4409 21 00

– – Af bambus

4409 29

– – I andre tilfælde

4409 29 10

– – – Rammelister til malerier, fotografier, spejle eller lignende

genstande

– – – Andre varer

4409 29 91

– – – – Ikke-sammensatte parketstaver

Bemærkning

12.6.2020

DA

KN 2012

Den Europæiske Unions Tidende

Varebeskrivelse

4409 29 99

– – – – Andre varer

4410

Spånplader, OSB-plader og lignende plader (fx waferboard) af træ
eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks
eller andre organiske bindemidler

L 186/409

Basissats

Kategori

0

A

– Af træ

4410 11

– – Spånplader

4410 11 10

– – – Ubearbejdet eller kun slebne

7

B5

4410 11 30

– – – Belagt med papir imprægneret med melaminplast

7

B5

4410 11 50

– – – Belagt med dekorative plastplader

7

B5

4410 11 90

– – – I andre tilfælde

7

B5

4410 12

– – OSB-plader

4410 12 10

– – – Ubearbejdet eller kun slebne

7

B5

4410 12 90

– – – I andre tilfælde

7

B5

4410 19 00

– – Andre varer

7

B5

4410 90 00

– I andre tilfælde

7

B5

4411

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også
agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler
– Halvhårde fiberplader (MDF)

4411 12

– – Af tykkelse 5 mm og derunder

4411 12 10

– – – Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen

7

B5

4411 12 90

– – – I andre tilfælde

7

B5

4411 13

– – Af tykkelse over 5 mm, men ikke over 9 mm

4411 13 10

– – – Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen

7

B5

4411 13 90

– – – I andre tilfælde

7

B5

4411 14

– – Af tykkelse over 9 mm

4411 14 10

– – – Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen

7

B5

4411 14 90

– – – I andre tilfælde

7

B5

– Andre varer

4411 92

– – Med densitet over 0,8 g/cm3

4411 92 10

– – – Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen

7

B5

4411 92 90

– – – I andre tilfælde

7

B5

4411 93

– – Med densitet over 0,5 g/cm3 , men ikke over 0,8 g/cm3

4411 93 10

– – – Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen

7

B5

4411 93 90

– – – I andre tilfælde

7

B5

4411 94

– – Med densitet 0,5 g/cm3 og derunder

4411 94 10

– – – Ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på overfladen

7

B5

4411 94 90

– – – I andre tilfælde

7

B5
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4412

Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

4412 10 00

– Af bambus

12.6.2020

Basissats

Kategori

10

B5

10

B5

7

B5

– Andet krydsfinér udelukkende bestående af plader af træ (bortset

fra bambus), hvoraf hver enkelt er af højst 6 mm tykkelse

4412 31

– – Med mindst et udvendigt lag af tropisk træ som nævnt i

4412 31 10

– – – Af afrikansk mahogni, hvid lauan, limba, lyserød meranti,

4412 31 90

– – – I andre tilfælde

4412 32

– – Andre varer med mindst et udvendigt lag af andet træ end

4412 32 10

– – – Af ask, avnbøg, birk, bøg, eg, el, elm, hestekastanje, hickory,

7

B5

4412 32 90

– – – I andre tilfælde

7

B5

4412 39 00

– – I andre tilfælde

7

B5

10

B5

6

B3

6

B3

underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel

mahogni (Swietenia arter), mørkerød meranti, obeche,
okoumé, para-palisander, rio-palisander, rosenpalisander,
sapelli, sipo eller virola

nåletræ

kirsebær, lind, løn, platan, poppel, robinie, tulipantræ, valnød
eller ægte kastanje

– Andre varer

4412 94

– – Stavlimet eller bloklimet finér

4412 94 10

– – – Med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ

4412 94 90

– – – I andre tilfælde

4412 99

– – I andre tilfælde

4412 99 30

– – – Indeholdende mindst et lag spånplader
– – – I andre tilfælde
– – – – Med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ

4412 99 40

– – – – – Af ask, avnbøg, birk, bøg, eg, el, elm, hestekastanje,

10

B5

4412 99 50

– – – – – I andre tilfælde

10

B5

4412 99 85

– – – – I andre tilfælde

10

B5

4413 00 00

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

0

A

4414 00

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande

4414 00 10

– Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2

2,5

A

4414 00 90

– Af andet træ

0

A

4415

Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande
af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign., af træ; pallerammer
af træ

4415 10

– Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgen

4415 10 10

– – Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgen

4

A

4415 10 90

– – Kabeltromler

3

A

hickory, kirsebær, lind, løn, platan, poppel, robinie, tuli
pantræ, valnød eller ægte kastanje

til dette kapitel

stande; kabeltromler
stande
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L 186/411

Basissats

Kategori

4415 20

– Lastpaller og lign.; pallerammer

4415 20 20

– – Flade paller; pallerammer

3

A

4415 20 90

– – Andre varer

4

A

4416 00 00

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele
dertil, af træ, herunder tøndestaver

0

A

4417 00 00

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; blokke og læster af træ til fodtøj

0

A

4418

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder
lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte gulvbrædder og
tagspån ("shingles" og "shakes"), af træ

4418 10

– Vinduer, glasdøre og rammer dertil

4418 10 10

– – Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2

3

A

4418 10 50

– – Af nåletræ

3

A

4418 10 90

– – I andre tilfælde

3

A

4418 20

– Døre og rammer dertil, samt dørtærskler

4418 20 10

– – Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2

3

A

4418 20 50

– – Af nåletræ

0

A

4418 20 80

– – I andre tilfælde

0

A

4418 40 00

– Forskallinger til betonstøbning

0

A

4418 50 00

– Tagspån ("shingles" og "shakes")

0

A

4418 60 00

– Stolper og bjælker

0

A

til dette kapitel

til dette kapitel

– Sammensatte gulvbrædder

4418 71 00

– – Til mosaikgulve

3

A

4418 72 00

– – I andre tilfælde, af flere lag træ

0

A

4418 79 00

– – I andre tilfælde

0

A

4418 90

– Andre varer

4418 90 10

– – Laminerede bjælker og lignende lamineret træ (limtræ)

0

A

4418 90 80

– – Andre varer

0

A

4419 00

Bordservice og køkkenudstyr, af træ

4419 00 10

– Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2

0

A

4419 00 90

– Af andet træ

0

A

4420

Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller
bestik samt lignende varer af træ; statuetter og andre dekorations
genstande af træ; boligudstyr af træ, ikke henhørende under
kapitel 94

4420 10

– Statuetter og andre dekorationsgenstande, af træ

4420 10 11

– – Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2

3

A

4420 10 19

– – Af andet træ

0

A

4420 90

– Andre varer

til dette kapitel

til dette kapitel
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Varebeskrivelse
– – Indlagt træ og træmosaik

12.6.2020

Basissats

Kategori

4

A

– – Andre varer

4420 90 91

– – – Af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestem

3

A

4420 90 99

– – – I andre tilfælde

0

A

4421

Andre varer af træ

4421 10 00

– Bøjler til tøj

0

A

4421 90

– Andre varer

4421 90 91

– – Af træfiberplader og lign.

4

A

4421 90 98

– – I andre tilfælde

0

A

45

KAPITEL 45 – KORK OG VARER DERAF

4501

Naturkork, rå eller groft bearbejdet; korkaffald; knust, granuleret
eller pulveriseret kork

4501 10 00

– Naturkork, rå eller groft bearbejdet

0

A

4501 90 00

– Andre varer

0

A

4502 00 00

Naturkork, hvis yderste barklag er fjernet eller som er groft
tilskåret i firkantede stykker, eller tilskåret i rektangulære eller
kvadratiske blokke, plader, folier eller bånd (herunder skarpkan
tede emner til propper)

0

A

4503

Varer af naturkork

4503 10

– Propper

4503 10 10

– – Cylindriske

4,7

A

4503 10 90

– – I andre tilfælde

4,7

A

4503 90 00

– Andre varer

4,7

A

4504

Preskork (med eller uden bindemiddel) og varer deraf

4504 10

– Blokke, tavler, plader, folier og bånd; fliser af enhver form;

melse 2 til dette kapitel

massive cylindre, herunder rondeller

– – Propper

4504 10 11

– – – Til mousserende vin, også med påsat skive af naturkork

4,7

A

4504 10 19

– – – I andre tilfælde

4,7

A

– – Andre varer

4504 10 91

– – – Med bindemiddel

4,7

A

4504 10 99

– – – I andre tilfælde

4,7

A

4504 90

– Andre varer

4504 90 20

– – Propper

4,7

A

4504 90 80

– – Andre varer

4,7

A

46

KAPITEL 46 – KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF
FLETTEMATERIALER
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Basissats

Kategori

Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede
til bånd; flettematerialer samt flettede lidser og lignende varer af
flettematerialer, i pladeform, sammenbundne eller vævede, også i
form af færdigvarer (fx måtter, tæpper og skærme)
– Måtter, tæpper og skærme af vegetabilske materialer

4601 21

– – Af bambus

4601 21 10

– – – Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer

3,7

A

4601 21 90

– – – Af andre flettematerialer

2,2

A

4601 22

– – Af spanskrør

4601 22 10

– – – Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer

3,7

A

4601 22 90

– – – Af andre flettematerialer

2,2

A

4601 29

– – I andre tilfælde

4601 29 10

– – – Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer

3,7

A

4601 29 90

– – – Af andre flettematerialer

2,2

A

0

A

– Andre varer

4601 92

– – Af bambus

4601 92 05

– – – Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også

samlede til bånd

– – – Andre varer

4601 92 10

– – – – Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer

3,7

A

4601 92 90

– – – – Af andre flettematerialer

2,2

A

4601 93

– – Af spanskrør

4601 93 05

– – – Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også

0

A

samlede til bånd

– – – Andre varer

4601 93 10

– – – – Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer

3,7

A

4601 93 90

– – – – Af andre flettematerialer

2,2

A

4601 94

– – Af andre vegetabilske materialer

4601 94 05

– – – Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også

0

A

samlede til bånd

– – – Andre varer

4601 94 10

– – – – Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer

3,7

A

4601 94 90

– – – – Af andre flettematerialer

2,2

A

4601 99

– – I andre tilfælde

4601 99 05

– – – Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også

1,7

A

4,7

A

samlede til bånd

– – – Andre varer

4601 99 10

– – – – Af flettede lidser og lignende varer af flettematerialer
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4602

Kurvemagerarbejder og andre varer fremstillet direkte af flettema
terialer eller af de under pos. 4601 hørende varer; varer af luffa

12.6.2020

Basissats

Kategori

2,7

A

– Af vegetabilske materialer

4602 11 00

– – Af bambus

3,7

A

4602 12 00

– – Af spanskrør

3,7

A

4602 19

– – I andre tilfælde

4602 19 10

– – – Flaskehylstre

1,7

A

4602 19 90

– – – Andre varer

3,7

A

4602 90 00

– I andre tilfælde

4,7

A

47

KAPITEL 47 – PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULO
SEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP
(AFFALD)

4701 00

Mekanisk træmasse

4701 00 10

– Termomekanisk træmasse

0

A

4701 00 90

– Anden mekanisk træmasse

0

A

4702 00 00

Dissolvingmasse af kemisk træmasse

0

A

4703

Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen
dissolvingmasse
– Ubleget

4703 11 00

– – Af nåletræ

0

A

4703 19 00

– – Af andet træ

0

A

– Halvbleget eller bleget

4703 21 00

– – Af nåletræ

0

A

4703 29 00

– – Af andet træ

0

A

4704

Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse
– Ubleget

4704 11 00

– – Af nåletræ

0

A

4704 19 00

– – Af andet træ

0

A

– Halvbleget eller bleget

4704 21 00

– – Af nåletræ

0

A

4704 29 00

– – Af andet træ

0

A

4705 00 00

Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces

0

A

4706

Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap (affald) eller af
andre celluloseholdige materialer

4706 10 00

– Af bomuldslinters

0

A

4706 20 00

– Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap (affald)

0

A
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0

A

– I andre tilfælde

4706 91 00

– – Mekanisk masse

0

A

4706 92 00

– – Kemisk masse

0

A

4706 93 00

– – Fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces

0

A

4707

Genbrugspapir og -pap (affald)

4707 10 00

– Af ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af bølgepapir og bølge

0

A

4707 20 00

– Af andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget

0

A

4707 30

– Af papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse

4707 30 10

– – Gamle og usolgte aviser og ugeblade, telefonbøger, brochurer

0

A

4707 30 90

– – Andre varer

0

A

4707 90

– Andre varer, herunder usorteret affald

4707 90 10

– – Usorteret

0

A

4707 90 90

– – Sorteret

0

A

48

KAPITEL 48 – PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR
OG PAP

4801 00 00

Avispapir, i ruller og ark

0

A

4802

Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning,
trykning eller anden grafisk brug, ikke-perforeret papir til hulkort
og hulbånd, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset
størrelse, undtagen papir henhørende under pos. 4801 eller 4803;
håndgjort papir og pap

4802 10 00

– Håndgjort papir og pap

0

A

4802 20 00

– Råpapir og -pap, af den art der anvendes til lysfølsomt, varme

0

A

4802 40

– Tapetråpapir

4802 40 10

– – Træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse på ikke over

0

A

4802 40 90

– – I andre tilfælde

0

A

0

A

pap

kemisk masse, ikke farvet i massen

(fx aviser, blade og lignende tryksager)

og reklametryksager

følsomt eller elektrofølsomt papir og pap

10 vægtprocent af den samlede fibermængde

– Andet papir og pap, træfrit eller med indhold af mekanisk

træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på ikke over 10 vægt
procent af den samlede fibermængde

4802 54 00

– – Af vægt under 40 g pr. m2

4802 55

– – Af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men ikke over 150 g pr.

m2, i ruller
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4802 55 15

– – – Af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men under 60 g pr. m2

0

A

4802 55 25

– – – Af vægt 60 g pr. m2 eller derover, men under 75 g pr. m2

0

A

4802 55 30

– – – Af vægt 75 g pr. m2 eller derover, men under 80 g pr. m2

0

A

4802 55 90

– – – Af vægt 80 g pr. m2 eller derover

0

A

4802 56

– – Af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men ikke over 150 g pr.

4802 56 20

– – – Hvis ene sidelængde måler 297 mm og den anden 210 mm

0

A

4802 56 80

– – – I andre tilfælde

0

A

4802 57 00

– – I andre tilfælde, af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men ikke

0

A

4802 58

– – Af vægt over 150 g pr. m2

4802 58 10

– – – I ruller

0

A

4802 58 90

– – – I andre tilfælde

0

A

m2, i ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm og den
anden ikke 297 mm, i udfoldet stand

(A4-format)

over 150 g pr. m2

– Andet papir og pap, med indhold af mekanisk træmasse eller

kemisk-mekanisk træmasse på over 10 vægtprocent af den
samlede fiber-mængde

4802 61

– – I ruller

4802 61 15

– – – Af vægt under 72 g pr. m2 og med indhold af mekanisk

0

A

4802 61 80

– – – I andre tilfælde

0

A

4802 62 00

– – I ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm og den

0

A

4802 69 00

– – I andre tilfælde

0

A

4803 00

Papir, af den art der anvendes til toiletpapir, renseservietter, hånd
klæder og servietter, og lignende papir til husholdnings- eller
toiletbrug, samt cellulosevat og cellulosefiberdug, også kreppet,
plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget, perforeret, med farvet
eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller eller ark

4803 00 10

– Cellulosevat

0

A

træmasse på over 50 vægtprocent af den samlede fiber
mængde

anden ikke 297 mm, i udfoldet stand

– Kreppet papir og cellulosefiberdug (tissue), af vægt pr. lag

4803 00 31

– – Ikke over 25 g pr. m2

0

A

4803 00 39

– – Over 25 g pr. m2

0

A

4803 00 90

– Andre varer

0

A
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Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller og ark, undtagen varer
henhørende under pos. 4802 eller 4803
– Kraftliner

4804 11

– – Ubleget
– – – Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80

vægtprocent og derover af den samlede fibermængde

4804 11 11

– – – – Af vægt under 150 g pr. m2

0

A

4804 11 15

– – – – Af vægt 150 g pr. m2 eller derover, men under 175 g pr.

0

A

4804 11 19

– – – – Af vægt 175 g pr. m2 eller derover

0

A

4804 11 90

– – – I andre tilfælde

0

A

4804 19

– – I andre tilfælde

m2

– – – Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80

vægtprocent og derover af den samlede fibermængde

– – – – Bestående af et eller flere ublegede lag og et udvendigt lag,

der er bleget, halvbleget eller farvet, af vægt pr. m2

4804 19 12

– – – – – Under 175 g

0

A

4804 19 19

– – – – – 175 g eller derover

0

A

4804 19 30

– – – – I andre tilfælde

0

A

4804 19 90

– – – I andre tilfælde

0

A

– Sækkepapir

4804 21

– – Ubleget

4804 21 10

– – – Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80

0

A

4804 21 90

– – – I andre tilfælde

0

A

4804 29

– – I andre tilfælde

4804 29 10

– – – Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80

0

A

4804 29 90

– – – I andre tilfælde

0

A

vægtprocent og derover af den samlede fibermængde

vægtprocent og derover af den samlede fibermængde

– Andet kraftpapir og kraftpap af vægt ikke over 150 g pr. m2

4804 31

– – Ubleget
– – – Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80

vægtprocent og derover af den samlede fibermængde

4804 31 51

– – – – Kraftpapir til isolering af elektriske kabler og komponenter

0

A

4804 31 58

– – – – Andre varer

0

A

4804 31 80

– – – I andre tilfælde

0

A
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– – I andre tilfælde
– – – Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80

vægtprocent og derover af den samlede fibermængde

4804 39 51

– – – – Ensartet bleget i massen

0

A

4804 39 58

– – – – I andre tilfælde

0

A

4804 39 80

– – – I andre tilfælde

0

A

– Andet kraftpapir og kraftpap af vægt over 150 g pr. m2, men

under 225 g pr. m2

4804 41

– – Ubleget

4804 41 91

– – – Saturating kraft

0

A

4804 41 98

– – – Andre varer

0

A

4804 42 00

– – Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på

0

A

4804 49 00

– – I andre tilfælde

0

A

over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde

– Andet kraftpapir og kraftpap af vægt 225 g pr. m2 eller derover

4804 51 00

– – Ubleget

0

A

4804 52 00

– – Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på

0

A

4804 59

– – I andre tilfælde

4804 59 10

– – – Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af nåletræ på 80

0

A

4804 59 90

– – – I andre tilfælde

0

A

4805

Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, ikke yderligere
bearbejdet eller behandlet end nævnt i bestemmelse 3 til dette
kapitel

over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde

vægtprocent og derover af den samlede fibermængde

– Papir til indlæg i bølgepap (fluting)

4805 11 00

– – Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

0

A

4805 12 00

– – Af masse af halm

0

A

4805 19

– – Andre varer

4805 19 10

– – – Wellenstoff

0

A

4805 19 90

– – – Andre varer

0

A

– Testliner (af genbrugsmasse)

4805 24 00

– – Af vægt ikke over 150 g pr. m2

0

A

4805 25 00

– – Af vægt over 150 g pr. m2

0

A

4805 30 00

– Sulfitpapir til indpakning

0

A

4805 40 00

– Filtrerpapir og filtrerpap

0

A
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0

A

– Andre varer

4805 91 00

– – Af vægt ikke over 150 g pr. m2

0

A

4805 92 00

– – Af vægt over 150 g pr. m2, men under 225 g pr. m2

0

A

4805 93

– – Af vægt 225 g pr. m2 eller derover

4805 93 20

– – – Af genbrugspapir

0

A

4805 93 80

– – – I andre tilfælde

0

A

4806

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalker
papir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennem
skinneligt papir, i ruller og ark

4806 10 00

– Ægte pergamentpapir og -pap

0

A

4806 20 00

– Imiteret pergamentpapir

0

A

4806 30 00

– Kalkerpapir

0

A

4806 40

– Pergamyn og andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt

4806 40 10

– – Pergamyn

0

A

4806 40 90

– – Andre varer

0

A

4807 00

Papir og pap bestående af sammenklæbede lag af papir eller pap,
uden imprægnering eller belægning på overfladen, også med
indvendig forstærkning, i ruller og ark

4807 00 30

– Af genbrugspapir, også belagt med papir

0

A

4807 00 80

– I andre tilfælde

0

A

4808

Bølgepapir og bølgepap, også med påklæbede plane flader, samt
kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget og perforeret
papir, i ruller eller ark, undtagen varer henhørende under pos.
4803

4808 10 00

– Bølgepapir og bølgepap, også perforeret

0

A

4808 40 00

– Kraftpapir, kreppet eller plisseret, også mønsterpresset, mønster

0

A

4808 90 00

– Andre varer

0

A

4809

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og
overføringspapir (herunder belagt eller imprægneret papir til sten
cils eller offsetplader), også med påtryk, i ruller eller ark

4809 20 00

– Selvkopierende papir

0

A

4809 90 00

– Andre varer

0

A

papir

præget eller perforeret
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Papir og pap belagt på den ene eller på begge sider med kaolin
eller andre uorganiske stoffer, også med bindemiddel, uden anden
belægning, også med farvet eller dekoreret overflade eller med
påtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset
størrelse
– Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller

anden grafisk brug, træfrit eller med indhold af mekanisk
træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på ikke over 10 vægt
procent af den samlede fibermængde

4810 13 00

– – I ruller

0

A

4810 14 00

– – I ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm og den

0

A

4810 19 00

– – I andre tilfælde

0

A

0

A

anden ikke 297 mm, i udfoldet stand

– Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller

anden grafisk brug, med indhold af mekanisk træmasse eller
kemisk-mekanisk træmasse på over 10 vægtprocent af den
samlede fibermængde

4810 22 00

– – "Light weight coated" (LWC) papir

4810 29

– – Andre varer

4810 29 30

– – – I ruller

0

A

4810 29 80

– – – I andre tilfælde

0

A

0

A

– Kraftpapir og kraftpap, undtagen af den art der anvendes til

skrivning, trykning eller anden grafisk brug

4810 31 00

– – Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på

4810 32

– – Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på

4810 32 10

– – – Belagt med kaolin

0

A

4810 32 90

– – – I andre tilfælde

0

A

4810 39 00

– – I andre tilfælde

0

A

over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt
ikke over 150 g pr. m2

over 95 vægtprocent af den samlede fibermængde, af vægt
over 150 g pr. m2

– Andet papir og pap

4810 92

– – Flerlaget

4810 92 10

– – – Med alle lag bleget

0

A

4810 92 30

– – – Med kun et af yderlagene bleget

0

A

4810 92 90

– – – I andre tilfælde

0

A

4810 99

– – I andre tilfælde
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4810 99 10

– – – Bleget papir og pap, belagt med kaolin

0

A

4810 99 80

– – – I andre tilfælde

0

A

4811

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, impræg
neret, belagt, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk,
i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse,
undtagen varer henhørende under pos. 4803, 4809 og 4810

4811 10 00

– Papir og pap, behandlet med tjære, bitumen eller asfalt

0

A

– Papir og pap, belagt med klæbestof

4811 41

– – Selvklæbende

4811 41 20

– – – Af bredde ikke over 10 cm og med klæbemiddel af ikke-

0

A

4811 41 90

– – – I andre tilfælde

0

A

4811 49 00

– – I andre tilfælde

0

A

vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi

– Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med plast

(undtagen klæbestof)

4811 51 00

– – Bleget, af vægt over 150 g pr. m2

0

A

4811 59 00

– – I andre tilfælde

0

A

4811 60 00

– Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt med voks,

0

A

4811 90 00

– Andet papir og pap samt cellulosevat og cellulosefiberdug

0

A

4812 00 00

Filtrerblokke og filtrerplader af papirmasse

0

A

4813

Cigaretpapir, også tilskåret, i hæfter eller i form af hylstre

4813 10 00

– I hæfter eller i form af hylstre

0

A

4813 20 00

– I ruller af bredde ikke over 5 cm

0

A

4813 90

– I andre tilfælde

4813 90 10

– – I ruller af bredde over 5 cm, men ikke over 15 cm

0

A

4813 90 90

– – I andre tilfælde

0

A

4814

Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir

4814 20 00

– Tapet og lignende vægbeklædning bestående af papir, der på

0

A

4814 90

– Andre varer

4814 90 10

– – Tapet og lignende vægbeklædning bestående af papir, der er

0

A

paraffin, stearin, olie eller glycerin

overfladen er overtrukket eller belagt med et lag plast, der er
kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt
eller på anden måde dekoreret

kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt
eller på anden måde dekoreret, belagt med et gennemsigtigt
beskyttelseslag af plast
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0

A

4814 90 70

– – Andre varer

4816

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og
overføringspapir (undtagen varer henhørende under pos. 4809),
stencils og offsetplader af papir, også i æsker

4816 20 00

– Selvkopierende papir

0

A

4816 90 00

– Andre varer

0

A

4817

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt
korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper og lignende
af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir,
konvolutter mv.

4817 10 00

– Konvolutter

0

A

4817 20 00

– Lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondan

0

A

4817 30 00

– Æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende

0

A

4818

Toiletpapir og lignende papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug,
af den art der anvendes til husholdnings- eller hygiejnebrug, i
ruller af bredde ikke over 36 cm eller i tilskåret form; lommetør
klæder, renseservietter, håndklæder, duge, servietter, lagner og
lignende varer til husholdnings-, hygiejne- eller hospitalsbrug,
beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir,
cellulosevat eller cellulosefiberdug

4818 10

– Toiletpapir

4818 10 10

– – Af vægt pr. lag ikke over 25 g pr. m2

0

A

4818 10 90

– – Af vægt pr. lag over 25 g pr. m2

0

A

4818 20

– Lommetørklæder, renseservietter og håndklæder

4818 20 10

– – Lommetørklæder og renseservietter

0

A

cekort

assortimenter af brevpapir, konvolutter mv.

– – Håndklæder

4818 20 91

– – – I ruller

0

A

4818 20 99

– – – I andre tilfælde

0

A

4818 30 00

– Duge og servietter

0

A

4818 50 00

– Beklædningsgenstande og tilbehør dertil

0

A

4818 90

– Andre varer

4818 90 10

Varer, af den art der anvendes til kirurgisk, medicinsk eller sanitær
brug, ikke i pakninger til detailsalg

0

A

4818 90 90

– – Andre varer

0

A

4819

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af
papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug; kartoteksæsker,
brevbakker og lignende varer af papir eller pap, af den art der
anvendes i kontorer, butikker og lign.

4819 10 00

– Æsker og kartoner af bølgepapir eller bølgepap

0

A
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4819 20 00

– Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller

0

A

4819 30 00

– Sække og poser af bredde i bunden 40 cm eller derover

0

A

4819 40 00

– Andre sække og poser, herunder kræmmerhuse

0

A

4819 50 00

– Andre emballagegenstande, herunder omslag til grammofonpla

0

A

4819 60 00

– Kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer, af den art der

0

A

4820

Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitterings
blokke, brevpapirsblokke, notesblokke, dagbøger og lignende
varer, stilehæfter, skriveunderlag, samlebind og dokumentomslag,
blanketsæt og kopieringssæt samt lignende varer af papir eller
pap; album til prøver eller samlinger samt bogomslag, af papir
eller pap

4820 10

– Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitterings

4820 10 10

– – Protokoller, regnskabsbøger, ordrebøger og kvitteringsblokke

0

A

4820 10 30

– – Notesbøger, brevpapirsblokke og notesblokke

0

A

4820 10 50

– – Dagbøger

0

A

4820 10 90

– – Andre varer

0

A

4820 20 00

– Stilehæfter

0

A

4820 30 00

– Samlebind (bortset fra bogomslag) og dokumentomslag

0

A

4820 40 00

– Blanketsæt og kopieringssæt

0

A

4820 50 00

– Album til prøver eller samlinger

0

A

4820 90 00

– Andre varer

0

A

4821

Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, også
med påtryk

4821 10

– Med påtryk

4821 10 10

– – Selvklæbende

0

A

4821 10 90

– – I andre tilfælde

0

A

4821 90

– I andre tilfælde

4821 90 10

– – Selvklæbende

0

A

4821 90 90

– – I andre tilfælde

0

A

4822

Bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse, papir eller pap,
også perforerede eller hærdede

4822 10 00

– Af den art der anvendes til opvinding af tekstilgarn

0

A

4822 90 00

– I andre tilfælde

0

A

bølgepap

der

anvendes i kontorer, butikker og lign.

blokke, brevpapirsblokke, notesblokke, dagbøger og lignende
varer
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4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret; andre
varer af papirmasse, papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug

4823 20 00

– Filtrerpapir og filtrerpap

0

A

4823 40 00

– Diagrampapir i ruller, ark eller skiver

0

A

0

A

– Bakker, fade, tallerkener, bægre og lignende varer, af papir eller

pap

4823 61 00

– – Af bambus

4823 69

– – I andre tilfælde

4823 69 10

– – – Bakker, fade og tallerkener

0

A

4823 69 90

– – – Andre varer

0

A

4823 70

– Formstøbte eller formpressede varer af papirmasse

4823 70 10

– – Ægemballage af papirmasse

0

A

4823 70 90

– – Andre varer

0

A

4823 90

– Andre varer

4823 90 40

– – Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning

0

A

4823 90 85

– – Andre varer

0

A

49

KAPITEL 49 – BØGER, AVISER, BILLEDER OG ANDRE TRYK
SAGER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEJDER
SAMT TEGNINGER

4901

Trykte bøger, brochurer og lignende tryksager, også som enkelte
ark

4901 10 00

– Som enkeltark, også sammenfoldede

0

A

eller anden grafisk brug

– I andre tilfælde

4901 91 00

– – Ordbøger og leksika, også i hæfter

0

A

4901 99 00

– – Andre varer

0

A

4902

Aviser og tidsskrifter, også illustrerede eller med indhold af rekla
mer

4902 10 00

– Udgivet mindst 4 gange ugentlig

0

A

4902 90 00

– I andre tilfælde

0

A

4903 00 00

Børnebilledbøger samt tegne- eller malebøger til børn

0

A

4904 00 00

Noder, håndskrevne eller trykte, også indbundne eller illustrerede

0

A

4905

Landkort, søkort og lignende kort af enhver art (herunder atlas,
vægkort samt topografiske kort og glober), trykte

4905 10 00

– Glober

0

A

0

A

– Andre varer

4905 91 00

– – I bogform
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4905 99 00

– – I andre tilfælde

0

A

4906 00 00

Bygnings- og maskintegninger samt andre tegninger til industri
elle, kommercielle, topografiske eller lignende formål, fremstillet i
hånden (originale); håndskrevne tekster; fotografiske reproduk
tioner på lysfølsomt papir samt karbonkopier af ovennævnte
varer

0

A

4907 00

Umakulerede frimærker, stempelmærker og lignende mærker, der
er gangbare eller bliver gangbare i det land, hvor de har eller vil få
en godkendt pålydende værdi; stempelpapir; pengesedler; checks;
aktier, obligationer og lignende værdipapirer

4907 00 10

– Umakulerede frimærker, stempelmærker og lignende mærker

0

A

4907 00 30

– Pengesedler

0

A

4907 00 90

– Andre varer

0

A

4908

Overføringsbilleder af enhver art

4908 10 00

– Med indhold af ikke-frittet glasmasse

0

A

4908 90 00

– I andre tilfælde

0

A

4909 00 00

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger
eller personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden
konvolutter eller påsat udstyr

0

A

4910 00 00

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke

0

A

4911

Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier

4911 10

– Reklametryksager, varekataloger og lignende varer

4911 10 10

– – Varekataloger

0

A

4911 10 90

– – Andre varer

0

A

– Andre tryksager

4911 91 00

– – Billeder, tegninger og fotografier

0

A

4911 99 00

– – Andre varer

0

A

50

KAPITEL 50 – NATURSILKE

5001 00 00

Kokoner, anvendelige til afhaspning

0

A

5002 00 00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

0

A

5003 00 00

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til
afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

0

A

5004 00

Garn af natursilke (undtagen garn af affald af natursilke), ikke i
detailsalgsoplægninger

5004 00 10

– Ubleget, afkogt eller bleget

4

A

5004 00 90

– I andre tilfælde

4

A

5005 00

Garn af affald af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger

5005 00 10

– Ubleget, afkogt eller bleget

2,9

A

5005 00 90

– I andre tilfælde

2,9

A
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5

A

2,9

A

3

A

undtagen bourettesilke, på 85 vægtprocent og derover

– – Crepestoffer

5007 20 11

– – – Ublegede, afkogte eller blegede

6,9

A

5007 20 19

– – – I andre tilfælde

6,9

A

5,3

A

– – Pongée, habutai, honan, shantung, corah og lignende østasi

atiske stoffer, helt af natursilke (ikke blandet med schappesilke,
bourettesilke eller andre tekstilmaterialer)

5007 20 21

– – – Med taftbinding, ubleget eller kun afkogt
– – – I andre tilfælde

5007 20 31

– – – – Med taftbinding

7,5

A

5007 20 39

– – – – I andre tilfælde

7,5

A

7,2

A

– – Andre varer

5007 20 41

– – – Åbne stoffer
– – – Andre varer

5007 20 51

– – – – Ublegede, afkogte eller blegede

7,2

A

5007 20 59

– – – – Farvede

7,2

A

– – – – Af garn af forskellige farver

5007 20 61

– – – – – Af bredde over 57 cm, men ikke over 75 cm

7,2

A

5007 20 69

– – – – – I andre tilfælde

7,2

A

5007 20 71

– – – – Trykte

7,2

A

5007 90

– Andre varer

5007 90 10

– – Ublegede, afkogte eller blegede

6,9

A

5007 90 30

– – Farvede

6,9

A

5007 90 50

– – Af garn af forskellige farver

6,9

A

5007 90 90

– – Trykte

6,9

A

51

KAPITEL 51 – ULD SAMT FINE ELLER GROVE DYREHÅR;
GARN OG VÆVET STOF AF HESTEHÅR

5101

Uld, ikke kartet eller kæmmet

0

A

– Uvasket uld, herunder skindvasket uld

5101 11 00

– – Klippet uld
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0

A

– Affedtet, ikke karboniseret

5101 21 00

– – Klippet uld

0

A

5101 29 00

– – Andre varer

0

A

5101 30 00

– Karboniseret

0

A

5102

Fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet

0

A

– Fine dyrehår

5102 11 00

– – Af kashmirged

5102 19

– – I andre tilfælde

5102 19 10

– – – Af angorakanin

0

A

5102 19 30

– – – Af alpaka, lama og vikunna

0

A

5102 19 40

– – – Af kamel (herunder dromedar), yakokse, angoraged, tibetansk

0

A

5102 19 90

– – – Af kanin (undtagen angorakanin), hare, bæver, bæverrotte og

0

A

5102 20 00

– Grove dyrehår

0

A

5103

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald,
men ikke opkradset tekstilmateriale

5103 10

– Kæmlinge (noils) af uld eller fine dyrehår

5103 10 10

– – Ikke karboniseret

0

A

5103 10 90

– – Karboniseret

0

A

5103 20 00

– Andet affald af uld eller fine dyrehår

0

A

5103 30 00

– Affald af grove dyrehår

0

A

5104 00 00

Opkradset tekstilmateriale af uld samt af fine eller grove dyrehår

0

A

5105

Uld samt fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet (herunder
kæmmet uld i småstykker)

5105 10 00

– Kartet uld

2

A

ged og lignende geder
bisamrotte

– Uldtops og andet kæmmet uld

5105 21 00

– – Kæmmet uld i småstykker

2

A

5105 29 00

– – Andre varer

2

A

– Fine dyrehår, kartet eller kæmmet

5105 31 00

– – Af kashmirged

2

A

5105 39 00

– – I andre tilfælde

2

A

5105 40 00

– Grove dyrehår, kartet eller kæmmet

2

A

5106

Garn af kartet uld, ikke i detailsalgsoplægninger

5106 10

– Med indhold af uld på 85 vægtprocent eller derover

5106 10 10

– – Ubleget

3,8

A

5106 10 90

– – I andre tilfælde

3,8

A
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3,8

A

– – I andre tilfælde

5106 20 91

– – – Ubleget

4

A

5106 20 99

– – – I andre tilfælde

4

A

5107

Garn af kæmmet uld, ikke i detailsalgsoplægninger

5107 10

– Med indhold af uld på 85 vægtprocent eller derover

5107 10 10

– – Ubleget

3,8

A

5107 10 90

– – I andre tilfælde

3,8

A

5107 20

– Med indhold af uld på under 85 vægtprocent
– – Med indhold af uld og fine dyrehår på 85 vægtprocent eller

derover

5107 20 10

– – – Ubleget

4

A

5107 20 30

– – – I andre tilfælde

4

A

– – I andre tilfælde
– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte syntetiske

fibre

5107 20 51

– – – – Ubleget

4

A

5107 20 59

– – – – I andre tilfælde

4

A

– – – Blandet på anden måde

5107 20 91

– – – – Ubleget

4

A

5107 20 99

– – – – I andre tilfælde

4

A

5108

Garn af fine dyrehår, kartet eller kæmmet, ikke i detailsalgsoplæg
ninger

5108 10

– Kartet

5108 10 10

– – Ubleget

3,2

A

5108 10 90

– – I andre tilfælde

3,2

A

5108 20

– Kæmmet

5108 20 10

– – Ubleget

3,2

A

5108 20 90

– – I andre tilfælde

3,2

A

5109

Garn af uld eller fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger

5109 10

– Med indhold af uld eller fine dyrehår på 85 vægtprocent eller

5109 10 10

– – I nøgler, strenge eller fed af vægt over 125 g, men ikke over

3,8

A

5109 10 90

– – I andre tilfælde

5

A

5109 90 00

– I andre tilfælde

5

A

5110 00 00

Garn af grove dyrehår eller af hestehår (herunder overspundet
garn af hestehår), også i detailsalgsoplægninger

3,5

A

derover
500 g
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8

A

8

A

8

A

8

A

8

A

8

A

8

A

7,2

A

8

A

8

A

8

A

8

A

Vævet stof af kartet uld eller kartede fine dyrehår
– Med indhold af uld eller fine dyrehår på 85 vægtprocent eller

derover

5111 11 00

– – Af vægt ikke over 300 g pr. m2

5111 19

– – I andre tilfælde

5111 19 10

– – – Af vægt over 300 g pr. m2, men ikke over 450 g pr. m2
2

5111 19 90

– – – Af vægt over 450 g pr. m

5111 20 00

– I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med

5111 30

– I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med

5111 30 10

– – Af vægt ikke over 300 g pr. m2

endeløse kemofibre
korte kemofibre

2

2

5111 30 30

– – Af vægt over 300 g pr. m , men ikke over 450 g pr. m

5111 30 90

– – Af vægt over 450 g pr. m2

5111 90

– I andre tilfælde

5111 90 10

– – Med indhold af tekstilmaterialer henhørende under kapitel

50 på over 10 vægtprocent

– – I andre tilfælde

5111 90 91

– – – Af vægt ikke over 300 g pr. m2
2

5111 90 93

– – – Af vægt over 300 g pr. m , men ikke over 450 g pr. m

5111 90 99

– – – Af vægt over 450 g pr. m2

5112

Vævet stof af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår

2

– Med indhold af uld eller fine dyrehår på 85 vægtprocent eller

derover

5112 11 00

– – Af vægt ikke over 200 g pr. m2

5112 19

– – I andre tilfælde

5112 19 10

– – – Af vægt over 200 g pr. m2, men ikke over 375 g pr. m2

8

A

5112 19 90

– – – Af vægt over 375 g pr. m2

8

A

5112 20 00

– I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med

8

A

5112 30

– I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med

5112 30 10

– – Af vægt ikke over 200 g pr. m2

8

A

8

A

8

A

7,2

A

8

A

8

A

8

A

5,3

A

endeløse kemofibre
korte kemofibre

2

2

5112 30 30

– – Af vægt over 200 g pr. m , men ikke over 375 g pr. m

5112 30 90

– – Af vægt over 375 g pr. m2

5112 90

– I andre tilfælde

5112 90 10

– – Med indhold af tekstilmaterialer henhørende under kapitel

50 på over 10 vægtprocent

– – I andre tilfælde

5112 90 91

– – – Af vægt ikke over 200 g pr. m2
2

5112 90 93

– – – Af vægt over 200 g pr. m , men ikke over 375 g pr. m

5112 90 99

– – – Af vægt over 375 g pr. m2

5113 00 00

Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

52

KAPITEL 52 – BOMULD

2
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5201 00

Bomuld, ikke kartet eller kæmmet

5201 00 10

– Hygroskopisk (vandsugende) eller bleget

0

A

5201 00 90

– I andre tilfælde

0

A

5202

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmate
riale)

5202 10 00

– Garnaffald

0

A

– Andre varer

5202 91 00

– – Opkradset tekstilmateriale

0

A

5202 99 00

– – Andre varer

0

A

5203 00 00

Bomuld, kartet eller kæmmet

0

A

5204

Sytråd af bomuld, også i detailsalgsoplægninger
– Ikke i detailsalgsoplægninger

5204 11 00

– – Med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

4

A

5204 19 00

– – I andre tilfælde

4

A

5204 20 00

– I detailsalgsoplægninger

5

A

5205

Garn af bomuld (undtagen sytråd), med indhold af bomuld på 85
vægtprocent eller derover, ikke i detailsalgsoplægninger
– Enkelttrådet garn af ikke-kæmmede fibre

5205 11 00

– – Af finhed 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk

4

A

5205 12 00

– – Af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56

4

A

5205 13 00

– – Af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31

4

A

5205 14 00

– – Af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex

4

A

5205 15

– – Af finhed under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering)

5205 15 10

– – – Af finhed under 125 decitex, men ikke under 83,33 decitex

4,4

A

5205 15 90

– – – Af finhed under 83,33 decitex (over 120 metrisk nummere

4

A

nummerering)

decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering)

decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering)

(over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering)

(over 80, men ikke over 120 metrisk nummerering)

ring)

– Enkelttrådet garn af kæmmede fibre

5205 21 00

– – Af finhed 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk

4

A

5205 22 00

– – Af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56

4

A

nummerering)

decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering)
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5205 23 00

– – Af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31

4

A

5205 24 00

– – Af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex

4

A

5205 26 00

– – Af finhed under 125 decitex, men ikke under 106,38 decitex

4

A

5205 27 00

– – Af finhed under 106,38 decitex, men ikke under 83,33 decitex

4

A

5205 28 00

– – Af finhed under 83,33 decitex (over 120 metrisk nummere

4

A

decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering)

(over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering)

(over 80, men ikke over 94 metrisk nummerering)

(over 94, men ikke over 120 metrisk nummerering)

ring)

– Flertrådet eller kabelslået garn af ikke-kæmmede fibre

5205 31 00

– – Af finhed pr. tråd på 714,29 decitex eller derover (ikke over

4

A

5205 32 00

– – Af finhed pr. tråd på under 714,29 decitex, men ikke under

4

A

5205 33 00

– – Af finhed pr. tråd på under 232,56 decitex, men ikke under

4

A

5205 34 00

– – Af finhed pr. tråd på under 192,31 decitex, men ikke under

4

A

5205 35 00

– – Af finhed pr. tråd på under 125 decitex (over 80 metrisk

4

A

14 metrisk nummerering pr. tråd)

232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk numme
rering pr. tråd)

192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk numme
rering pr. tråd)

125 decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering
pr. tråd)

nummerering pr. tråd)

– Flertrådet eller kabelslået garn af kæmmede fibre

5205 41 00

– – Af finhed pr. tråd på 714,29 decitex eller derover (ikke over

4

A

5205 42 00

– – Af finhed pr. tråd på under 714,29 decitex, men ikke under

4

A

5205 43 00

– – Af finhed pr. tråd på under 232,56 decitex, men ikke under

4

A

5205 44 00

– – Af finhed pr. tråd på under 192,31 decitex, men ikke under

4

A

14 metrisk nummerering pr. tråd)

232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk numme
rering pr. tråd)

192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk numme
rering pr. tråd)

125 decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering
pr. tråd)
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5205 46 00

– – Af finhed pr. tråd på under 125 decitex, men ikke under

4

A

5205 47 00

– – Af finhed pr. tråd på under 106,38 decitex, men ikke under

4

A

5205 48 00

– – Af finhed pr. tråd på under 83,33 decitex (over 120 metrisk

4

A

5206

Garn af bomuld (undtagen sytråd), med indhold af bomuld på
under 85 vægtprocent, ikke i detailsalgsoplægninger

106,38 decitex (over 80, men ikke over 94 metrisk numme
rering pr. tråd)

83,33 decitex (over 94, men ikke over 120 metrisk numme
rering pr. tråd)

nummerering pr. tråd)

– Enkelttrådet garn af ikke-kæmmede fibre

5206 11 00

– – Af finhed 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk

4

A

5206 12 00

– – Af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56

4

A

5206 13 00

– – Af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31

4

A

5206 14 00

– – Af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex

4

A

5206 15 00

– – Af finhed under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering)

4

A

nummerering)

decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering)

decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering)

(over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering)

– Enkelttrådet garn af kæmmede fibre

5206 21 00

– – Af finhed 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk

4

A

5206 22 00

– – Af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56

4

A

5206 23 00

– – Af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31

4

A

5206 24 00

– – Af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex

4

A

5206 25 00

– – Af finhed under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering)

4

A

nummerering)

decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering)

decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering)

(over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering)

– Flertrådet eller kabelslået garn af ikke-kæmmede fibre

5206 31 00

– – Af finhed pr. tråd på 714,29 decitex eller derover (ikke over

4

A

5206 32 00

– – Af finhed pr. tråd på under 714,29 decitex, men ikke under

4

A

14 metrisk nummerering pr. tråd)

232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk numme
rering pr. tråd)
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5206 33 00

– – Af finhed pr. tråd på under 232,56 decitex, men ikke under

4

A

5206 34 00

– – Af finhed pr. tråd på under 192,31 decitex, men ikke under

4

A

5206 35 00

– – Af finhed pr. tråd på under 125 decitex (over 80 metrisk

4

A

192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk numme
rering pr. tråd)

125 decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering
pr. tråd)
nummerering pr. tråd)

– Flertrådet eller kabelslået garn af kæmmede fibre

5206 41 00

– – Af finhed pr. tråd på 714,29 decitex eller derover (ikke over

4

A

5206 42 00

– – Af finhed pr. tråd på under 714,29 decitex, men ikke under

4

A

5206 43 00

– – Af finhed pr. tråd på under 232,56 decitex, men ikke under

4

A

5206 44 00

– – Af finhed pr. tråd på under 192,31 decitex, men ikke under

4

A

5206 45 00

– – Af finhed pr. tråd på under 125 decitex (over 80 metrisk

4

A

5207

Garn af bomuld (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

5207 10 00

– Med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

5

A

5207 90 00

– I andre tilfælde

5

A

5208

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent
eller derover, af vægt 200 g eller derunder pr. m2

14 metrisk nummerering pr. tråd)

232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk numme
rering pr. tråd)
192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk numme
rering pr. tråd)

125 decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering
pr. tråd)
nummerering pr. tråd)

– Ubleget

5208 11

– – Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m2

5208 11 10

– – – Forbindsgaze

8

A

5208 11 90

– – – Andre varer

8

A

5208 12

– – Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m2
– – – Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m2, men ikke over

130 g pr. m2, af bredde

5208 12 16

– – – – 165 cm eller derunder

8

A

5208 12 19

– – – – Over 165 cm

8

A

– – – Lærredsvævet, af vægt over 130 g pr. m2, af bredde

5208 12 96

– – – – 165 cm eller derunder

8

A

5208 12 99

– – – – Over 165 cm

8

A

5208 13 00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindin

8

A

ger)
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8

A

– Bleget

5208 21

– – Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m2

5208 21 10

– – – Forbindsgaze

8

A

5208 21 90

– – – Andre varer

8

A

5208 22

– – Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m2
– – – Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m2, men ikke over

130 g pr. m2, af bredde

5208 22 16

– – – – 165 cm eller derunder

8

A

5208 22 19

– – – – Over 165 cm

8

A

– – – Lærredsvævet, af vægt over 130 g pr. m2, af bredde

5208 22 96

– – – – 165 cm eller derunder

8

A

5208 22 99

– – – – Over 165 cm

8

A

5208 23 00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindin

8

A

5208 29 00

– – Andre varer

8

A

8

A

ger)

– Farvet

5208 31 00

– – Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m2

5208 32

– – Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m2
– – – Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m2, men ikke over

130 g pr. m2, af bredde

5208 32 16

– – – – 165 cm eller derunder

8

A

5208 32 19

– – – – Over 165 cm

8

A

– – – Lærredsvævet, af vægt over 130 g pr. m2, af bredde

5208 32 96

– – – – 165 cm eller derunder

8

A

5208 32 99

– – – – Over 165 cm

8

A

5208 33 00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindin

8

A

5208 39 00

– – Andre varer

8

A

ger)

– Fremstillet af garn af forskellige farver

5208 41 00

– – Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m2

8

A

5208 42 00

– – Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m2

8

A

5208 43 00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindin

8

A

5208 49 00

– – Andre varer

8

A

ger)

– Trykt

5208 51 00

– – Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m2

8

A

5208 52 00

– – Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m2

8

A

5208 59

– – Andre varer
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5208 59 10

– – – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte

8

A

5208 59 90

– – – Andre varer

8

A

5209

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent
eller derover, af vægt over 200 g pr. m2

bindinger)

– Ubleget

5209 11 00

– – Lærredsvævet

8

A

5209 12 00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindin

8

A

5209 19 00

– – Andre varer

8

A

ger)

– Bleget

5209 21 00

– – Lærredsvævet

8

A

5209 22 00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindin

8

A

5209 29 00

– – Andre varer

8

A

ger)

– Farvet

5209 31 00

– – Lærredsvævet

8

A

5209 32 00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindin

8

A

5209 39 00

– – Andre varer

8

A

ger)

– Fremstillet af garn af forskellige farver

5209 41 00

– – Lærredsvævet

8

A

5209 42 00

– – Denimstof

8

A

5209 43 00

– – Andet kipervævet stof med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf

8

A

5209 49 00

– – Andre varer

8

A

afledte bindinger)

– Trykt

5209 51 00

– – Lærredsvævet

8

A

5209 52 00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindin

8

A

5209 59 00

– – Andre varer

8

A

5210

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på under 85
vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemo
fibre, af vægt 200 g eller derunder pr. m2

ger)

– Ubleget

5210 11 00

– – Lærredsvævet

8

A

5210 19 00

– – Andre varer

8

A

– Bleget

5210 21 00

– – Lærredsvævet

8

A

5210 29 00

– – Andre varer

8

A

– Farvet

5210 31 00

– – Lærredsvævet

8

A

5210 32 00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindin

8

A

ger)
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8

A

– Fremstillet af garn af forskellige farver

5210 41 00

– – Lærredsvævet

8

A

5210 49 00

– – Andre varer

8

A

– Trykt

5210 51 00

– – Lærredsvævet

8

A

5210 59 00

– – Andre varer

8

A

5211

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på under 85
vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemo
fibre, af vægt over 200 g pr. m2
– Ubleget

5211 11 00

– – Lærredsvævet

8

A

5211 12 00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindin

8

A

5211 19 00

– – Andre varer

8

A

5211 20 00

– Bleget

8

A

ger)

– Farvet

5211 31 00

– – Lærredsvævet

8

A

5211 32 00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindin

8

A

5211 39 00

– – Andre varer

8

A

ger)

– Fremstillet af garn af forskellige farver

5211 41 00

– – Lærredsvævet

8

A

5211 42 00

– – Denimstof

8

A

5211 43 00

– – Andet kipervævet stof med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf

8

A

5211 49

– – Andre varer

5211 49 10

– – – Jacquardvævet

8

A

5211 49 90

– – – Andre varer

8

A

afledte bindinger)

– Trykt

5211 51 00

– – Lærredsvævet

8

A

5211 52 00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindin

8

A

5211 59 00

– – Andre varer

8

A

5212

Andet vævet stof af bomuld

ger)

– Af vægt 200 g eller derunder pr. m2

5212 11

– – Ubleget

5212 11 10

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør

8

A

5212 11 90

– – – Blandet på anden måde

8

A

5212 12

– – Bleget

5212 12 10

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør

8

A
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8

A

5212 12 90

– – – Blandet på anden måde

5212 13

– – Farvet

5212 13 10

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør

8

A

5212 13 90

– – – Blandet på anden måde

8

A

5212 14

– – Af garn af forskellige farver

5212 14 10

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør

8

A

5212 14 90

– – – Blandet på anden måde

8

A

5212 15

– – Trykte

5212 15 10

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør

8

A

5212 15 90

– – – Blandet på anden måde

8

A

– Af vægt over 200 g pr. m2

5212 21

– – Ubleget

5212 21 10

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør

8

A

5212 21 90

– – – Blandet på anden måde

8

A

5212 22

– – Bleget

5212 22 10

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør

8

A

5212 22 90

– – – Blandet på anden måde

8

A

5212 23

– – Farvet

5212 23 10

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør

8

A

5212 23 90

– – – Blandet på anden måde

8

A

5212 24

– – Af garn af forskellige farver

5212 24 10

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør

8

A

5212 24 90

– – – Blandet på anden måde

8

A

5212 25

– – Trykte

5212 25 10

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med hør

8

A

5212 25 90

– – – Blandet på anden måde

8

A

53

KAPITEL 53 – ANDRE VEGETABILSKE TEKSTILFIBRE; PAPIR
GARN OG VÆVET STOF AF PAPIRGARN

5301

Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør
(herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5301 10 00

– Hør, rå eller rødnet

0

A

– Hør, brækket, skættet, heglet eller på anden måde beredt, men

ikke spundet

5301 21 00

– – Brækket eller skættet

0

A

5301 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

5301 30 00

– Blår og affald af hør

0

A

5302

Hamp (Cannabis sativa L.), rå eller beredt, men ikke spundet; blår
og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset tekstilmate
riale)
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5302 10 00

– Hamp, rå eller rødnet

0

A

5302 90 00

– Andre varer

0

A

5303

Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rå eller
beredt, men ikke spundet; blår og affald af disse fibre (herunder
garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5303 10 00

– Jute og andre bastfibre, rå eller rødnet

0

A

5303 90 00

– Andre varer

0

A

5305 00 00

Kokos, abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee), ramie og andre
vegetabilske tekstilfibre, ikke andetsteds tariferet, rå eller beredt,
men ikke spundet; blår og affald af disse fibre (herunder garn
affald og opkradset tekstilmateriale)

0

A

5306

Garn af hør

5306 10

– Enkelttrådet
– – Ikke i detailsalgsoplægninger

5306 10 10

– – – Af finhed 833,3 decitex eller derover (ikke over 12 metrisk

4

A

5306 10 30

– – – Af finhed under 833,3 decitex, men ikke under 277,8

4

A

5306 10 50

– – – Af finhed under 277,8 decitex (over 36 metrisk nummere

3,8

A

5306 10 90

– – I detailsalgsoplægninger

5

A

5306 20

– Flertrådet eller kabelslået

5306 20 10

– – Ikke i detailsalgsoplægninger

4

A

5306 20 90

– – I detailsalgsoplægninger

5

A

5307

Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303

5307 10 00

– Enkelttrådet

0

A

5307 20 00

– Flertrådet eller kabelslået

0

A

5308

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

5308 10 00

– Kokosgarn

0

A

5308 20

– Hampegarn

5308 20 10

– – Ikke i detailsalgsoplægninger

3

A

5308 20 90

– – I detailsalgsoplægninger

4,9

A

5308 90

– Andre varer

nummerering)

decitex (over 12, men ikke over 36 metrisk nummerering)
ring)

– – Ramiegarn

5308 90 12

– – – Af finhed 277,8 decitex eller derover (ikke over 36 metrisk

4

A

5308 90 19

– – – Af finhed under 277,8 decitex (over 36 metrisk nummere

3,8

A

nummerering)
ring)
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4

A

3,8

A

– Med indhold af hør på 85 vægtprocent eller derover

5309 11

– – Ubleget eller bleget

5309 11 10

– – – Ubleget

8

A

5309 11 90

– – – Bleget

8

A

5309 19 00

– – I andre tilfælde

8

A

– Med indhold af hør på under 85 vægtprocent

5309 21 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

5309 29 00

– – I andre tilfælde

8

A

5310

Vævet stof af jute eller andre bastfibre henhørende under pos.
5303

5310 10

– Ubleget

5310 10 10

– – Af bredde 150 cm eller derunder

4

A

5310 10 90

– – Af bredde over 150 cm

4

A

5310 90 00

– I andre tilfælde

4

A

5311 00

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papir
garn

5311 00 10

– Af ramie

8

A

5311 00 90

– Andre varer

5,8

A

54

KAPITEL 54 – ENDELØSE KEMOFIBRE; STRIMLER
LIGNENDE AF ENDELØSE KEMOFIBRE

5401

Sytråd af endeløse kemofibre, også i detailsalgsoplægninger

5401 10

– Af endeløse syntetiske fibre

OG

– – Ikke i detailsalgsoplægninger
– – – Omspundet garn ("core yarn")

5401 10 12

– – – – Polyesterfibre omspundet med bomuldsfibre

4

A

5401 10 14

– – – – I andre tilfælde

4

A

– – – Andet garn

5401 10 16

– – – – Tekstureret garn

4

A

5401 10 18

– – – – Andet garn

4

A

5401 10 90

– – I detailsalgsoplægninger

5

A

5401 20

– Af endeløse regenererede fibre

5401 20 10

– – Ikke i detailsalgsoplægninger

4

A

5401 20 90

– – I detailsalgsoplægninger

5

A
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Garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detail
salgsoplægninger, herunder syntetiske monofilamenter af finhed
under 67 decitex
– Garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider

5402 11 00

– – Af aramider

4

A

5402 19 00

– – I andre tilfælde

4

A

5402 20 00

– Garn med høj styrke, af polyestere

4

A

– Tekstureret garn

5402 31 00

– – Af nylon eller andre polyamider, af finhed ikke over 50 tex pr.

4

A

5402 32 00

– – Af nylon eller andre polyamider, af finhed over 50 tex pr. tråd

4

A

5402 33 00

– – Af polyestere

4

A

5402 34 00

– – Af polypropylen

4

A

5402 39 00

– – Af andre syntetiske fibre

4

A

tråd

– Andet garn, enkelttrådet, ikke snoet eller snoet 50 omgange og

derunder pr. meter

5402 44 00

– – Elastomergarn

4

A

5402 45 00

– – Andet garn, af nylon eller andre polyamider

4

A

5402 46 00

– – Andet garn, af polyestere, delvis orienteret

4

A

5402 47 00

– – Andet garn, af polyestere

4

A

5402 48 00

– – Andet garn, af polypropylen

4

A

5402 49 00

– – Andre varer

4

A

– Andet garn, enkelttrådet, snoet mere end 50 omgange pr. meter

5402 51 00

– – Af nylon eller andre polyamider

4

A

5402 52 00

– – Af polyestere

4

A

5402 59

– – I andre tilfælde

5402 59 10

– – – Af polypropylen

4

A

5402 59 90

– – – Af andre syntetiske fibre

4

A

– Andet garn, flertrådet eller kabelslået

5402 61 00

– – Af nylon eller andre polyamider

4

A

5402 62 00

– – Af polyestere

4

A

5402 69

– – I andre tilfælde

5402 69 10

– – – Af polypropylen

4

A

5402 69 90

– – – Af andre syntetiske fibre

4

A

5403

Garn af endeløse regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i
detailsalgsoplægninger, herunder regenererede monofilamenter af
finhed under 67 decitex
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4

A

– Andet garn, enkelttrådet

5403 31 00

– – Af viskose, ikke snoet eller snoet 120 omgange og derunder

4

A

5403 32 00

– – Af viskose, snoet mere end 120 omgange pr. meter

4

A

5403 33 00

– – Af acetat

4

A

5403 39 00

– – I andre tilfælde

4

A

pr. meter

– Andet garn, flertrådet eller kabelslået

5403 41 00

– – Af viskose

4

A

5403 42 00

– – Af acetat

4

A

5403 49 00

– – I andre tilfælde

4

A

5404

Syntetiske monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover, med
største tværmål ikke over 1 mm; strimler og lignende (fx kunstige
strå) af syntetisk materiale, hvis synlige bredde ikke overstiger
5 mm
– Monofilamenter

5404 11 00

– – Elastiske

4

A

5404 12 00

– – I andre tilfælde, af polypropylen

4

A

5404 19 00

– – I andre tilfælde

4

A

5404 90

– Andre varer

5404 90 10

– – Af polypropylen

4

A

5404 90 90

– – Af andet syntetisk materiale

4

A

5405 00 00

Regenererede monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover,
med største tværmål ikke over 1 mm; strimler og lignende (fx
kunstige strå) af regenereret materiale, hvis synlige bredde ikke
overstiger 5 mm

3,8

A

5406 00 00

Garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplæg
ninger

5

A

5407

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre, herunder vævet
stof fremstillet af varer henhørende under pos. 5404

5407 10 00

– Vævet stof fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller

8

A

5407 20

– Vævet stof fremstillet af strimler eller lignende

andre polyamider eller af polyestere

– – Af polyethylen eller polypropylen, af bredde

5407 20 11

– – – Under 3 m

8

A

5407 20 19

– – – 3 m eller derover

8

A

5407 20 90

– – I andre tilfælde

8

A

5407 30 00

– Vævet stof som nævnt i bestemmelse 9 til afsnit XI

8

A

8

A

– Andet vævet stof, med indhold af endeløse fibre af nylon eller

andre polyamider på 85 vægtprocent eller derover

5407 41 00

– – Ubleget eller bleget
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5407 42 00

– – Farvet

8

A

5407 43 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

5407 44 00

– – Trykt

8

A

– Andet vævet stof, med indhold af teksturerede endeløse poly

esterfibre på 85 vægtprocent eller derover

5407 51 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

5407 52 00

– – Farvet

8

A

5407 53 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

5407 54 00

– – Trykt

8

A

– Andet vævet stof, med indhold af endeløse polyesterfibre på

85 vægtprocent eller derover

5407 61

– – Med indhold af ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre på

5407 61 10

– – – Ubleget eller bleget

8

A

5407 61 30

– – – Farvet

8

A

5407 61 50

– – – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

5407 61 90

– – – Trykt

8

A

5407 69

– – I andre tilfælde

5407 69 10

– – – Ubleget eller bleget

8

A

5407 69 90

– – – I andre tilfælde

8

A

85 vægtprocent eller derover

– Andet vævet stof, med indhold af endeløse syntetiske fibre på

85 vægtprocent eller derover

5407 71 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

5407 72 00

– – Farvet

8

A

5407 73 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

5407 74 00

– – Trykt

8

A

– Andet vævet stof, med indhold af endeløse syntetiske fibre på

under 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende
med bomuld

5407 81 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

5407 82 00

– – Farvet

8

A

5407 83 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

5407 84 00

– – Trykt

8

A

– Andet vævet stof

5407 91 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

5407 92 00

– – Farvet

8

A

5407 93 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

5407 94 00

– – Trykt

8

A
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8

A

8

A

– Andet vævet stof, med indhold af endeløse regenererede fibre,

strimler eller lignende på 85 vægtprocent eller derover

5408 21 00

– – Ubleget eller bleget

5408 22

– – Farvet

5408 22 10

– – – Af bredde over 135 cm, men ikke over 155 cm, med taft-,

8

A

5408 22 90

– – – I andre tilfælde

8

A

5408 23 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

5408 24 00

– – Trykt

8

A

serge- eller satinbinding

– Andet vævet stof

5408 31 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

5408 32 00

– – Farvet

8

A

5408 33 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

5408 34 00

– – Trykt

8

A

55

KAPITEL 55 – KORTE KEMOFIBRE

5501

Bånd (tow) af syntetiske filamenter

5501 10 00

– Af nylon eller andre polyamider

4

A

5501 20 00

– Af polyestere

4

A

5501 30 00

– Af acrylakryl eller modakryl

4

A

5501 40 00

– Af polypropylen

4

A

5501 90 00

– I andre tilfælde

4

A

5502 00

Bånd (tow) af regenererede filamenter

5502 00 10

– Af viskose

4

A

5502 00 40

– Af acetat

4

A

5502 00 80

– Af andre regenererede filamenter

4

A

5503

Korte syntetiske fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden
måde beredte til spinding
– Af nylon eller andre polyamider

5503 11 00

– – Af aramider

4

A

5503 19 00

– – I andre tilfælde

4

A

5503 20 00

– Af polyestere

4

B3

5503 30 00

– Af akryl eller modakryl

4

A

5503 40 00

– Af polypropylen

4

A

5503 90 00

– I andre tilfælde

4

A
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5504

Korte regenererede fibre, ikke kartede, kæmmede eller på anden
måde beredte til spinding

5504 10 00

– Af viskose

4

A

5504 90 00

– Af andre regenererede fibre

4

A

5505

Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset
tekstilmateriale)

5505 10

– Af syntetiske fibre

5505 10 10

– – Af nylon eller andre polyamider

4

A

5505 10 30

– – Af polyestere

4

A

5505 10 50

– – Af akryl eller modakryl

4

A

5505 10 70

– – Af polypropylen

4

A

5505 10 90

– – Af andre syntetiske fibre

4

A

5505 20 00

– Af regenererede fibre

4

A

5506

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde
beredte til spinding

5506 10 00

– Af nylon eller andre polyamider

4

A

5506 20 00

– Af polyestere

4

B3

5506 30 00

– Af akryl eller modakryl

4

A

5506 90 00

– Af andre syntetiske fibre

4

A

5507 00 00

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde
beredte til spinding

4

A

5508

Sytråd af korte kemofibre, også i detailsalgsoplægninger

5508 10

– Af syntetiske fibre

5508 10 10

– – Ikke i detailsalgsoplægninger

4

A

5508 10 90

– – I detailsalgsoplægninger

5

A

5508 20

– Af regenererede fibre

5508 20 10

– – Ikke i detailsalgsoplægninger

4

A

5508 20 90

– – I detailsalgsoplægninger

5

A

5509

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalg
soplægninger
– Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte fibre af

nylon eller andre polyamider

5509 11 00

– – Enkelttrådet

4

A

5509 12 00

– – Flertrådet eller kabelslået

4

A

– Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte polyester

fibre

5509 21 00

– – Enkelttrådet

4

A

5509 22 00

– – Flertrådet eller kabelslået

4

A

4

A

– Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte fibre af

akryl eller modakryl

5509 31 00

– – Enkelttrådet
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4

A

– Andet garn, med indhold på 85 vægtprocent eller derover af

korte syntetiske fibre

5509 41 00

– – Enkelttrådet

4

A

5509 42 00

– – Flertrådet eller kabelslået

4

A

– Andet garn, af korte polyesterfibre

5509 51 00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte regenere

4

A

5509 52 00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyre

4

A

5509 53 00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld

4

A

5509 59 00

– – I andre tilfælde

4

A

rede fibre
hår

– Andet garn, af korte fibre af akryl eller modakryl

5509 61 00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyre

4

A

5509 62 00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld

4

A

5509 69 00

– – I andre tilfælde

4

A

hår

– Andet garn

5509 91 00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyre

4

A

5509 92 00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld

4

A

5509 99 00

– – I andre tilfælde

4

A

5510

Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detail
salgsoplægninger

hår

– Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte regene

rerede fibre

5510 11 00

– – Enkelttrådet

4

A

5510 12 00

– – Flertrådet eller kabelslået

4

A

5510 20 00

– Andet garn, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld

4

A

5510 30 00

– Andet garn, blandet hovedsagelig eller udelukkende med

4

A

5510 90 00

– Andet garn

4

A

5511

Garn af korte kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægnin
ger

5511 10 00

– Af korte syntetiske fibre, med indhold på 85 vægtprocent eller

5

A

5511 20 00

– Af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85 vægtprocent

5

A

5511 30 00

– Af korte regenererede fibre

5

A

5512

Vævet stof med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte
syntetiske fibre

8

A

8

A

eller fine dyrehår
bomuld

derover af disse fibre
af disse fibre

– Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte polyester

fibre

5512 11 00

– – Ubleget eller bleget

5512 19

– – I andre tilfælde

5512 19 10

– – – Trykt
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8

A

8

A

– Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte fibre af

akryl eller modakryl

5512 21 00

– – Ubleget eller bleget

5512 29

– – I andre tilfælde

5512 29 10

– – – Trykt

8

A

5512 29 90

– – – I andre tilfælde

8

A

8

A

– I andre tilfælde

5512 91 00

– – Ubleget eller bleget

5512 99

– – I andre tilfælde

5512 99 10

– – – Trykt

8

A

5512 99 90

– – – I andre tilfælde

8

A

5513

Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85
vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende
med bomuld, af vægt 170 g eller derunder pr. m2
– Ubleget eller bleget

5513 11

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

5513 11 20

– – – Af bredde 165 cm og derunder

8

A

5513 11 90

– – – Af bredde over 165 cm

8

A

5513 12 00

– – Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger

8

A

5513 13 00

– – Andet vævet stof af korte polyesterfibre

8

A

5513 19 00

– – Andet vævet stof

8

A

8

A

(inkl. heraf afledte bindinger)

– Farvet

5513 21 00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

5513 23

– – Andet vævet stof af korte polyesterfibre

5513 23 10

– – – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte

8

A

5513 23 90

– – – I andre tilfælde

8

A

5513 29 00

– – Andet vævet stof

8

A

bindinger)

– Fremstillet af garn af forskellige farver

5513 31 00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

8

A

5513 39 00

– – Andet vævet stof

8

A

– Trykt

5513 41 00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

8

A

5513 49 00

– – Andet vævet stof

8

A
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Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85
vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende
med bomuld, af vægt over 170 g pr. m2
– Ubleget eller bleget

5514 11 00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

8

A

5514 12 00

– – Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger

8

A

5514 19

– – Andet vævet stof

5514 19 10

– – – Af korte polyesterfibre

8

A

5514 19 90

– – – I andre tilfælde

8

A

(inkl. heraf afledte bindinger)

– Farvet

5514 21 00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

8

A

5514 22 00

– – Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger

8

A

5514 23 00

– – Andet vævet stof af korte polyesterfibre

8

A

5514 29 00

– – Andet vævet stof

8

A

5514 30

– Fremstillet af garn af forskellige farver

5514 30 10

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

8

A

5514 30 30

– – Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger

8

A

5514 30 50

– – Andet vævet stof af korte polyesterfibre

8

A

5514 30 90

– – Andet vævet stof

8

A

(inkl. heraf afledte bindinger)

(inkl. heraf afledte bindinger)

– Trykt

5514 41 00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

8

A

5514 42 00

– – Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger

8

A

5514 43 00

– – Andet vævet stof af korte polyesterfibre

8

A

5514 49 00

– – Andet vævet stof

8

A

5515

Andet vævet stof af korte syntetiske fibre

(inkl. heraf afledte bindinger)

– Af korte polyesterfibre

5515 11

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte fibre af

5515 11 10

– – – Ubleget eller bleget

8

A

5515 11 30

– – – Trykt

8

A

5515 11 90

– – – I andre tilfælde

8

A

5515 12

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofi

5515 12 10

– – – Ubleget eller bleget

8

A

5515 12 30

– – – Trykt

8

A

5515 12 90

– – – I andre tilfælde

8

A

viskose

bre
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– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyre

hår

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med kartet uld eller

kartede fine dyrehår

5515 13 11

– – – – Ubleget eller bleget

8

A

5515 13 19

– – – – I andre tilfælde

8

A

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med kæmmet uld

eller kæmmede fine dyrehår

5515 13 91

– – – – Ubleget eller bleget

8

A

5515 13 99

– – – – I andre tilfælde

8

A

5515 19

– – I andre tilfælde

5515 19 10

– – – Ubleget eller bleget

8

A

5515 19 30

– – – Trykt

8

A

5515 19 90

– – – I andre tilfælde

8

A

– Af korte fibre af akryl eller modakryl

5515 21

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofi

5515 21 10

– – – Ubleget eller bleget

8

A

5515 21 30

– – – Trykt

8

A

5515 21 90

– – – I andre tilfælde

8

A

5515 22

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyre

bre

hår

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med kartet uld eller

kartede fine dyrehår

5515 22 11

– – – – Ubleget eller bleget

8

A

5515 22 19

– – – – I andre tilfælde

8

A

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med kæmmet uld

eller kæmmede fine dyrehår

5515 22 91

– – – – Ubleget eller bleget

8

A

5515 22 99

– – – – I andre tilfælde

8

A

5515 29 00

– – I andre tilfælde

8

A

– Andet vævet stof

5515 91

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofi

5515 91 10

– – – Ubleget eller bleget

8

A

5515 91 30

– – – Trykt

8

A

5515 91 90

– – – I andre tilfælde

8

A

5515 99

– – I andre tilfælde

5515 99 20

– – – Ubleget eller bleget

8

A

5515 99 40

– – – Trykt

8

A

5515 99 80

– – – I andre tilfælde

8

A

bre
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Vævet stof af korte regenererede fibre
– Med indhold på 85 vægtprocent eller derover af korte regene

rerede fibre

5516 11 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

5516 12 00

– – Farvet

8

A

5516 13 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

5516 14 00

– – Trykt

8

A

– Med indhold på under 85 vægtprocent af korte regenererede

fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse
kemofibre

5516 21 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

5516 22 00

– – Farvet

8

A

5516 23

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

5516 23 10

– – – Jacquardvævet, af bredde 140 cm og derover (madraslærred)

8

A

5516 23 90

– – – Andre varer

8

A

5516 24 00

– – Trykt

8

A

– Med indhold på under 85 vægtprocent af korte regenererede

fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller
fine dyrehår

5516 31 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

5516 32 00

– – Farvet

8

A

5516 33 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

5516 34 00

– – Trykt

8

A

– Med indhold på under 85 vægtprocent af korte regenererede

fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld

5516 41 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

5516 42 00

– – Farvet

8

A

5516 43 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

5516 44 00

– – Trykt

8

A

– I andre tilfælde

5516 91 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

5516 92 00

– – Farvet

8

A

5516 93 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

5516 94 00

– – Trykt

8

A

56

KAPITEL 56 – VAT, FILT OG FIBERDUG; SÆRLIGT GARN; SEJL
GARN, REB OG TOVVÆRK SAMT VARER DERAF

5601

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde
ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer
– Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat

5601 21

– – Af bomuld
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5601 21 10

– – – Hygroskopisk

3,8

A

5601 21 90

– – – I andre tilfælde

3,8

A

5601 22

– – Af kemofibre

5601 22 10

– – – Ruller med en diameter på 8 mm og derunder

3,8

A

5601 22 90

– – – Andre varer

4

A

5601 29 00

– – I andre tilfælde

3,8

A

5601 30 00

– Flok, støv og nopper af tekstilmaterialer

3,2

A

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

5602 10

– Nålefilt og stof fremstillet ved hjælp af kædesting (stitch-

bonding)

– – Hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret
– – – Nålefilt

5602 10 11

– – – – Af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303

6,7

A

5602 10 19

– – – – Af andre tekstilmaterialer

6,7

A

– – – Stof fremstillet ved hjælp af kædesting (stitch-bonding)

5602 10 31

– – – – Af uld eller fine dyrehår

6,7

A

5602 10 38

– – – – Af andre tekstilmaterialer

6,7

A

5602 10 90

– – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

6,7

A

– Andet filt, hverken imprægneret, overtrukket, belagt eller lami

neret

5602 21 00

– – Af uld eller fine dyrehår

6,7

A

5602 29 00

– – Af andre tekstilmaterialer

6,7

A

5602 90 00

– Andre varer

6,7

A

5603

Fiberdug, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret
– Af endeløse kemofibre

5603 11

– – Af vægt ikke over 25 g pr. m2

5603 11 10

– – – Overtrukket eller belagt

4,3

A

5603 11 90

– – – I andre tilfælde

4,3

A

5603 12

– – Af vægt over 25 g pr. m2, men ikke over 70 g pr. m2

5603 12 10

– – – Overtrukket eller belagt

4,3

A

5603 12 90

– – – I andre tilfælde

4,3

A

2

2

5603 13

– – Af vægt over 70 g pr. m , men ikke over 150 g pr. m

5603 13 10

– – – Overtrukket eller belagt

4,3

A

5603 13 90

– – – I andre tilfælde

4,3

A

5603 14

– – Af vægt over 150 g pr. m2

5603 14 10

– – – Overtrukket eller belagt

4,3

A

5603 14 90

– – – I andre tilfælde

4,3

A

– I andre tilfælde

5603 91

– – Af vægt ikke over 25 g pr. m2
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5603 91 10

– – – Overtrukket eller belagt

4,3

A

5603 91 90

– – – I andre tilfælde

4,3

A

5603 92

– – Af vægt over 25 g pr. m2, men ikke over 70 g pr. m2

5603 92 10

– – – Overtrukket eller belagt

4,3

A

5603 92 90

– – – I andre tilfælde

4,3

A

5603 93

– – Af vægt over 70 g pr. m2, men ikke over 150 g pr. m2

5603 93 10

– – – Overtrukket eller belagt

4,3

A

5603 93 90

– – – I andre tilfælde

4,3

A

5603 94

– – Af vægt over 150 g pr. m2

5603 94 10

– – – Overtrukket eller belagt

4,3

A

5603 94 90

– – – I andre tilfælde

4,3

A

5604

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn
samt strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405,
imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller
plast

5604 10 00

– Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil

4

A

5604 90

– Andre varer

5604 90 10

– – Garn af høj styrke, af polyestere, af nylon eller andre polya

4

A

5604 90 90

– – Andre varer

4

A

5605 00 00

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller
strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405, i forbin
delse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket
med metal

4

A

5606 00

Overspundet garn samt overspundne strimler og lignende som
nævnt i pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende
under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn;
krimmergarn ("chaînettegarn")

5606 00 10

– Krimmergarn ("chaînettegarn")

8

A

mider eller af viskose, imprægneret eller overtrukket

– Andre varer

5606 00 91

– – Overspundet garn

5,3

A

5606 00 99

– – Andre varer

5,3

A

5607

Sejlgarn, reb og tovværk, flettet eller ikke, også imprægneret,
overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast
– Af sisal eller andre agavefibre

5607 21 00

– – Binde- og pressegarn

12

A

5607 29 00

– – Andre varer

12

A

8

A

– Af polyethylen eller polypropylen

5607 41 00

– – Binde- og pressegarn
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– – Andre varer
– – – Af finhed over 50 000 decitex (5 g/m)

5607 49 11

– – – – Flettede

8

A

5607 49 19

– – – – I andre tilfælde

8

A

5607 49 90

– – – Af finhed ikke over 50 000 decitex (5 g/m)

8

A

5607 50

– Af andre syntetiske fibre
– – Af nylon eller andre polyamider eller af polyestere
– – – Af finhed over 50 000 decitex (5 g/m)

5607 50 11

– – – – Flettede

8

A

5607 50 19

– – – – I andre tilfælde

8

A

5607 50 30

– – – Af finhed ikke over 50 000 decitex (5 g/m)

8

A

5607 50 90

– – Af andre syntetiske fibre

8

A

5607 90

– I andre tilfælde

5607 90 20

– – Af abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee) eller andre hårde

6

A

5607 90 90

– – I andre tilfælde

8

A

5608

Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk; konfektionerede
fiskenet samt andre konfektionerede net, af tekstilmaterialer

bladfibre; af jute eller andre bastfibre henhørende under pos.
5303

– Af kemofibre

5608 11

– – Konfektionerede fiskenet

5608 11 20

– – – Af sejlgarn, reb og tovværk

8

A

5608 11 80

– – – I andre tilfælde

8

A

5608 19

– – Andre varer
– – – Konfektionerede net
– – – – Af nylon eller andre polyamider

5608 19 11

– – – – – Af sejlgarn, reb og tovværk

8

A

5608 19 19

– – – – – I andre tilfælde

8

A

5608 19 30

– – – – I andre tilfælde

8

A

5608 19 90

– – – Andre varer

8

A

5608 90 00

– I andre tilfælde

8

A

5609 00 00

Varer fremstillet af garn, strimler og lignende som nævnt i pos.
5404 eller 5405 eller sejlgarn, reb og tovværk, ikke andetsteds
tariferet

5,8

A

57

KAPITEL 57 – GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING
AF TEKSTILMATERIALER

5701

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede,
også konfektionerede

5701 10

– Af uld eller fine dyrehår
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5701 10 10

– – Med indhold af natursilke eller affald af natursilke, undtagen

8

A

5701 10 90

– – I andre tilfælde

8 MAX 2,8 EUR/m2

A

5701 90

– Af andre tekstilmaterialer

5701 90 10

– – Af natursilke eller affald af natursilke, undtagen bourettesilke,

8

A

5701 90 90

– – Af andre tekstilmaterialer

3,5

A

5702

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, vævede,
ikke tuftede eller fremstillet ved "flocking", også konfektionerede;
kelim-, sumach- og karamanietæpper samt lignende håndvævede
tæpper

5702 10 00

– Kelim-, sumach- og karamanietæpper samt lignende hånd

3

A

5702 20 00

– Gulvbelægning af kokosfibre

4

A

bourettesilke, på over 10 vægtprocent

syntetiske fibre, garn henhørende pos. 5605 eller af tekstil
materiale indeholdende metaltråd

vævede tæpper

– Andre varer, med luv, ikke konfektionerede

5702 31

– – Af uld eller fine dyrehår

5702 31 10

– – – Axminstertæpper

8

A

5702 31 80

– – – Andre varer

8

A

5702 32

– – Af kemofibre

5702 32 10

– – – Axminstertæpper

8

A

5702 32 90

– – – Andre varer

8

A

5702 39 00

– – Af andre tekstilmaterialer

8

A

– Andre varer, med luv, konfektionerede

5702 41

– – Af uld eller fine dyrehår

5702 41 10

– – – Axminstertæpper

8

A

5702 41 90

– – – Andre varer

8

A

5702 42

– – Af kemofibre

5702 42 10

– – – Axminstertæpper

8

A

5702 42 90

– – – Andre varer

8

A

5702 49 00

– – Af andre tekstilmaterialer

8

A

5702 50

– Andre varer, uden luv, ikke konfektionerede

5702 50 10

– – Af uld eller fine dyrehår

8

A

– – Af kemofibre

5702 50 31

– – – Af polypropylen

8

A

5702 50 39

– – – Af andre kemofibre

8

A

5702 50 90

– – Af andre tekstilmaterialer

8

A

8

A

– Andre varer, uden luv, konfektionerede

5702 91 00

– – Af uld eller fine dyrehår
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5702 92

– – Af kemofibre

5702 92 10

– – – Af polypropylen

8

A

5702 92 90

– – – Af andre kemofibre

8

A

5702 99 00

– – Af andre tekstilmaterialer

8

A

5703

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede,
også konfektionerede

5703 10 00

– Af uld eller fine dyrehår

8

A

5703 20

– Af nylon eller andre polyamider
– – Trykte

5703 20 12

– – – Fliser af størrelse 1 m2 og derunder

8

A

5703 20 18

– – – Andre varer

8

A

– – I andre tilfælde

5703 20 92

– – – Fliser af størrelse 1 m2 og derunder

8

A

5703 20 98

– – – Andre varer

8

A

5703 30

– Af andre kemofibre
– – Af polypropylen

5703 30 12

– – – Fliser af størrelse 1 m2 og derunder

8

A

5703 30 18

– – – Andre varer

8

A

– – I andre tilfælde

5703 30 82

– – – Fliser af størrelse 1 m2 og derunder

8

A

5703 30 88

– – – Andre varer

8

A

5703 90

– Af andre tekstilmaterialer

5703 90 20

– – Fliser af størrelse 1 m2 og derunder

8

A

5703 90 80

– – Andre varer

8

A

5704

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af filt, ikke tuftede eller
fremstillet ved "flocking", også konfektionerede

5704 10 00

– Fliser af størrelse 0,3 m2 og derunder

6,7

A

5704 90 00

– Andre varer

6,7

A

5705 00

Andre gulvtæpper og gulvbelægninger af tekstilmaterialer, også
konfektionerede

5705 00 30

– Af kemofibre

8

A

5705 00 80

– Af andre tekstilmaterialer

8

A

58

KAPITEL 58 – SÆRLIGE VÆVEDE STOFFER; TUFTEDE TEKSTIL
STOFFER; BLONDER
OG
KNIPLINGER; TAPISSERIER;
POSSEMENTARTIKLER; BRODERIER

5801

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof (bortset fra varer henhørende
under pos. 5802 og 5806)

5801 10 00

– Af uld eller fine dyrehår

8

A

8

A

– Af bomuld

5801 21 00

– – Uopskåret skudfløjl og skudplys
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– – Opskåret, riflet skudfløjl og skudplys

8

A

5801 23 00

– – Andet skudfløjl og skudplys

8

A

5801 26 00

– – Chenillestof

8

A

5801 27 00

– – Kædefløjl og kædeplys

8

A

– Af kemofibre

5801 31 00

– – Uopskåret skudfløjl og skudplys

8

A

5801 32 00

– – Opskåret, riflet skudfløjl og skudplys

8

A

5801 33 00

– – Andet skudfløjl og skudplys

8

A

5801 36 00

– – Chenillestof

8

A

5801 37 00

– – Kædefløjl og kædeplys

8

A

5801 90

– Af andre tekstilmaterialer

5801 90 10

– – Af hør

8

A

5801 90 90

– – Af andre tekstilmaterialer

8

A

5802

Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, bortset fra bånd
henhørende under pos. 5806; tuftet tekstilstof, bortset fra varer
henhørende under pos. 5703
– Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof af bomuld

5802 11 00

– – Ubleget

8

A

5802 19 00

– – I andre tilfælde

8

A

5802 20 00

– Håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af andre tekstilmate

8

A

5802 30 00

– Tuftet tekstilstof

8

A

5803 00

Drejervævet stof, bortset fra bånd henhørende under pos. 5806

5803 00 10

– Af bomuld

5,8

A

5803 00 30

– Af natursilke

7,2

A

5803 00 90

– Af andre tekstilmaterialer

8

A

5804

Tyl og andre netstoffer; blonder og kniplinger i løbende længder,
strimler eller motiver, bortset fra varer henhørende under pos.
6002–6006

5804 10

– Tyl og andre netstoffer

5804 10 10

– – Umønstrede

6,5

A

5804 10 90

– – I andre tilfælde

8

A

rialer

– Maskinfremstillede blonder og kniplinger

5804 21

– – Af kemofibre

5804 21 10

– – – Kniplede

8

A

5804 21 90

– – – Fremstillet på anden måde

8

A

5804 29

– – Af andre tekstilmaterialer
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5804 29 10

– – – Kniplede

8

A

5804 29 90

– – – Fremstillet på anden måde

8

A

5804 30 00

– Håndfremstillede blonder og kniplinger

8

A

5805 00 00

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson,
Beauvais og lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting,
korssting og lign.), også konfektionerede

5,6

A

5806

Vævede bånd, bortset fra varer henhørende under pos. 5807;
bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre

5806 10 00

– Vævede bånd af fløjls-, plys- og chenillestof, herunder frottéstof

6,3

A

5806 20 00

– Andre vævede bånd, med indhold af elastomergarn eller gummi

7,5

A

7,5

A

tråde på 5 vægtprocent eller derover

– Andre vævede bånd

5806 31 00

– – Af bomuld

5806 32

– – Af kemofibre

5806 32 10

– – – Med almindelig vævet æg

7,5

A

5806 32 90

– – – I andre tilfælde

7,5

A

5806 39 00

– – Af andre tekstilmaterialer

7,5

A

5806 40 00

– Bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre

6,2

A

5807

Etiketter, emblemer og lignende varer af tekstilmaterialer, ikke
broderede, i løbende længder, strimler eller tilskårne stykker

5807 10

– Vævede

5807 10 10

– – Med ivævede inskriptioner eller motiver

6,2

A

5807 10 90

– – I andre tilfælde

6,2

A

5807 90

– I andre tilfælde

5807 90 10

– – Af filt eller fiberdug

6,3

A

5807 90 90

– – I andre tilfælde

8

A

5808

Flettede bånd og snore i løbende længder; agramaner, possement
og lignende varer, i løbende længder, uden broderi, undtagen
trikotagevarer; kvaster, pomponer og lignende varer

5808 10 00

– Flettede bånd og snore i løbende længder

5

A

5808 90 00

– Andre varer

5,3

A

5809 00 00

Vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn
henhørende under pos. 5605, af den art der anvendes til beklæd
ningsgenstande, som møbelstof eller til lignende formål, ikke
andetsteds tariferet

5,6

A

5810

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

5810 10

– Broderier uden synlig bund

5810 10 10

– – Af værdi over 35 EUR pr. kg (nettovægt)

5,8

A
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8

A

– Andre broderier

5810 91

– – Af bomuld

5810 91 10

– – – Af værdi over 17,50 EUR pr. kg (nettovægt)

5,8

A

5810 91 90

– – – I andre tilfælde

7,2

A

5810 92

– – Af kemofibre

5810 92 10

– – – Af værdi over 17,50 EUR pr. kg (nettovægt)

5,8

A

5810 92 90

– – – I andre tilfælde

7,2

A

5810 99

– – Af andre tekstilmaterialer

5810 99 10

– – – Af værdi over 17,50 EUR pr. kg (nettovægt)

5,8

A

5810 99 90

– – – I andre tilfælde

7,2

A

5811 00 00

Vatterede tekstilstoffer i løbende længder, bestående af et eller
flere lag tekstilmaterialer samlet med polstringsmateriale ved
kædesting eller på anden måde, undtagen broderier henhørende
under pos. 5810

8

A

59

KAPITEL 59 – IMPRÆGNERET, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER
LAMINERET TEKSTILSTOF; TEKNISKE VARER AF TEKSTIL

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske karbohydratgummier
eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til frem
stilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; præpareret malerlær
red; buckram og lignende stivede tekstilstoffer, af den art der
anvendes til fremstilling af hatte

5901 10 00

– Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske karbohydratgummier

6,5

A

5901 90 00

– Andre varer

6,5

A

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon
eller andre polyamider, polyestere eller viskose

5902 10

– Af nylon eller andre polyamider

5902 10 10

– – Imprægneret med gummi

5,6

A

5902 10 90

– – I andre tilfælde

8

A

5902 20

– Af polyestere

5902 20 10

– – Imprægneret med gummi

5,6

A

5902 20 90

– – I andre tilfælde

8

A

5902 90

– I andre tilfælde

5902 90 10

– – Imprægneret med gummi

5,6

A

5902 90 90

– – I andre tilfælde

8

A

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med
plast, undtagen varer henhørende under pos. 5902

5903 10

– Med poly(vinylklorid)

5903 10 10

– – Imprægneret

8

A

eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til frem
stilling af bogbind, etuier mv.
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8

A

5903 10 90

– – Overtrukket, belagt eller lamineret

5903 20

– Med polyurethan

5903 20 10

– – Imprægneret

8

A

5903 20 90

– – Overtrukket, belagt eller lamineret

8

A

5903 90

– I andre tilfælde

5903 90 10

– – Imprægneret

8

A

– – Overtrukket, belagt eller lamineret

5903 90 91

– – – Med cellulosederivater eller anden plast, med retside af teks

8

A

5903 90 99

– – – I andre tilfælde

8

A

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestå
ende af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i
tilskårne stykker

5904 10 00

– Linoleum

5,3

A

5904 90 00

– Andre varer

5,3

A

5905 00

Vægbeklædning af tekstilmaterialer

5905 00 10

– Bestående af parallelle garner fastgjort på et hvilket som helst

5,8

A

tilmaterialer

underlag

– I andre tilfælde

5905 00 30

– – Af hør

8

A

5905 00 50

– – Af jute

4

A

5905 00 70

– – Af kemofibre

8

A

5905 00 90

– – Af andre tekstilmaterialer

6

A

5906

Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende under pos.
5902

5906 10 00

– Klæbestrimler af bredde ikke over 20 cm

4,6

A

6,5

A

8

A

– Andre varer

5906 91 00

– – Af trikotage

5906 99

– – I andre tilfælde

5906 99 10

– – – Stoffer som nævnt i bestemmelse 4 c) til dette kapitel

5906 99 90

– – – Andre varer

5,6

A

5907 00 00

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde;
malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign.

4,9

A

5908 00 00

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne,
gastændere, lys og lign.; glødenet og glødestrømper samt rørfor
mede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede

5,6

A

5909 00

Brandslanger og lignende slanger, af tekstil, også med foring,
armering og armaturer af andre materialer

5909 00 10

– Af syntetiske fibre

6,5

A
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5909 00 90

– Af andre tekstilmaterialer

6,5

A

5910 00 00

Driv- og transportremme af tekstil, også imprægneret, overtruk
ket, belagt eller lamineret med plast eller forstærket med metal
eller andet materiale

5,1

A

5911

Tekstilvarer til teknisk brug, som nævnt i bestemmelse 7 til dette
kapitel

5911 10 00

– Tekstilstof, filt og vævet stof med underlag af filt, overtrukket,

5,3

A

5911 20 00

– Sigteflor, også konfektioneret

4,6

A

belagt eller lamineret med gummi, læder eller andet materiale, af
den art der anvendes til fremstilling af kartebeslag, samt
lignende tekstilstof til anden teknisk brug, herunder plysbånd
imprægneret med gummi, til belægning på vævespindler (væve
bomme)

– Tekstilstof og filt, endeløst eller forsynet med beslag, af den art

der anvendes i papirmaskiner eller lignende maskiner

5911 31

– – Af vægt under 650 g pr. m2
– – – Af natursilke eller af kemofibre

5911 31 11

– – – – Tekstilstof, af den art der anvendes i papirmaskiner (fx

5,8

A

5911 31 19

– – – – Andre varer

5,8

A

5911 31 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

4,4

A

5911 32

– – Af vægt 650 g eller derover pr. m2

viredug)

– – – Af natursilke eller af kemofibre

5911 32 11

– – – – Tekstilstof med et påsyet filtlag, af den art der anvendes i

5,8

A

5911 32 19

– – – – Andre varer

5,8

A

5911 32 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

4,4

A

5911 40 00

– Filterdug og groft vævet stof, af den art der anvendes i oliepres

6

A

5911 90

– Andre varer

5911 90 10

– – Af filt

6

A

5911 90 90

– – Af andre tekstilmaterialer

6

A

60

KAPITEL 60 – TRIKOTAGESTOF

6001

Fløjls- og plysstof, herunder stof med lang luv samt frottéstof, af
trikotage

6001 10 00

– Stof med lang luv

8

A

papirmaskiner (fx pressefilt)

sere og lign., også af menneskehår

– Stof med uopskåret luv

6001 21 00

– – Af bomuld

8

A

6001 22 00

– – Af kemofibre

8

A
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8

A

– Andre varer

6001 91 00

– – Af bomuld

8

A

6001 92 00

– – Af kemofibre

8

A

6001 99 00

– – Af andre tekstilmaterialer

8

A

6002

Trikotagestof af bredde ikke over 30 cm, med indhold af elasto
mergarn eller gummitråde på 5 vægtprocent eller derover, bortset
fra varer henhørende under pos. 6001

6002 40 00

– Med indhold af elastomergarn på 5 vægtprocent eller derover,

8

A

6002 90 00

– I andre tilfælde

6,5

A

6003

Trikotagestof af bredde ikke over 30 cm, bortset fra varer
henhørende under pos. 6001 og 6002

6003 10 00

– Af uld eller fine dyrehår

8

A

6003 20 00

– Af bomuld

8

A

6003 30

– Af syntetiske fibre

6003 30 10

– – Blondestoffer

8

A

6003 30 90

– – Andre stoffer

8

A

6003 40 00

– Af regenererede fibre

8

A

6003 90 00

– Andre stoffer

8

A

6004

Trikotagestof af bredde over 30 cm, med indhold af elastomer
garn eller gummitråde på 5 vægtprocent eller derover, bortset fra
varer henhørende under pos. 6001

6004 10 00

– Med indhold af elastomergarn på 5 vægtprocent eller derover,

8

A

6004 90 00

– I andre tilfælde

6,5

A

6005

Trikotagestof, kædestolsvarer (herunder varer fremstillet på hækle
gallonmaskiner), bortset fra varer henhørende under pos. 6001 til
6004

men uden indhold af gummitråde

men uden indhold af gummitråde

– Af bomuld

6005 21 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

6005 22 00

– – Farvet

8

A

6005 23 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

6005 24 00

– – Trykt

8

A

– Af syntetiske fibre

6005 31

– – Ubleget eller bleget

6005 31 10

– – – Stoffer til forhæng og gardiner

8

A

6005 31 50

– – – Blondestoffer, undtagen til forhæng og gardiner

8

A

6005 31 90

– – – Andre stoffer

8

A

6005 32

– – Farvet
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6005 32 10

– – – Stoffer til forhæng og gardiner

8

A

6005 32 50

– – – Blondestoffer, undtagen til forhæng og gardiner

8

A

6005 32 90

– – – Andre stoffer

8

A

6005 33

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

6005 33 10

– – – Stoffer til forhæng og gardiner

8

A

6005 33 50

– – – Blondestoffer, undtagen til forhæng og gardiner

8

A

6005 33 90

– – – Andre stoffer

8

A

6005 34

– – Trykt

6005 34 10

– – – Stoffer til forhæng og gardiner

8

A

6005 34 50

– – – Blondestoffer, undtagen til forhæng og gardiner

8

A

6005 34 90

– – – Andre stoffer

8

A

– Af regenererede fibre

6005 41 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

6005 42 00

– – Farvet

8

A

6005 43 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

6005 44 00

– – Trykt

8

A

6005 90

– Af andre tekstilmaterialer

6005 90 10

– – Af uld eller fine dyrehår

8

A

6005 90 90

– – Af andre tekstilmaterialer

8

A

6006

Andet trikotagestof

6006 10 00

– Af uld eller fine dyrehår

8

A

– Af bomuld

6006 21 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

6006 22 00

– – Farvet

8

A

6006 23 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

6006 24 00

– – Trykt

8

A

– Af syntetiske fibre

6006 31

– – Ubleget eller bleget

6006 31 10

– – – Stoffer til forhæng og gardiner

8

A

6006 31 90

– – – Andre stoffer

8

A

6006 32

– – Farvet

6006 32 10

– – – Stoffer til forhæng og gardiner

8

A

6006 32 90

– – – Andre stoffer

8

A

6006 33

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

6006 33 10

– – – Stoffer til forhæng og gardiner

8

A

6006 33 90

– – – Andre stoffer

8

A

6006 34

– – Trykt
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6006 34 10

– – – Stoffer til forhæng og gardiner

8

A

6006 34 90

– – – Andre stoffer

8

A

– Af regenererede fibre

6006 41 00

– – Ubleget eller bleget

8

A

6006 42 00

– – Farvet

8

A

6006 43 00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

8

A

6006 44 00

– – Trykt

8

A

6006 90 00

– Af andre tekstilmaterialer

8

A

61

KAPITEL 61 – BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL
BEKLÆDNINGSGENSTANDE, AF TRIKOTAGE

6101

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge,
undtagen varer henhørende under pos. 6103

6101 20

– Af bomuld

6101 20 10

– – Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer

12

B5

6101 20 90

– – Anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer

12

B5

6101 30

– Af kemofibre

6101 30 10

– – Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer

12

B3

6101 30 90

– – Anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer

12

A

6101 90

– Af andre tekstilmaterialer

6101 90 20

– – Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer

12

B3

6101 90 80

– – Anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer

12

B3

6102

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger,
undtagen varer henhørende under pos. 6104

6102 10

– Af uld eller fine dyrehår

6102 10 10

– – Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer

12

B5

6102 10 90

– – Anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer

12

B5

6102 20

– Af bomuld

6102 20 10

– – Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer

12

B3

6102 20 90

– – Anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer

12

B3

6102 30

– Af kemofibre

6102 30 10

– – Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer

12

B3

6102 30 90

– – Anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer

12

A
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6102 90

– Af andre tekstilmaterialer

6102 90 10

– – Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer

12

B3

6102 90 90

– – Anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer

12

B3

6103

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder,
overalls, knickers og shorts (undtagen badeshorts), af trikotage, til
mænd eller drenge

6103 10

– Jakkesæt og habitter

6103 10 10

– – Af uld eller fine dyrehår

12

A

6103 10 90

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Kombinerede sæt

6103 22 00

– – Af bomuld

12

A

6103 23 00

– – Af syntetiske fibre

12

B5

6103 29 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Jakker og blazere

6103 31 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

A

6103 32 00

– – Af bomuld

12

A

6103 33 00

– – Af syntetiske fibre

12

B3

6103 39 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

B3

– Benklæder, overalls, knickers og shorts

6103 41 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

A

6103 42 00

– – Af bomuld

12

B5

6103 43 00

– – Af syntetiske fibre

12

B5

6103 49 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

B3

6104

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele,
buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen
badebeklædning), af trikotage, til kvinder eller piger

12

A

– Dragter

6104 13 00

– – Af syntetiske fibre

6104 19

– – Af andre tekstilmaterialer

6104 19 20

– – – Af bomuld

12

A

6104 19 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Kombinerede sæt

6104 22 00

– – Af bomuld

12

A

6104 23 00

– – Af syntetiske fibre

12

A

6104 29

– – Af andre tekstilmaterialer

6104 29 10

– – – Af uld eller fine dyrehår

12

A

Bemærkning

L 186/464

DA

KN 2012
6104 29 90

Den Europæiske Unions Tidende

Varebeskrivelse
– – – Af andre tekstilmaterialer

12.6.2020

Basissats

Kategori

12

A

– Jakker og blazere

6104 31 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

A

6104 32 00

– – Af bomuld

12

A

6104 33 00

– – Af syntetiske fibre

12

B5

6104 39 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Kjoler

6104 41 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

A

6104 42 00

– – Af bomuld

12

A

6104 43 00

– – Af syntetiske fibre

12

B3

6104 44 00

– – Af regenererede fibre

12

A

6104 49 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Nederdele og buksenederdele

6104 51 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

A

6104 52 00

– – Af bomuld

12

A

6104 53 00

– – Af syntetiske fibre

12

B5

6104 59 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Benklæder, overalls, knickers og shorts

6104 61 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

A

6104 62 00

– – Af bomuld

12

A

6104 63 00

– – Af syntetiske fibre

12

B3

6104 69 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6105

Skjorter, af trikotage, til mænd eller drenge

6105 10 00

– Af bomuld

12

B5

6105 20

– Af kemofibre

6105 20 10

– – Af syntetiske fibre

12

B5

6105 20 90

– – Af regenererede fibre

12

B5

6105 90

– Af andre tekstilmaterialer

6105 90 10

– – Af uld eller fine dyrehår

12

A

6105 90 90

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6106

Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger

6106 10 00

– Af bomuld

12

A

6106 20 00

– Af kemofibre

12

A

6106 90

– Af andre tekstilmaterialer

6106 90 10

– – Af uld eller fine dyrehår

12

A

6106 90 30

– – Af natursilke

12

A

6106 90 50

– – Af hør eller ramie

12

A
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12

A

– Trusser og underbenklæder

6107 11 00

– – Af bomuld

12

B5

6107 12 00

– – Af kemofibre

12

B3

6107 19 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Natskjorter og pyjamas

6107 21 00

– – Af bomuld

12

B5

6107 22 00

– – Af kemofibre

12

A

6107 29 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Andre varer

6107 91 00

– – Af bomuld

12

A

6107 99 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6108

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler,
pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af
trikotage, til kvinder eller piger
– Underkjoler og underskørter

6108 11 00

– – Af kemofibre

12

B3

6108 19 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Trusser og underbenklæder

6108 21 00

– – Af bomuld

12

B5

6108 22 00

– – Af kemofibre

12

B5

6108 29 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Natkjoler og pyjamas

6108 31 00

– – Af bomuld

12

B5

6108 32 00

– – Af kemofibre

12

B3

6108 39 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Andre varer

6108 91 00

– – Af bomuld

12

A

6108 92 00

– – Af kemofibre

12

A

6108 99 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6109

T-shirts og undertrøjer, af trikotage

6109 10 00

– Af bomuld

12

B5

6109 90

– Af andre tekstilmaterialer

6109 90 20

– – Af uld, fine dyrehår eller kemofibre

12

B5

6109 90 90

– – Af andre tekstilmaterialer

12

B5
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10,5

B5

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af triko
tage
– Af uld eller fine dyrehår

6110 11

– – Af uld

6110 11 10

– – – Sweatere og pullovere, der indeholder mindst 50 vægtpro

cent uld og vejer 600 g og derover pr. stk.

– – – Andre varer

6110 11 30

– – – – Til mænd og drenge

12

B5

6110 11 90

– – – – Til kvinder og piger

12

B5

6110 12

– – Af kashmirged

6110 12 10

– – – Til mænd og drenge

12

B5

6110 12 90

– – – Til kvinder og piger

12

B5

6110 19

– – Af andre fine dyrehår

6110 19 10

– – – Til mænd og drenge

12

B5

6110 19 90

– – – Til kvinder og piger

12

B5

6110 20

– Af bomuld

6110 20 10

– – T-shirts med rullekrave eller turtleneck

12

B5

– – Andre varer

6110 20 91

– – – Til mænd og drenge

12

B5

6110 20 99

– – – Til kvinder og piger

12

B5

6110 30

– Af kemofibre

6110 30 10

– – T-shirts med rullekrave eller turtleneck

12

B5

– – Andre varer

6110 30 91

– – – Til mænd og drenge

12

B5

6110 30 99

– – – Til kvinder og piger

12

B5

6110 90

– Af andre tekstilmaterialer

6110 90 10

– – Af hør eller ramie

12

B5

6110 90 90

– – Af andre tekstilmaterialer

12

B5

6111

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af
trikotage, til spædbørn

6111 20

– Af bomuld

6111 20 10

– – Handsker, vanter og luffer

8,9

A

6111 20 90

– – Andre varer

12

A

6111 30

– Af syntetiske fibre

6111 30 10

– – Handsker, vanter og luffer

8,9

A

6111 30 90

– – Andre varer

12

A

6111 90

– Af andre tekstilmaterialer

8,9

A

– – Af uld eller fine dyrehår

6111 90 11

– – – Handsker, vanter og luffer
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6111 90 19

– – – Andre varer

12

A

6111 90 90

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6112

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning, af trikotage
– Træningsdragter

6112 11 00

– – Af bomuld

12

A

6112 12 00

– – Af syntetiske fibre

12

A

6112 19 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6112 20 00

– Skidragter

12

B3

8

B3

12

B3

8

A

12

A

8

A

12

B3

8

A

12

A

8

A

12

A

– Badebeklædning til mænd eller drenge

6112 31

– – Af syntetiske fibre

6112 31 10

– – – Med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent og derover

6112 31 90

– – – I andre tilfælde

6112 39

– – Af andre tekstilmaterialer

6112 39 10

– – – Med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent og derover

6112 39 90

– – – I andre tilfælde
– Badebeklædning til kvinder eller piger

6112 41

– – Af syntetiske fibre

6112 41 10

– – – Med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent og derover

6112 41 90

– – – I andre tilfælde

6112 49

– – Af andre tekstilmaterialer

6112 49 10

– – – Med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent og derover

6112 49 90

– – – I andre tilfælde

6113 00

Beklædningsgenstande konfektioneret af trikotagestof henhørende
under pos. 5903, 5906 eller 5907

6113 00 10

– Af trikotagestof henhørende under pos. 5906

6113 00 90

– I andre tilfælde

6114

Andre beklædningsgenstande, af trikotage

6114 20 00

– Af bomuld

12

A

6114 30 00

– Af kemofibre

12

A

6114 90 00

– Af andre tekstilmaterialer

12

A

6115

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende
varer, herunder graduerede kompressionsstrømper (fx mod årek
nuder) og fodtøj uden påsyede såler, af trikotage

6115 10

– Graduerede kompressionsstrømper og -strømpebenklæder (fx

6115 10 10

– – Støttestrømper af syntetiske fibre

8

A

mod åreknuder)
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12

A

– Andre strømpebenklæder

6115 21 00

– – Af syntetiske fibre, af finhed pr. enkeltgarn under 67 decitex

12

A

6115 22 00

– – Af syntetiske fibre, af finhed pr. enkeltgarn 67 decitex eller

12

A

6115 29 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6115 30

– Andre strømper og knæstrømper til kvinder, af finhed pr.

derover

enkeltgarn under 67 decitex

– – Af syntetiske fibre

6115 30 11

– – – Knæstrømper

12

A

6115 30 19

– – – Andre varer

12

A

6115 30 90

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Andre varer

6115 94 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

A

6115 95 00

– – Af bomuld

12

A

6115 96

– – Af syntetiske fibre

6115 96 10

– – – Knæstrømper

12

A

– – – Andre varer

6115 96 91

– – – – Damestrømper

12

A

6115 96 99

– – – – Andre varer

12

A

6115 99 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6116

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

6116 10

– Imprægneret, overtrukket eller belagt med plast eller gummi

6116 10 20

– – Handsker, imprægneret, overtrukket eller belagt med gummi

8

A

6116 10 80

– – Andre varer

8,9

A

– Andre varer

6116 91 00

– – Af uld eller fine dyrehår

8,9

A

6116 92 00

– – Af bomuld

8,9

A

6116 93 00

– – Af syntetiske fibre

8,9

B3

6116 99 00

– – Af andre tekstilmaterialer

8,9

A

6117

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande, af triko
tage; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklæd
ningsgenstande, af trikotage

6117 10 00

– Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer

12

A

6117 80

– Andet tilbehør

6117 80 10

– – Af trikotage, elastisk eller gummeret

8

A

6117 80 80

– – I andre tilfælde

12

A
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KAPITEL 62 – BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL
BEKLÆDNINGSGENSTANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKO
TAGE

6201

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, til mænd eller drenge, undtagen varer
henhørende under pos. 6203

L 186/469

Basissats

Kategori

12

A

12

B7

– Frakker (herunder regnfrakker), pjækkerter, kapper, slag og

lignende varer

6201 11 00

– – Af uld eller fine dyrehår

6201 12

– – Af bomuld

6201 12 10

– – – Af vægt 1 kg og derunder pr. stk.

12

B7

6201 12 90

– – – Af vægt over 1 kg pr. stk.

12

B7

6201 13

– – Af kemofibre

6201 13 10

– – – Af vægt 1 kg og derunder pr. stk.

12

B7

6201 13 90

– – – Af vægt over 1 kg pr. stk.

12

B7

6201 19 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

B7

– Andre varer

6201 91 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

B7

6201 92 00

– – Af bomuld

12

B7

6201 93 00

– – Af kemofibre

12

B5

6201 99 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

B7

6202

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, til kvinder eller piger, undtagen varer
henhørende under pos. 6204

12

B5

– Frakker (herunder regnfrakker), pjækkerter, kapper, slag og

lignende varer

6202 11 00

– – Af uld eller fine dyrehår

6202 12

– – Af bomuld

6202 12 10

– – – Af vægt 1 kg og derunder pr. stk.

12

B7

6202 12 90

– – – Af vægt over 1 kg pr. stk.

12

B5

6202 13

– – Af kemofibre

6202 13 10

– – – Af vægt 1 kg og derunder pr. stk.

12

B7

6202 13 90

– – – Af vægt over 1 kg pr. stk.

12

B5

6202 19 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

B7

– Andre varer

6202 91 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

B7

6202 92 00

– – Af bomuld

12

B7

6202 93 00

– – Af kemofibre

12

B7

6202 99 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

B7
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Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder,
overalls, knickers og shorts (undtagen badeshorts), til mænd eller
drenge
– Jakkesæt og habitter

6203 11 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

B7

6203 12 00

– – Af syntetiske fibre

12

B7

6203 19

– – Af andre tekstilmaterialer

6203 19 10

– – – Af bomuld

12

A

6203 19 30

– – – Af regenererede fibre

12

A

6203 19 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Kombinerede sæt

6203 22

– – Af bomuld

6203 22 10

– – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B5

6203 22 80

– – – Andre varer

12

B5

6203 23

– – Af syntetiske fibre

6203 23 10

– – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B5

6203 23 80

– – – Andre varer

12

B5

6203 29

– – Af andre tekstilmaterialer
– – – Af regenererede fibre

6203 29 11

– – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B5

6203 29 18

– – – – Andre varer

12

B5

6203 29 30

– – – Af uld eller fine dyrehår

12

B5

6203 29 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

B5

12

A

– Jakker og blazere

6203 31 00

– – Af uld eller fine dyrehår

6203 32

– – Af bomuld

6203 32 10

– – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B5

6203 32 90

– – – Andre varer

12

B5

6203 33

– – Af syntetiske fibre

6203 33 10

– – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B5

6203 33 90

– – – Andre varer

12

B5

6203 39

– – Af andre tekstilmaterialer
– – – Af regenererede fibre

6203 39 11

– – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B5

6203 39 19

– – – – Andre varer

12

B5

6203 39 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

B5

12

B5

– Benklæder, overalls, knickers og shorts

6203 41

– – Af uld eller fine dyrehår

6203 41 10

– – – Benklæder og knickers
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6203 41 30

– – – Overalls

12

B5

6203 41 90

– – – Andre varer

12

B5

6203 42

– – Af bomuld

12

B5

– – – Benklæder og knickers

6203 42 11

– – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning
– – – – Andre varer

6203 42 31

– – – – – Af denim

12

B5

6203 42 33

– – – – – Af opskåret, riflet fløjl

12

B5

6203 42 35

– – – – – I andre tilfælde

12

B5

– – – Overalls

6203 42 51

– – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B5

6203 42 59

– – – – Andre varer

12

B5

6203 42 90

– – – Andre varer

12

B5

6203 43

– – Af syntetiske fibre
– – – Benklæder og knickers

6203 43 11

– – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B5

6203 43 19

– – – – Andre varer

12

B5

– – – Overalls

6203 43 31

– – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B5

6203 43 39

– – – – Andre varer

12

B5

6203 43 90

– – – Andre varer

12

B5

6203 49

– – Af andre tekstilmaterialer
– – – Af regenererede fibre
– – – – Benklæder og knickers

6203 49 11

– – – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B3

6203 49 19

– – – – – Andre varer

12

B3

– – – – Overalls

6203 49 31

– – – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B3

6203 49 39

– – – – – Andre varer

12

B3

6203 49 50

– – – – Andre varer

12

B3

6203 49 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

B3

6204

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele,
buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen
badebeklædning), til kvinder eller piger
– Dragter

6204 11 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

A

6204 12 00

– – Af bomuld

12

A

6204 13 00

– – Af syntetiske fibre

12

B5
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6204 19

– – Af andre tekstilmaterialer

6204 19 10

– – – Af regenererede fibre

12

A

6204 19 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

A

12

A

– Kombinerede sæt

6204 21 00

– – Af uld eller fine dyrehår

6204 22

– – Af bomuld

6204 22 10

– – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

A

6204 22 80

– – – Andre varer

12

A

6204 23

– – Af syntetiske fibre

6204 23 10

– – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

A

6204 23 80

– – – Andre varer

12

A

6204 29

– – Af andre tekstilmaterialer
– – – Af regenererede fibre

6204 29 11

– – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

A

6204 29 18

– – – – Andre varer

12

A

6204 29 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

A

12

A

– Jakker og blazere

6204 31 00

– – Af uld eller fine dyrehår

6204 32

– – Af bomuld

6204 32 10

– – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B5

6204 32 90

– – – Andre varer

12

B5

6204 33

– – Af syntetiske fibre

6204 33 10

– – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B5

6204 33 90

– – – Andre varer

12

B5

6204 39

– – Af andre tekstilmaterialer
– – – Af regenererede fibre

6204 39 11

– – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B3

6204 39 19

– – – – Andre varer

12

B3

6204 39 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

B3

– Kjoler

6204 41 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

B5

6204 42 00

– – Af bomuld

12

B5

6204 43 00

– – Af syntetiske fibre

12

B7

6204 44 00

– – Af regenererede fibre

12

B7

6204 49

– – Af andre tekstilmaterialer

6204 49 10

– – – Af natursilke eller affald af natursilke

12

B5
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12

B5

– Nederdele og buksenederdele

6204 51 00

– – Af uld eller fine dyrehår

12

B5

6204 52 00

– – Af bomuld

12

B7

6204 53 00

– – Af syntetiske fibre

12

B7

6204 59

– – Af andre tekstilmaterialer

6204 59 10

– – – Af regenererede fibre

12

B7

6204 59 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

B5

– Benklæder, overalls, knickers og shorts

6204 61

– – Af uld eller fine dyrehår

6204 61 10

– – – Benklæder og knickers

12

B5

6204 61 85

– – – Andre varer

12

B5

6204 62

– – Af bomuld

12

B7

– – – Benklæder og knickers

6204 62 11

– – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning
– – – – Andre varer

6204 62 31

– – – – – Af denim

12

B7

6204 62 33

– – – – – Af opskåret, riflet fløjl

12

B7

6204 62 39

– – – – – I andre tilfælde

12

B7

– – – Overalls

6204 62 51

– – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B7

6204 62 59

– – – – Andre varer

12

B7

6204 62 90

– – – Andre varer

12

B7

6204 63

– – Af syntetiske fibre
– – – Benklæder og knickers

6204 63 11

– – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B7

6204 63 18

– – – – Andre varer

12

B7

– – – Overalls

6204 63 31

– – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B7

6204 63 39

– – – – Andre varer

12

B7

6204 63 90

– – – Andre varer

12

B7

6204 69

– – Af andre tekstilmaterialer
– – – Af regenererede fibre
– – – – Benklæder og knickers

6204 69 11

– – – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12

B7

6204 69 18

– – – – – Andre varer

12

B7

12

B7

– – – – Overalls

6204 69 31

– – – – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning
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6204 69 39

– – – – – Andre varer

12

B7

6204 69 50

– – – – Andre varer

12

B7

6204 69 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

B7

6205

Skjorter, til mænd eller drenge

6205 20 00

– Af bomuld

12

B5

6205 30 00

– Af kemofibre

12

B7

6205 90

– Af andre tekstilmaterialer

6205 90 10

– – Af hør eller ramie

12

B7

6205 90 80

– – Af andre tekstilmaterialer

12

B7

6206

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger

6206 10 00

– Af natursilke eller affald af natursilke

12

B3

6206 20 00

– Af uld eller fine dyrehår

12

B3

6206 30 00

– Af bomuld

12

B3

6206 40 00

– Af kemofibre

12

B5

6206 90

– Af andre tekstilmaterialer

6206 90 10

– – Af hør eller ramie

12

A

6206 90 90

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6207

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, bade
kåber, slåbrokker og lignende varer, til mænd eller drenge
– Trusser og underbenklæder

6207 11 00

– – Af bomuld

12

B5

6207 19 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

B5

– Natskjorter og pyjamas

6207 21 00

– – Af bomuld

12

B5

6207 22 00

– – Af kemofibre

12

A

6207 29 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

B5

12

A

– Andre varer

6207 91 00

– – Af bomuld

6207 99

– – Af andre tekstilmaterialer

6207 99 10

– – – Af kemofibre

12

A

6207 99 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6208

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder,
natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende
varer, til kvinder eller piger
– Underkjoler og underskørter

6208 11 00

– – Af kemofibre

12

B5

6208 19 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

12

A

– Natkjoler og pyjamas

6208 21 00

– – Af bomuld
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6208 22 00

– – Af kemofibre

12

A

6208 29 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Andre varer

6208 91 00

– – Af bomuld

12

A

6208 92 00

– – Af kemofibre

12

A

6208 99 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6209

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, til
spædbørn

6209 20 00

– Af bomuld

10,5

B5

6209 30 00

– Af syntetiske fibre

10,5

B5

6209 90

– Af andre tekstilmaterialer

6209 90 10

– – Af uld eller fine dyrehår

10,5

A

6209 90 90

– – Af andre tekstilmaterialer

10,5

A

6210

Beklædningsgenstande konfektioneret af tekstilstof henhørende
under pos. 5602, 5603, 5903, 5906 eller 5907

6210 10

– Af tekstilstof henhørende under pos. 5602 eller 5603

6210 10 10

– – Af tekstilstof henhørende under pos. 5602

12

B5

– – Af tekstilstof henhørende under pos. 5603

6210 10 92

– – – Skjorter og kitler til engangsbrug, af den art der anvendes af

12

B5

6210 10 98

– – – Andre varer

12

B5

6210 20 00

– Andre beklædningsgenstande, af den art der er nævnt i pos.

12

B5

6210 30 00

– Andre beklædningsgenstande, af den art der er nævnt i pos.

12

B5

6210 40 00

– Andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge, af andet

12

B5

6210 50 00

– Andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger, af andet

12

B5

6211

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning; andre beklæd
ningsgenstande

patienter eller kirurger under kirurgiske indgreb

6201 11 til 6201 19, af andet tekstilstof
6202 11 til 6202 19, af andet tekstilstof
tekstilstof
tekstilstof

– Badebeklædning

6211 11 00

– – Til mænd eller drenge

12

A

6211 12 00

– – Til kvinder eller piger

12

A

6211 20 00

– Skidragter

12

A

12

B5

12

A

– Andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge

6211 32

– – Af bomuld

6211 32 10

– – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning
– – – Forede træningsdragter

6211 32 31

– – – – Med yderstof af ét og samme stof
– – – – I andre tilfælde

6211 32 41

– – – – – Overdele

12

A

6211 32 42

– – – – – Underdele

12

A
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– – – Andre varer

6211 33

– – Af kemofibre

6211 33 10

– – – Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

12.6.2020
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Kategori

12

A

12

B5

12

B3

– – – Forede træningsdragter

6211 33 31

– – – – Med yderstof af ét og samme stof
– – – – I andre tilfælde

6211 33 41

– – – – – Overdele

12

B3

6211 33 42

– – – – – Underdele

12

B3

6211 33 90

– – – Andre varer

12

B3

6211 39 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

12

A

12

B5

– Andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger

6211 42

– – Af bomuld

6211 42 10

– – – Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelses

beklædning

– – – Forede træningsdragter

6211 42 31

– – – – Med yderstof af ét og samme stof
– – – – I andre tilfælde

6211 42 41

– – – – – Overdele

12

B3

6211 42 42

– – – – – Underdele

12

B3

6211 42 90

– – – Andre varer

12

B3

6211 43

– – Af kemofibre

6211 43 10

– – – Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelses

12

B5

12

B3

beklædning

– – – Forede træningsdragter

6211 43 31

– – – – Med yderstof af ét og samme stof
– – – – I andre tilfælde

6211 43 41

– – – – – Overdele

12

A

6211 43 42

– – – – – Underdele

12

A

6211 43 90

– – – Andre varer

12

A

6211 49 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6212

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpe
bånd og lignende varer og dele dertil, også af trikotage

6212 10

– Brystholdere

6212 10 10

– – I sæt til detailsalg bestående af en brystholder og et par trusser

6,5

B5

6212 10 90

– – I andre tilfælde

6,5

B5

6212 20 00

– Hofteholdere og "panties"

6,5

B5

6212 30 00

– Korseletter

6,5

B5

eller underbenklæder
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6,5

B5

6212 90 00

– Andre varer

6213

Lommetørklæder

6213 20 00

– Af bomuld

10

A

6213 90 00

– Af andre tekstilmaterialer

10

A

6214

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer

6214 10 00

– Af natursilke eller affald af natursilke

8

B5

6214 20 00

– Af uld eller fine dyrehår

8

A

6214 30 00

– Af syntetiske fibre

8

A

6214 40 00

– Af regenererede fibre

8

A

6214 90 00

– Af andre tekstilmaterialer

8

A

6215

Slips, butterfly og halsbind

6215 10 00

– Af natursilke eller affald af natursilke

6,3

B3

6215 20 00

– Af kemofibre

6,3

A

6215 90 00

– Af andre tekstilmaterialer

6,3

A

6216 00 00

Handsker, vanter og luffer

7,6

A

6217

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af
beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande,
bortset fra varer henhørende under pos. 6212

6217 10 00

– Tilbehør

6,3

A

6217 90 00

– Dele

12

A

63

KAPITEL 63 – ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER;
HÅNDARBEJDSSÆT; BRUGTE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG
BRUGTE TEKSTILVARER; KLUDE

6,9

A

I.

ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER

6301

Plaider og lignende tæpper

6301 10 00

– Tæpper med elektrisk opvarmning

6301 20

– Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk

6301 20 10

– – Af trikotage

12

A

6301 20 90

– – I andre tilfælde

12

A

6301 30

– Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk

6301 30 10

– – Af trikotage

12

A

6301 30 90

– – I andre tilfælde

7,5

A

6301 40

– Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk

6301 40 10

– – Af trikotage

12

A

6301 40 90

– – I andre tilfælde

12

A

6301 90

– Andre plaider og lignende tæpper

6301 90 10

– – Af trikotage

12

A

6301 90 90

– – I andre tilfælde

12

A

opvarmning) af uld eller fine dyrehår

opvarmning) af bomuld

opvarmning) af syntetiske fibre
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6302

Sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og
lignende varer

6302 10 00

– Sengelinned af trikotage

12.6.2020
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Kategori

12

B3

12

B3

– Andet sengelinned, trykt

6302 21 00

– – Af bomuld

6302 22

– – Af kemofibre

6302 22 10

– – – Af fiberdug

6,9

A

6302 22 90

– – – I andre tilfælde

12

B3

6302 29

– – Af andre tekstilmaterialer

6302 29 10

– – – Af hør eller ramie

12

B5

6302 29 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

B3

12

B5

– Andet sengelinned

6302 31 00

– – Af bomuld

6302 32

– – Af kemofibre

6302 32 10

– – – Af fiberdug

6,9

A

6302 32 90

– – – I andre tilfælde

12

B3

6302 39

– – Af andre tekstilmaterialer

6302 39 20

– – – Af hør eller ramie

12

B5

6302 39 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

B3

6302 40 00

– Dækketøj af trikotage

12

B3

12

B3

– Andet dækketøj

6302 51 00

– – Af bomuld

6302 53

– – Af kemofibre

6302 53 10

– – – Af fiberdug

6,9

A

6302 53 90

– – – I andre tilfælde

12

B3

6302 59

– – Af andre tekstilmaterialer

6302 59 10

– – – Af hør

12

B5

6302 59 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

B5

6302 60 00

– Håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af

12

B5

12

B5

håndklædefrottéstof eller lignende frottéstof, af bomuld

– Andre varer

6302 91 00

– – Af bomuld

6302 93

– – Af kemofibre

6302 93 10

– – – Af fiberdug

6,9

B5

6302 93 90

– – – I andre tilfælde

12

B5

6302 99

– – Af andre tekstilmaterialer

6302 99 10

– – – Af hør

12

B5

6302 99 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

B5
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Kategori

Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper
– Af trikotage

6303 12 00

– – Af syntetiske fibre

12

A

6303 19 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

12

A

– I andre tilfælde

6303 91 00

– – Af bomuld

6303 92

– – Af syntetiske fibre

6303 92 10

– – – Af fiberdug

6,9

A

6303 92 90

– – – I andre tilfælde

12

A

6303 99

– – Af andre tekstilmaterialer

6303 99 10

– – – Af fiberdug

6,9

A

6303 99 90

– – – I andre tilfælde

12

A

6304

Andet indendørs boligudstyr, bortset fra varer henhørende under
pos. 9404

12

B5

– Sengetæpper

6304 11 00

– – Af trikotage

6304 19

– – I andre tilfælde

6304 19 10

– – – Af bomuld

12

B5

6304 19 30

– – – Af hør eller ramie

12

B5

6304 19 90

– – – Af andre tekstilmaterialer

12

B5

– Andre varer

6304 91 00

– – Af trikotage

12

B5

6304 92 00

– – I andre tilfælde, af bomuld

12

B5

6304 93 00

– – I andre tilfælde, af syntetiske fibre

12

B5

6304 99 00

– – I andre tilfælde, af andre tekstilmaterialer

12

B5

6305

Sække og poser, af den art der anvendes til emballage

6305 10

– Af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 5303

6305 10 10

– – Brugte varer

2

A

6305 10 90

– – Andre varer

4

A

6305 20 00

– Af bomuld

7,2

A

– Af kemofibre

6305 32

– – Fleksible beholdere til bulkvarer
– – – Fremstillet af strimler og lign. af polyethylen eller polypro

pylen

6305 32 11

– – – – Af trikotage

12

A

6305 32 19

– – – – I andre tilfælde

7,2

A

6305 32 90

– – – I andre tilfælde

7,2

A

6305 33

– – Andre varer, fremstillet af strimler og lign. af polyethylen eller

6305 33 10

– – – Af trikotage

12

A

polypropylen
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6305 33 90

– – – I andre tilfælde

7,2

A

6305 39 00

– – I andre tilfælde

7,2

A

6305 90 00

– Af andre tekstilmaterialer

6,2

A

6306

Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter eller sejl
vogne; campingudstyr
– Presenninger og markiser

6306 12 00

– – Af syntetiske fibre

12

A

6306 19 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

– Telte

6306 22 00

– – Af syntetiske fibre

12

A

6306 29 00

– – Af andre tekstilmaterialer

12

A

6306 30 00

– Sejl

12

A

6306 40 00

– Luftmadrasser

12

A

6306 90 00

– Andre varer

12

A

6307

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)

6307 10

– Gulvklude, karklude, støveklude og lignende rengøringsklude

6307 10 10

– – Af trikotage

12

A

6307 10 30

– – Af fiberdug

6,9

A

6307 10 90

– – I andre tilfælde

7,7

A

6307 20 00

– Redningsveste og redningsbælter

6,3

A

6307 90

– Andre varer

6307 90 10

– – Af trikotage

12

A

6,3

A

– – I andre tilfælde

6307 90 91

– – – Af filt
– – – I andre tilfælde

6307 90 92

– – – – Engangsafdækningsstykker fremstillet af stof henhørende

6,3

A

6307 90 98

– – – – Andre varer

6,3

A

12

A

5,3

A

0

A

under pos. 5603, af den art der anvendes under kirurgiske
indgreb

II.
6308 00 00

HÅNDARBEJDSSÆT

Sæt bestående af vævet stof og garn, også med tilbehør, til frem
stilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller
lignende tekstilvarer, i pakninger til detailsalg
III.

BRUGTE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG BRUGTE TEKS
TILVARER; KLUDE

6309 00 00

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

6310

Brugte og nye klude; affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og
tovværk, af tekstilmaterialer

6310 10 00

– Sorteret
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6310 90 00

– I andre tilfælde

64

KAPITEL 64 – FODTØJ, GAMACHER OG LIGN.; DELE DERTIL

6401

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor
overdelen hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved
syning, nitning, sømning, skruning, stiftning og lign.

6401 10 00

– Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal

L 186/481

Basissats

Kategori

0

A

17

A

– Andet fodtøj

6401 92

– – Som dækker anklen, men ikke knæet

6401 92 10

– – – Med overdel af gummi

17

A

6401 92 90

– – – Med overdel af plast

17

A

6401 99 00

– – I andre tilfælde

17

A

6402

Andet fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast
– Sportsfodtøj

6402 12

– – Skistøvler, fodtøj til langrend samt snowboardstøvler

6402 12 10

– – – Skistøvler, fodtøj til langrend

17

A

6402 12 90

– – – Snowboardstøvler

17

A

6402 19 00

– – Andre varer

16,9

A

6402 20 00

– Fodtøj med overdel af remme, herunder binderemme, der er

17

A

17

A

16,9

A

17

A

16,8

A

fæstnet til sålen med pløkke

– Andet fodtøj

6402 91

– – Som dækker anklen

6402 91 10

– – – Med indbygget beskyttelseståkappe af metal

6402 91 90

– – – I andre tilfælde

6402 99

– – I andre tilfælde

6402 99 05

– – – Med indbygget beskyttelseståkappe af metal
– – – I andre tilfælde

6402 99 10

– – – – Med overdel af gummi
– – – – Med overdel af plast
– – – – – Fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere

udskæringer

6402 99 31

– – – – – – Med samlet højde af hæl og sål på over 3 cm

16,8

A

6402 99 39

– – – – – – I andre tilfælde

16,8

A

6402 99 50

– – – – – Hjemmefodtøj

16,8

A

16,8

A

16,8

A

– – – – – Andet fodtøj, med længste indvendige mål

6402 99 91

– – – – – – Under 24 cm
– – – – – – 24 cm og derover

6402 99 93

– – – – – – – Fodtøj, der hverken kendetegner sig som herrefodtøj

eller damefodtøj
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– – – – – – – Andet fodtøj

6402 99 96

– – – – – – – – Herrefodtøj

16,8

A

6402 99 98

– – – – – – – – Damefodtøj

16,8

A

6403

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og
overdel af læder
– Sportsfodtøj

6403 12 00

– – Skistøvler, fodtøj til langrend og snowboardstøvler

8

B3

6403 19 00

– – Andre varer

8

A

6403 20 00

– Fodtøj med ydersål af læder og overdel af remme af læder, der

8

B3

6403 40 00

– Andet fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal

8

B3

8

B7

8

B7

går over vristen og omkring storetåen

– Andet fodtøj, med ydersål af læder

6403 51

– – Som dækker anklen

6403 51 05

– – – Med hovedsål af træ, uden bindsål
– – – I andre tilfælde
– – – – Som dækker anklen, men ikke nogen del af læggen, med

længste indvendige mål

6403 51 11

– – – – – Under 24 cm
– – – – – 24 cm og derover

6403 51 15

– – – – – – Herrefodtøj

8

B7

6403 51 19

– – – – – – Damefodtøj

8

B7

8

B7

– – – – Andet fodtøj, med længste indvendige mål

6403 51 91

– – – – – Under 24 cm
– – – – – 24 cm og derover

6403 51 95

– – – – – – Herrefodtøj

8

B7

6403 51 99

– – – – – – Damefodtøj

8

B7

6403 59

– – I andre tilfælde

6403 59 05

– – – Med hovedsål af træ, uden bindsål

8

B7

5

A

8

B7

– – – I andre tilfælde
– – – – Fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere

udskæringer

6403 59 11

– – – – – Med samlet højde af hæl og sål på over 3 cm
– – – – – Andet fodtøj, med længste indvendige mål

6403 59 31

– – – – – – Under 24 cm
– – – – – – 24 cm og derover

6403 59 35

– – – – – – – Herrefodtøj

8

B7

6403 59 39

– – – – – – – Damefodtøj

8

B7
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– – – – Hjemmefodtøj
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Kategori

8

B7

8

B7

Bemærkning

– – – – Andet fodtøj, med længste indvendige mål

6403 59 91

– – – – – Under 24 cm
– – – – – 24 cm og derover

6403 59 95

– – – – – – Herrefodtøj

8

B7

6403 59 99

– – – – – – Damefodtøj

8

B7

8

B5

– Andet fodtøj

6403 91

– – Som dækker anklen

6403 91 05

– – – Med hovedsål af træ, uden bindsål
– – – I andre tilfælde
– – – – Som dækker anklen, men ikke nogen del af læggen, med

længste indvendige mål

6403 91 11A

– – – – – Under 24 cm, bort set fra sportsfodtøj; tennissko, basket

8

B5

6403 91 11B

– – – – – Under 24 cm, sportsfodtøj med overdel af læder; tennis

8

B3

ballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

sko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende
fodtøj

Se generelle
bemærkninger,
punkt 3

– – – – – 24 cm og derover

6403 91 13A

– – – – – – Fodtøj, der hverken kendetegner sig som herrefodtøj

8

B5

6403 91 13B

– – – – – – Sportsfodtøj; tennissko, basketballsko, gymnastiksko,

8

B3

eller damefodtøj, bortset fra sportsfodtøj; tennissko,
basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende
fodtøj

kondisko og lignende fodtøj, af fodtøj, der hverken
kendetegner sig som herrefodtøj eller damefodtøj

Se generelle
bemærkninger,
punkt 3

– – – – – – Andre varer

6403 91 16A

– – – – – – – Herrefodtøj, bortset fra sportsfodtøj; tennissko, basket

8

B5

6403 91 16B

– – – – – – – Herrefodtøj,

sportsfodtøj; tennissko, basketballsko,
gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

8

B3

6403 91 18A

– – – – – – – Damefodtøj, bortset fra sportsfodtøj; tennissko, basket

8

B5

ballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

ballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

Se generelle
bemærkninger,
punkt 3
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Bemærkning

6403 91 18B

– – – – – – – Damefodtøj, sportsfodtøj; tennissko, basketballsko,

8

B3

Se generelle
bemærkninger,
punkt 3

8

B5

8

B5

gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

– – – – Andet fodtøj, med længste indvendige mål

6403 91 91

– – – – – Under 24 cm
– – – – – 24 cm og derover

6403 91 93

– – – – – – Fodtøj, der hverken kendetegner sig som herrefodtøj

eller damefodtøj

– – – – – – Andet fodtøj

6403 91 96

– – – – – – – Herrefodtøj

8

B5

6403 91 98

– – – – – – – Damefodtøj

5

B5

6403 99

– – I andre tilfælde

6403 99 05

– – – Med hovedsål af træ, uden bindsål

8

B7

8

B7

8

B7

8

B7

– – – I andre tilfælde
– – – – Fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere

udskæringer

6403 99 11

– – – – – Med samlet højde af hæl og sål på over 3 cm
– – – – – Andet fodtøj, med længste indvendige mål

6403 99 31

– – – – – – Under 24 cm
– – – – – – 24 cm og derover

6403 99 33

– – – – – – – Fodtøj, der hverken kendetegner sig som herrefodtøj

eller damefodtøj

– – – – – – – Andet fodtøj

6403 99 36

– – – – – – – – Herrefodtøj

8

B7

6403 99 38

– – – – – – – – Damefodtøj

5

B7

6403 99 50

– – – – Hjemmefodtøj

8

B7

– – – – Andet fodtøj, med længste indvendige mål

6403 99 91A

– – – – – Under 24 cm, bort set fra sportsfodtøj; tennissko, basket

8

B7

6403 99 91B

– – – – – Under 24 cm, tennissko, basketballsko, gymnastiksko,

8

B3

8

B7

ballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

kondisko og lignende fodtøj

– – – – – 24 cm og derover

6403 99 93A

– – – – – – Fodtøj, der hverken kendetegner sig som herrefodtøj

eller damefodtøj, bortset fra sportsfodtøj; tennissko,
basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende
fodtøj

Se generelle
bemærkninger,
punkt 3
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Bemærkning

6403 99 93B

– – – – – – Sportsfodtøj; tennissko, basketballsko, gymnastiksko,

8

B3

Se generelle
bemærkninger,
punkt 3

kondisko og lignende fodtøj, af fodtøj, der hverken
kendetegner sig som herrefodtøj eller damefodtøj

– – – – – – Andre varer

6403 99 96A

– – – – – – – Herrefodtøj, bortset fra sportsfodtøj; tennissko, basket

8

B7

6403 99 96B

– – – – – – – Herrefodtøj,

sportsfodtøj; tennissko, basketballsko,
gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

8

B3

6403 99 98A

– – – – – – – Damefodtøj, bortset fra sportsfodtøj; tennissko, basket

7

B7

6403 99 98B

– – – – – – – Damefodtøj, sportsfodtøj; tennissko, basketballsko,

7

B3

6404

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og
overdel af tekstilmaterialer

16,9

A

16,9

B3

17

B3

ballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

ballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj
gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

– Fodtøj med ydersål af gummi eller plast

6404 11 00

– – Sportsfodtøj; tennissko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko

6404 19

– – Andre varer

6404 19 10

– – – Hjemmefodtøj

6404 19 90

– – – Andet fodtøj

6404 20

– Fodtøj med ydersål af læder eller kunstlæder

6404 20 10

– – Hjemmefodtøj

17

A

6404 20 90

– – Andet fodtøj

17

A

6405

Andet fodtøj

6405 10 00

– Med overdel af læder eller kunstlæder

3,5

A

6405 20

– Med overdel af tekstilmaterialer

6405 20 10

– – Med ydersål af træ eller kork

3,5

A

og lignende fodtøj

– – Med ydersål af andet materiale

6405 20 91

– – – Hjemmefodtøj

4

A

6405 20 99

– – – Andet fodtøj

4

A

6405 90

– I andre tilfælde

6405 90 10

– – Med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder

17

B5

6405 90 90

– – Med ydersål af andre materialer

4

A

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål
eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder
og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende
varer samt dele dertil

6406 10

– Fodtøjsoverdele og dele deraf, undtagen forstærkninger

Se generelle
bemærkninger,
punkt 3

Se generelle
bemærkninger,
punkt 3
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6406 10 10

– – Af læder

3

A

6406 10 90

– – Af andre materialer

3

A

6406 20

– Ydersåler og hæle, af gummi eller plast

6406 20 10

– – Af gummi

3

A

6406 20 90

– – Af plast

3

A

6406 90

– Andre varer

6406 90 30

– – Samlede dele, bestående af overdel fastgjort til bindsål eller

3

A

6406 90 50

– – Indlægssåler og andet løst indlægstilbehør

3

A

6406 90 60

– – Ydersåler af læder eller kunstlæder

3

A

6406 90 90

– – Andre dele

3

A

65

KAPITEL 65 – HOVEDBEKLÆDNING OG DELE DERTIL

6501 00 00

Hattestumper af filt, hverken formpressede eller med udformede
skygger; plane og cylindriske hatteemner, af filt

2,7

A

6502 00 00

Hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler,
uanset materialets art, hverken formpressede, med udformede
skygger, forede eller garnerede

0

A

6504 00 00

Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd
eller strimler, uanset materialets art, også forede eller garnerede

0

A

6505 00

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret
af blonder, kniplinger, filt eller andet tekstilstof (men ikke af bånd
eller strimler), også forede eller garnerede; hårnet, uanset materia
lets art, også forede eller garnerede

6505 00 10

– Af hårfilt eller en blanding af hårfilt og uldfilt, fremstillet af

5,7

B5

anden underdel, bortset fra ydersål

hattestumper eller plane hatteemner henhørende under pos.
6501

– Andre varer

6505 00 30

– – Huer, uniformskasketter og lignende hovedbeklædning med

2,7

A

6505 00 90

– – Andre varer

2,7

A

6506

Anden hovedbeklædning, også foret eller garneret

6506 10

– Sikkerhedshovedbeklædning

6506 10 10

– – Af plast

2,7

A

6506 10 80

– – Af andre materialer

2,7

A

2,7

A

skygge

– Andre varer

6506 91 00

– – Af gummi eller plast

6506 99

– – Af andre materialer

6506 99 10

– – – Af hårfilt eller en blanding af hårfilt og uldfilt, fremstillet af

5,7

B5

6506 99 90

– – – Andre varer

2,7

A

hattestumper eller plane hatteemner henhørende under pos.
6501

Bemærkning
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6507 00 00

Svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til
hovedbeklædning

2,7

A

66

KAPITEL 66 – PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE,
SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL

6601

Paraplyer og parasoller (herunder stokkeparaplyer, haveparasoller
og lign.)

6601 10 00

– Haveparasoller og lign.

4,7

A

4,7

A

– Andre varer

6601 91 00

– – Med sammenskydelig stok eller skaft

6601 99

– – I andre tilfælde

6601 99 20

– – – Med overtræk af vævet tekstilstof

4,7

A

6601 99 90

– – – I andre tilfælde

4,7

A

6602 00 00

Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske og lign.

2,7

A

6603

Dele, besætning og tilbehør til varer henhørende under pos. 6601
og 6602

6603 20 00

– Stel til paraplyer og parasoller, herunder stel monteret på skaft

5,2

A

6603 90

– Andre varer

6603 90 10

– – Håndtag, greb og knopper

2,7

A

6603 90 90

– – Andre varer

5

A

67

KAPITEL 67 – BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF
FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKE
HÅR

6701 00 00

Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun,
fjer, dele af fjer, dun og varer af disse materialer (bortset fra varer
henhørende under pos. 0505, og forarbejdede fjerposer og fjer
skafter)

2,7

A

6702

Kunstige blomster, blade og frugter samt dele deraf; varer af
kunstige blomster, blade eller frugter

6702 10 00

– Af plast

4,7

A

6702 90 00

– Af andre materialer

4,7

A

6703 00 00

Menneskehår, der er sorteret med rodenderne i samme retning,
bleget eller bearbejdet på anden måde; uld og andre dyrehår eller
andre tekstilmaterialer, bearbejdet til fremstilling af parykker og
lign.

1,7

A

6704

Parykker, kunstigt skæg, øjenbryn og øjenvipper, fletninger og
lign., af menneske- eller dyrehår eller af tekstilmaterialer; varer
af menneskehår, ikke andetsteds tariferet
– Af syntetiske tekstilmaterialer

6704 11 00

– – Komplette parykker

2,2

A

6704 19 00

– – Andre varer

2,2

A
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6704 20 00

– Af menneskehår

2,2

A

6704 90 00

– Af andre materialer

2,2

A

68

KAPITEL 68 – VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST,
GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER

6801 00 00

Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen
skifer)

0

A

6802

Bearbejdede monument- og bygningssten (undtagen skifer) samt
varer af monument- og bygningssten, bortset fra varer
henhørende under pos. 6801; terninger og lignende varer til
mosaikarbejder, af naturlige stenarter (herunder skifer), også på
et underlag; granulater, splinter og pulver af naturlige stenarter
(herunder skifer), kunstigt farvet

6802 10 00

– Fliser, terninger og lignende varer, også i anden form end

0

A

kvadratisk eller rektangulær, hvis største overflade kan inde
holdes i et kvadrat med en sidelængde på mindre end 7 cm;
granulater, splinter og pulver, kunstigt farvet

– Monument- og bygningssten og varer deraf, kun tilhuggede eller

udsavede, med plan eller jævn overflade

6802 21 00

– – Marmor, travertin og alabast

1,7

A

6802 23 00

– – Granit

1,7

A

6802 29 00

– – Andre stenarter

1,7

A

– Andre varer

6802 91 00

– – Marmor, travertin og alabast

1,7

A

6802 92 00

– – Anden kalksten

1,7

A

6802 93

– – Granit

6802 93 10

– – – Poleret, dekoreret eller på anden måde bearbejdet, men ikke

0

A

6802 93 90

– – – I andre tilfælde

1,7

A

6802 99

– – Andre stenarter

6802 99 10

– – – Poleret, dekoreret eller på anden måde bearbejdet, men ikke

0

A

6802 99 90

– – – I andre tilfælde

1,7

A

6803 00

Bearbejdet skifer og varer af skifer (herunder varer af agglomereret
skifer)

6803 00 10

– Tagskifer og skifer til facadebeklædning

1,7

A

6803 00 90

– Andre varer

1,7

A

6804

Møllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til formaling,
defibrering, slibning, polering, afretning eller skæring, hvæssesten
og polersten til brug i hånden, samt dele deraf, af naturlige stenar
ter, agglomererede naturlige eller kunstige slibemidler eller af kera
misk materiale, også med dele af andre materialer

udhugget, af nettovægt 10 kg og derover

udhugget, af nettovægt 10 kg og derover
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0

A

1,7

A

– Andre møllesten, slibesten og lignende varer

6804 21 00

– – Af agglomererede naturlige eller syntetiske diamanter

6804 22

– – Af andre agglomererede slibemidler eller af keramiske materia

ler

– – – Af kunstige slibemidler, med bindemiddel
– – – – Af kunstharpikser

6804 22 12

– – – – – Ikke forstærket

0

A

6804 22 18

– – – – – Forstærket

0

A

6804 22 30

– – – – Af keramisk materiale eller silikater

0

A

6804 22 50

– – – – Af andre materialer

0

A

6804 22 90

– – – I andre tilfælde

0

A

6804 23 00

– – Af naturlige stenarter

0

A

6804 30 00

– Hvæssesten og polersten til brug i hånden

0

A

6805

Slibemidler, naturlige eller kunstige, som pulver eller korn, på
underlag af tekstilstof, papir, pap eller andre materialer, også
tilskåret, syet eller samlet på anden måde

6805 10 00

– På underlag kun af vævet tekstilstof

1,7

A

6805 20 00

– På underlag kun af papir eller pap

1,7

A

6805 30 00

– På underlag af andre materialer

1,7

A

6806

Slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld; ekspanderet vermi
culit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede
mineralske stoffer; blandinger og varer af varmeisolerende, lydiso
lerende eller lydabsorberende mineralske stoffer (undtagen varer
henhørende under pos. 6811, 6812 og kapitel 69)

6806 10 00

– Slaggeuld,

0

A

6806 20

– Ekspanderet

6806 20 10

– – Ekspanderet ler

0

A

6806 20 90

– – Andre varer

0

A

6806 90 00

– Andre varer

0

A

6807

Varer af asfalt eller af lignende materialer (fx af kunstig asfaltbi
tumen eller stenkulstjærebeg)

6807 10 00

– I ruller

0

A

6807 90 00

– I andre tilfælde

0

A

6808 00 00

Tavler, plader, fliser, blokke og lignende varer, af vegetabilske
fibre, af halm eller af flis, spåner, savsmuld eller andet affald af
træ, agglomereret med cement, gips eller andre mineralske binde
midler

1,7

A

stenuld og lignende mineralsk uld (herunder
indbyrdes blandinger af disse varer), i løs masse, plader eller
ruller
vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og
lignende ekspanderede mineralske stoffer (herunder indbyrdes
blandinger af disse varer)
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Varer af gips eller af blandinger på basis af gips
– Plader, tavler, fliser og lignende varer, ikke dekorerede

6809 11 00

– – Beklædt eller forstærket kun med papir eller pap

1,7

A

6809 19 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

6809 90 00

– Andre varer

1,7

A

6810

Varer af cement, beton eller kunststen, også forstærkede
– Tagsten, fliser, mursten og lignende varer

6810 11

– – Blokke og mursten til bygningsbrug

6810 11 10

– – – Af letbeton (på basis af bimsbeton, granulerede slagger og

1,7

A

6810 11 90

– – – I andre tilfælde

1,7

A

6810 19 00

– – Andre varer

1,7

A

lign.)

– Andre varer

6810 91 00

– – Præfabrikerede elementer til bygge- eller konstruktionsarbejder

1,7

A

6810 99 00

– – Andre varer

1,7

A

6811

Varer af asbestcement, cellulosecement og lign.

6811 40 00

– Med indhold af asbest

1,7

A

– Uden indhold af asbest

6811 81 00

– – Bølgeplader

1,7

A

6811 82 00

– – Andre plader, tavler, fliser, tagsten og lignende varer

1,7

A

6811 89 00

– – Andre varer

1,7

A

6812

Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest eller asbest
og magnesiumkarbonat; varer af sådanne blandinger eller af asbest
(fx garn, vævet stof, beklædningsgenstande, hovedbeklædning,
fodtøj, pakninger), også forstærkede, undtagen varer henhørende
under pos. 6811 eller 6813

6812 80

– Af crocidolit

6812 80 10

– – Bearbejdede fibre; blandinger på basis af asbest eller asbest og

1,7

A

6812 80 90

– – Andre varer

3,7

A

3,7

A

magnesiumkarbonat

– I andre tilfælde

6812 91 00

– – Beklædningsgenstande,

tilbehør
fodtøj og hovedbeklædning

til

beklædningsgenstande,

6812 92 00

– – Papir, pap og filt

3,7

A

6812 93 00

– – Sammenpressede asbestfibre til pakninger, i ruller eller ark

3,7

A

6812 99

– – Andre varer
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6812 99 10

– – – Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest eller

1,7

A

6812 99 90

– – – Andre varer

3,7

A

6813

Friktionsmateriale og varer deraf (fx plader, ruller, bånd, segmen
ter, skiver, ringe, puder), ikke monterede, til bremser, koblinger og
lign., fremstillet på basis af asbest, andre mineralske stoffer eller
cellulose, også i forbindelse med tekstil eller andre materialer

6813 20 00

– Med indhold af asbest

2,7

A

asbest og magnesiumkarbonat

– Uden indhold af asbest

6813 81 00

– – Bremsebelægninger

2,7

A

6813 89 00

– – Andre varer

2,7

A

6814

Bearbejdet glimmer og varer af glimmer, herunder agglomereret
eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af papir, pap eller
andre materialer

6814 10 00

– Plader og bånd af agglomereret eller rekonstitueret glimmer,

1,7

A

6814 90 00

– Andre varer

1,7

A

6815

Varer af sten eller andre mineralske stoffer (herunder kulfibre,
varer af kulfibre samt varer af tørv), ikke andetsteds tariferet

6815 10

– Varer af grafit eller andet kul, undtagen til elektrisk brug

6815 10 10

– – Kulfibre og varer af kulfibre

0

A

6815 10 90

– – Andre varer

0

A

6815 20 00

– Varer af tørv

0

A

også på underlag

– Andre varer

6815 91 00

– – Med indhold af magnesit, dolomit eller kromit

0

A

6815 99 00

– – I andre tilfælde

0

A

69

KAPITEL 69 – KERAMISKE PRODUKTER

2

A

2

A

I.

PRODUKTER AF FOSSILT KISELMEL ELLER AF LIGNENDE
KISELHOLDIGE JORDARTER SAMT ILDFASTE PRODUK
TER

6901 00 00

Sten, blokke, fliser og andre keramiske varer af fossilt kiselmel (fx
kiselgur, trippelse og diatomejord) eller af lignende kiselholdige
jordarter

6902

Ildfaste sten, blokke, fliser og lignende ildfast keramisk konstruk
tionsmateriale, bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende
kiselholdige jordarter

6902 10 00

– Indeholdende over 50 vægtprocent Mg, Ca eller Cr (enkeltvis

6902 20

– Indeholdende over 50 vægtprocent aluminiumoxid (Al2O3),

eller samlet), udtrykt som MgO, CaO eller Cr2O3

silica (SiO2) eller af en blanding eller forbindelse af disse
produkter

Bemærkning

L 186/492

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
6902 20 10

Varebeskrivelse
– – Indeholdende 93 vægtprocent silica (SiO2) og derover

12.6.2020

Basissats

Kategori

2

A

– – I andre tilfælde

6902 20 91

– – – Indeholdende over 7 vægtprocent, men under 45 vægtpro

2

A

6902 20 99

– – – I andre tilfælde

2

A

6902 90 00

– I andre tilfælde

2

A

6903

Andre ildfaste keramiske varer (fx retorter, digler, mufler, dyser,
propper, rør og stænger), bortset fra varer af fossilt kiselmel eller
af lignende kiselholdige jordarter

6903 10 00

– Indeholdende over 50 vægtprocent grafit eller andet kul eller af

5

A

6903 20

– Indeholdende over 50 vægtprocent aluminiumoxid (Al2O3) eller

6903 20 10

– – Indeholdende under 45 vægtprocent aluminiumoxid (Al2O3)

5

A

6903 20 90

– – Indeholdende 45 vægtprocent aluminiumoxid (Al2O3) og

5

A

6903 90

– I andre tilfælde

6903 90 10

– – Indeholdende over 25 vægtprocent, men ikke over 50 vægt

5

A

6903 90 90

– – I andre tilfælde

5

A

cent aluminiumoxid (Al2O3)

en blanding af disse produkter

af en blanding eller forbindelse af aluminiumoxid og silica
(SiO2)

derover

procent grafit eller andet kul eller af en blanding af disse
produkter

II.

ANDRE KERAMISKE PRODUKTER

6904

Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende
varer

6904 10 00

– Mursten

2

A

6904 90 00

– Andre varer

2

A

6905

Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitekto
niske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug

6905 10 00

– Tagsten

0

A

6905 90 00

– Andre varer

0

A

6906 00 00

Keramiske rør, tagrender og rørfittings

0

A

6907

Uglaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller
beklædning af vægge, kaminer og lign., af keramisk materiale;
uglaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbej
der, også på underlag

6907 10 00

– Fliser, terninger og lignende varer, også rektangulære eller

5

A

6907 90

– Andre varer

6907 90 20

– – Af stentøj

5

A

6907 90 80

– – Af andet keramisk materiale

5

A

kvadratiske, hvis største overflade kan indeholdes i et kvadrat
med en sidelængde på mindre end 7 cm
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6908

Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller
beklædning af vægge, kaminer og lign., af keramisk materiale;
glaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbej
der, også på underlag

6908 10 00

– Fliser, terninger og lignende varer, også rektangulære eller

6908 90

– Andre varer

kvadratiske, hvis største overflade kan indeholdes i et kvadrat
med en sidelængde på mindre end 7 cm

L 186/493

Basissats

Kategori

7

B5

– – Af almindeligt ler

6908 90 11

– – – Dobbelte fliser bestemt til spaltning

6

B3

6908 90 20

– – – Andre varer

5

A

5

A

7

B5

– – Af andet keramisk materiale

6908 90 31

– – – Dobbelte fliser bestemt til spaltning
– – – Andre varer

6908 90 51

– – – – Med flademål 90 cm2 og derunder
– – – – I andre tilfælde

6908 90 91

– – – – – Af stentøj

5

A

6908 90 93

– – – – – Af fajance eller fint ler

5

A

6908 90 99

– – – – – Af andet keramisk materiale

5

A

6909

Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden
teknisk brug; trug, kar og lignende beholdere, af den art der
anvendes i landbruget, af keramisk materiale; krukker, dunke og
lignende beholdere, af den art der anvendes til transport af varer
eller som emballage, af keramisk materiale
– Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden

teknisk brug

6909 11 00

– – Af porcelæn

5

A

6909 12 00

– – Varer med en hårdhed svarende til 9 eller derover på Mohs

5

A

6909 19 00

– – Af andet keramisk materiale

5

A

6909 90 00

– Andre varer

5

A

6910

Køkkenvaske, vaskekummer, vaskekummesøjler, badekar, bideter,
klosetskåle, skyllecisterner, urinaler og lignende sanitetsartikler, af
keramisk materiale

6910 10 00

– Af porcelæn

7

B5

6910 90 00

– Af andet keramisk materiale

7

B5

6911

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt
toiletartikler, af porcelæn

6911 10 00

– Bordservice og køkkenartikler

12

B5

6911 90 00

– Andre varer

12

B5

6912 00

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt
toiletartikler, af keramisk materiale, undtagen af porcelæn

6912 00 10

– Af almindeligt ler

5

A

6912 00 30

– Af stentøj

5,5

A

6912 00 50

– Af fajance eller fint ler

9

B3

skala
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6912 00 90

– Af andet keramisk materiale

6913

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af keramisk materiale

6913 10 00

– Af porcelæn

6913 90

– Af andet keramisk materiale

6913 90 10

– – Af almindeligt ler

12.6.2020

Basissats

Kategori

7

B3

6

A

3,5

A

– – Af andet keramisk materiale

6913 90 93

– – – Af fajance eller fint ler

6

A

6913 90 98

– – – Af andet keramisk materiale

6

A

6914

Andre varer af keramisk materiale

6914 10 00

– Af porcelæn

5

A

6914 90 00

– Af andet keramisk materiale

3

A

70

KAPITEL 70 – GLAS OG GLASVARER

7001 00

Glasskår og andet glasaffald; glasmasse

7001 00 10

– Glasskår og andet glasaffald

0

A

– Glasmasse

7001 00 91

– – Optisk glas

3

A

7001 00 99

– – Andre varer

0

A

7002

Glas i form af kugler (undtagen mikrokugler henhørende under
pos. 7018), stænger eller rør, ubearbejdet

7002 10 00

– Kugler

3

A

7002 20

– Stænger

7002 20 10

– – Af optisk glas

3

A

7002 20 90

– – Af andet glas

3

A

– Rør

7002 31 00

– – Af kvartsglas

3

A

7002 32 00

– – Af andet glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over

3

A

7002 39 00

– – I andre tilfælde

3

A

7003

Planglas og glasprofiler, støbt eller valset, også med et absorbe
rende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yder
ligere bearbejdet

3

A

3

A

5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C

– Planglas, ikke armeret

7003 12

– – Farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorbe

7003 12 10

– – – Af optisk glas

rende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag

– – – Af andet glas

7003 12 91

– – – – Med et ikke-reflekterende lag
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Basissats

Kategori

3,8 MIN 0,6 EUR/
100 kg/br

A

7003 12 99

– – – – I andre tilfælde

7003 19

– – I andre tilfælde

7003 19 10

– – – Af optisk glas

3

A

7003 19 90

– – – Af andet glas

3,8 MIN 0,6 EUR/
100 kg/br

A

7003 20 00

– Planglas, armeret

3,8 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

A

7003 30 00

– Glasprofiler

3

A

7004

Planglas, trukket eller blæst, også med et absorberende, reflekte
rende eller ikke-reflekterende lag, men ikke yderligere bearbejdet

7004 20

– Planglas, farvet i massen, matteret, overfanget eller med et

7004 20 10

– – Optisk glas

3

A

3

A

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

A

absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag

– – Andet glas

7004 20 91

– – – Med et ikke-reflekterende lag

7004 20 99

– – – I andre tilfælde

7004 90

– Andet planglas

7004 90 10

– – Optisk glas

3

A

7004 90 80

– – Andet glas

4,4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

A

7005

Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret, også med et
absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende lag, men ikke
yderligere bearbejdet

7005 10

– Ikke armeret glas, med et absorberende, reflekterende eller ikke-

7005 10 05

– – Med et ikke-reflekterende lag

3

A

reflekterende lag

– – I andre tilfælde, af tykkelse

7005 10 25

– – – Ikke over 3,5 mm

2

A

7005 10 30

– – – Over 3,5 mm, men ikke over 4,5 mm

2

A

7005 10 80

– – – Over 4,5 mm

2

A

– Andet ikke armeret glas

7005 21

– – Farvet i massen, matteret, overfanget eller kun slebet

7005 21 25

– – – Af tykkelse ikke over 3,5 mm

2

A

7005 21 30

– – – Af tykkelse over 3,5 mm, men ikke over 4,5 mm

2

A

7005 21 80

– – – Af tykkelse over 4,5 mm

2

A
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Kategori

7005 29

– – I andre tilfælde

7005 29 25

– – – Af tykkelse ikke over 3,5 mm

2

A

7005 29 35

– – – Af tykkelse over 3,5 mm, men ikke over 4,5 mm

2

A

7005 29 80

– – – Af tykkelse over 4,5 mm

2

A

7005 30 00

– Armeret glas

2

A

7006 00

Glas som nævnt i pos. 7003, 7004 eller 7005, bøjet, facet- eller
kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbej
det, men ikke indrammet eller i forbindelse med andre materialer

7006 00 10

– Optisk glas

3

A

7006 00 90

– Andre varer

3

A

7007

Sikkerhedsglas, bestående af hærdet eller lamineret glas
– Hærdet sikkerhedsglas

7007 11

– – Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer,

7007 11 10

– – – Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i motorkøre

3

A

7007 11 90

– – – I andre tilfælde

3

A

7007 19

– – I andre tilfælde

7007 19 10

– – – Emaljeret

3

A

7007 19 20

– – – Farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorbe

3

A

7007 19 80

– – – I andre tilfælde

3

A

luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer
tøjer og traktorer

rende eller reflekterende lag

– Lamineret sikkerhedsglas

7007 21

– – Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i køretøjer,

7007 21 20

– – – Af størrelse og form, der muliggør anvendelse i motorkøre

3

A

7007 21 80

– – – I andre tilfælde

3

A

7007 29 00

– – I andre tilfælde

3

A

7008 00

Isolationsruder bestående af flere lag glas

7008 00 20

– Farvet i massen, matteret, overfanget eller med et absorberende

3

A

luftfartøjer, rumfartøjer samt skibe, både og andre fartøjer
tøjer og traktorer

eller reflekterende lag

– I andre tilfælde

7008 00 81

– – To lag glas, der er sammenføjet i hele omkredsen med en

3

A

7008 00 89

– – Andre varer

3

A

7009

Glasspejle, også indrammede, herunder bakspejle

lufttæt ramme og adskilt ved et luftlag, andre gasarter eller
et tomrum
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Basissats

Kategori

4

A

– Andre varer

7009 91 00

– – Ikke indrammede

4

A

7009 92 00

– – Indrammede

4

A

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre
beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer
eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre
lukkeanordninger, af glas

7010 10 00

– Ampuller

3

A

7010 20 00

– Propper, låg og andre lukkeanordninger

5

A

7010 90

– Andre varer

7010 90 10

– – Henkogningsglas (steriliseringsglas)

5

A

5

A

5

A

– – Andre varer

7010 90 21

– – – Fremstillet af glasrør
– – – Andre beholdere, med nominelt rumindhold

7010 90 31

– – – – 2,5 liter og derover
– – – – Under 2,5 liter
– – – – – Til fødevarer og drikkevarer
– – – – – – Flasker
– – – – – – – Af ikke farvet glas, med nominelt rumindhold

7010 90 41

– – – – – – – – 1 liter og derover

5

A

7010 90 43

– – – – – – – – Over 0,33 liter, men under 1 liter

5

A

7010 90 45

– – – – – – – – 0,15 liter og derover, men ikke over 0,33 liter

5

A

7010 90 47

– – – – – – – – Under 0,15 liter

5

A

– – – – – – – Af farvet glas, med nominelt rumindhold

7010 90 51

– – – – – – – – 1 liter og derover

5

A

7010 90 53

– – – – – – – – Over 0,33 liter, men under 1 liter

5

A

7010 90 55

– – – – – – – – 0,15 liter og derover, men ikke over 0,33 liter

5

A

7010 90 57

– – – – – – – – Under 0,15 liter

5

A

– – – – – – Andre beholdere, med nominelt rumindhold

7010 90 61

– – – – – – – 0,25 liter og derover

5

A

7010 90 67

– – – – – – – Under 0,25 liter

5

A

– – – – – Til farmaceutiske produkter, med nominelt rumindhold

7010 90 71

– – – – – – Over 0,055 liter

5

A

7010 90 79

– – – – – – 0,055 liter og derunder

5

A

5

A

– – – – – Til andre produkter

7010 90 91

– – – – – – Af ikke farvet glas
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5

A

7010 90 99

– – – – – – Af farvet glas

7011

Åbne glaskolber og glasrør, uden montering, samt dele dertil, af
glas, til glødelamper, katodestrålerør eller lignende

7011 10 00

– Til glødelamper

4

A

7011 20 00

– Til katodestrålerør

4

A

7011 90 00

– I andre tilfælde

4

A

7013

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgen
stande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen
varer henhørende under pos. 7010 eller 7018

7013 10 00

– Af glaskeramisk materiale

11

B3

– Drikkeglas på stilk og fod, undtagen af glaskeramisk materiale

7013 22

– – Af blykrystal

7013 22 10

– – – Fremstillet ved manuel glasudtagning

11

B3

7013 22 90

– – – Fremstillet ved mekanisk glasudtagning

11

B3

7013 28

– – I andre tilfælde

7013 28 10

– – – Fremstillet ved manuel glasudtagning

11

B3

7013 28 90

– – – Fremstillet ved mekanisk glasudtagning

11

B3

– Andre drikkeglas, undtagen af glaskeramisk materiale

7013 33

– – Af blykrystal
– – – Fremstillet ved manuel glasudtagning

7013 33 11

– – – – Slebne eller på anden måde dekorerede

11

B3

7013 33 19

– – – – I andre tilfælde

11

B3

– – – Fremstillet ved mekanisk glasudtagning

7013 33 91

– – – – Slebne eller på anden måde dekorerede

11

B3

7013 33 99

– – – – I andre tilfælde

11

B3

7013 37

– – I andre tilfælde

7013 37 10

– – – Af hærdet glas

11

B3

– – – I andre tilfælde
– – – – Fremstillet ved manuel glasudtagning

7013 37 51

– – – – – Slebne eller på anden måde dekorerede

11

B3

7013 37 59

– – – – – I andre tilfælde

11

B3

11

B3

– – – – Fremstillet ved mekanisk glasudtagning

7013 37 91

– – – – – Slebne eller på anden måde dekorerede
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Kategori

11

B3

– Bordservice (undtagen drikkeglas) og køkkenartikler, undtagen af

glaskeramisk materiale

7013 41

– – Af blykrystal

7013 41 10

– – – Fremstillet ved manuel glasudtagning

11

B3

7013 41 90

– – – Fremstillet ved mekanisk glasudtagning

11

B3

7013 42 00

– – Af glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over

11

B3

7013 49

– – I andre tilfælde

7013 49 10

– – – Af hærdet glas

11

B3

5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C

– – – I andre tilfælde

7013 49 91

– – – – Fremstillet ved manuel glasudtagning

11

B3

7013 49 99

– – – – Fremstillet ved mekanisk glasudtagning

11

B3

– Andre varer

7013 91

– – Af blykrystal

7013 91 10

– – – Fremstillet ved manuel glasudtagning

11

B3

7013 91 90

– – – Fremstillet ved mekanisk glasudtagning

11

B3

7013 99 00

– – I andre tilfælde

11

B3

7014 00 00

Refleksglas og optiske artikler af glas (bortset fra varer
henhørende under pos. 7015), ikke optisk bearbejdet

3

A

7015

Urglas og lignende glas samt korrigerende og ikke korrigerende
brilleglas, hvælvede, bøjede eller lignende, ikke optisk bearbejdet;
hule glaskugler og segmenter deraf, til fremstilling af de nævnte
varer

7015 10 00

– Korrigerende brilleglas

3

A

7015 90 00

– Andre varer

3

A

7016

Brosten, blokke, mursten, fliser, tagsten og andre varer af presset
eller støbt glas, også armeret, af den art der anvendes til bygningseller konstruktionsbrug; glasterninger og andre små glasstykker,
også på underlag, til mosaikker eller lignende dekorative formål;
blyindfattede ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i
blokke, fliser, plader, skaller eller lignende former

7016 10 00

– Glasterninger og andre små glasstykker, også på underlag, til

8

B3

7016 90

– Andre varer

mosaikker eller lignende dekorative formål
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Kategori

3

A

7016 90 10

– – Blyindfattede ruder og lign.

7016 90 40

– – Blokke og mursten, af den art der anvendes til bygnings eller

3 MIN 1,2 EUR/
100 kg/br

A

7016 90 70

– – Andre varer

3 MIN 1,2 EUR/
100 kg/br

A

7017

Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og farmaceutiske artikler,
af glas, også graderede eller justerede

7017 10 00

– Af kvartsglas

3

A

7017 20 00

– Af andet glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over

3

A

7017 90 00

– I andre tilfælde

3

A

7018

Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og
halvædelsten og lignende smågenstande af glas samt varer deraf,
undtagen bijouterivarer; glasøjne, undtagen proteser; statuetter og
andre dekorationsgenstande forarbejdet ved anvendelse af glasblæ
selampe, undtagen bijouterivarer; mikrokugler af glas med
diameter på 1 mm og derunder

7018 10

– Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og

konstruktionsbrug

5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C

halvædelsten og lignende smågenstande af glas

– – Glasperler

7018 10 11

– – – Slebne og mekanisk polerede

0

A

7018 10 19

– – – I andre tilfælde

7

B3

7018 10 30

– – Imitationer af naturperler

0

A

– – Imitationer af ædel- og halvædelsten

7018 10 51

– – – Slebne og mekanisk polerede

0

A

7018 10 59

– – – I andre tilfælde

3

A

7018 10 90

– – Andre varer

3

A

7018 20 00

– Mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder

3

A

7018 90

– Andre varer

7018 90 10

– – Glasøjne; varer fremstillet af glasperler, imitationer af naturper

3

A

7018 90 90

– – Andre varer

6

B3

7019

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (fx garn og vævet stof)

ler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågen
stande af glas

– Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde

7019 11 00

– – Afhuggede tråde, af længde 50 mm og derunder

7

B3

7019 12 00

– – Rovings

7

B3

7019 19

– – Andre varer
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7019 19 10

– – – Af filamenter

7

B3

7019 19 90

– – – Af korte fibre

7

B3

– Glasulddug (vlies), plader, måtter og lignende ikke-vævede varer

7019 31

– – Måtter

7019 31 10

– – – Af filamenter

7

B3

7019 31 90

– – – I andre tilfælde

7

B3

7019 32

– – Glasulddug (vlies)

7019 32 10

– – – Af filamenter

5

A

7019 32 90

– – – I andre tilfælde

5

A

7019 39 00

– – Andre varer

5

A

7019 40 00

– Vævede stoffer af rovings

7

B3

– Andre vævede stoffer

7019 51 00

– – Af bredde 30 cm og derunder

7

B3

7019 52 00

– – Lærredsvævet, af bredde over 30 cm, af vægt under 250 g pr.

7

B3

7019 59 00

– – Andre varer

7

B3

7019 90 00

– Andre varer

7

B3

7020 00

Andre varer af glas

7020 00 05

– Reaktorrør og holdere af kvartsglas bestemt til indsætning i

0

A

m2, af filamenter af finhed pr. garn på 136 tex og derunder

diffusions- og iltningsovne til fremstilling af halvledermaterialer

– Glaskolber til termoflasker og andre termobeholdere med

vakuumisolering

7020 00 07

– – Ufærdige

3

A

7020 00 08

– – I andre tilfælde

6

B3

– Andre varer

7020 00 10

– – Af kvartsglas

3

A

7020 00 30

– – Af glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over

3

A

7020 00 80

– – Af andet glas

3

A

5 × 10–6 pr. Kelvin mellem 0 °C og 300 °C
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Kategori

0

A

KAPITEL 71 – NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG
HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ
SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER;
MØNTER
I.

NATURPERLER OG KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆ
DELSTEN

7101

Naturperler og kulturperler, også bearbejdede eller sorterede, men
ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; naturperler og
kulturperler, trukket på snor af hensyn til forsendelsen

7101 10 00

– Naturperler
– Kulturperler

7101 21 00

– – Ubearbejdede

0

A

7101 22 00

– – Bearbejdede

0

A

7102

Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede

7102 10 00

– Usorterede

0

A

– Til industriel anvendelse

7102 21 00

– – Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

0

A

7102 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

– Til anden anvendelse

7102 31 00

– – Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

0

A

7102 39 00

– – I andre tilfælde

0

A

7103

Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, også bearbejdede
eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfat
tede; usorterede ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten,
trukket på snor af hensyn til forsendelsen

7103 10 00

– Ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

0

A

– På anden måde bearbejdede

7103 91 00

– – Rubiner, safirer og smaragder

0

A

7103 99 00

– – Andre varer

0

A

7104

Syntetiske eller rekonstruerede ædel- og halvædelsten, også
bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede
eller indfattede; usorterede syntetiske eller rekonstruerede ædel- og
halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen

7104 10 00

– Piezo-elektrisk kvarts

0

A

7104 20 00

– Andre varer, ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

0

A

7104 90 00

– I andre tilfælde

0

A
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7105

Støv og pulver af naturlige eller syntetiske ædel- og halvædelsten

7105 10 00

– Af diamanter

0

A

7105 90 00

– I andre tilfælde

0

A

0

A

II.

ÆDLE METALLER SAMT ÆDELMETALDUBLÉ

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i
form af halvfabrikata eller som pulver

7106 10 00

– Pulver
– Andre varer

7106 91 00

– – Ubearbejdet

0

A

7106 92 00

– – Halvfabrikata

0

A

7107 00 00

Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabri
kata

0

A

7108

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halv
fabrikata eller som pulver
– Ikke-monetært

7108 11 00

– – Pulver

0

A

7108 12 00

– – I andre former, ubearbejdet

0

A

7108 13

– – I andre former, halvfabrikata

7108 13 10

– – – Stænger, tråd og profiler, plader og bånd af tykkelse (uden

0

A

7108 13 80

– – – Andre varer

0

A

7108 20 00

– Monetært

0

A

7109 00 00

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form
af halvfabrikata

0

A

7110

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

0

A

underlag) over 0,15 mm

– Platin

7110 11 00

– – Ubearbejdet eller som pulver

7110 19

– – I andre tilfælde

7110 19 10

– – – Stænger, tråd og profiler, plader og bånd af tykkelse (uden

0

A

7110 19 80

– – – Andre varer

0

A

underlag) over 0,15 mm

– Palladium

7110 21 00

– – Ubearbejdet eller som pulver

0

A

7110 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

0

A

– Rhodium

7110 31 00

– – Ubearbejdet eller som pulver
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0

A

– Iridium, osminum og ruthenium

7110 41 00

– – Ubearbejdet eller som pulver

0

A

7110 49 00

– – I andre tilfælde

0

A

7111 00 00

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i
form af halvfabrikata

0

A

7112

Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé; andet
affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalfor
bindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding
af ædle metaller

7112 30 00

– Aske indeholdende ædle metaller eller ædelmetalforbindelser

0

A

– Andre varer

7112 91 00

– – Af guld eller gulddublé, undtagen opfejning indeholdende

0

A

7112 92 00

– – Af platin eller platindublé, undtagen opfejning indeholdende

0

A

7112 99 00

– – Andre varer

0

A

andre ædle metaller
andre ædle metaller

III.
7113

JUVELER, SMYKKER, GULD- OG SØLVSMEDEARBEJDER
OG ANDRE VARER

Juvelerarbejder samt dele deraf, af ædle metaller eller af ædelme
taldublé
– Af ædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede eller

dublerede med ædle metaller

7113 11 00

– – Af sølv, også forgyldte eller platinerede eller dublerede med

2,5

A

7113 19 00

– – Af andre ædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller plati

2,5

A

7113 20 00

– Af ædelmetaldublé på uædle metaller

4

A

7114

Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af
ædelmetaldublé

andre ædle metaller

nerede eller dublerede med ædle metaller

– Af ædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede eller

dublerede med ædle metaller

7114 11 00

– – Af sølv, også forgyldte eller platinerede eller dublerede med

2

A

7114 19 00

– – Af andre ædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller plati

2

A

7114 20 00

– Af ædelmetaldublé på uædle metaller

2

A

7115

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

7115 10 00

– Katalysatorer i form af trådvæv eller trådnet, af platin

0

A

7115 90 00

– Andre varer

3

A

7116

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten
(naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

andre ædle metaller

nerede eller dublerede med ædle metaller
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7116 20 80

– – Andre varer

7117

Bijouterivarer

L 186/505

Basissats

Kategori

0

A

0

A

2,5

A

struerede)

ædel- og halvædelsten, trukket på snor, men uden lukkean
ordning eller andet tilbehør

– Af uædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede

7117 11 00

– – Manchetknapper og kraveknapper

4

A

7117 19 00

– – Andre varer

4

A

7117 90 00

– I andre tilfælde

4

A

7118

Mønter

7118 10 00

– Mønter, undtagen guldmønter, der ikke er lovlige betalingsmid

0

A

7118 90 00

– Andre varer

0

A

72

KAPITEL 72 – JERN OG STÅL

ler

I.

RÅPRODUKTER; PRODUKTER I FORM AF GRANULAT
ELLER PULVER

7201

Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede
former

7201 10

– Ulegeret råjern med indhold af fosfor på 0,5 vægtprocent og

derunder

– – Med indhold af mangan på 0,4 vægtprocent og derover

7201 10 11

– – – Med indhold af silicium på 1 vægtprocent og derunder

1,7

A

7201 10 19

– – – Med indhold af silicium på over 1 vægtprocent

1,7

A

7201 10 30

– – Med indhold af mangan på 0,1 vægtprocent og derover, men

1,7

A

7201 10 90

– – Med indhold af mangan på under 0,1 vægtprocent

0

A

7201 20 00

– Ulegeret råjern med indhold af fosfor på over 0,5 vægtprocent

2,2

A

7201 50

– Legeret råjern; spejljern

7201 50 10

– – Legeret råjern med indhold af titan på 0,3 vægtprocent og

0

A

7201 50 90

– – Andre varer

1,7

A

7202

Ferrolegeringer

under 0,4 vægtprocent

derover, men ikke over 1 vægtprocent, og af vanadium på
0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1 vægtprocent

– Ferromangan

7202 11

– – Med indhold af kulstof på over 2 vægtprocent

7202 11 20

– – – Af kornstørrelse ikke over 5 mm og med indhold af mangan

2,7

A

7202 11 80

– – – I andre tilfælde

2,7

A

på over 65 vægtprocent
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2,7

A

5,7

A

– Ferrosilicium

7202 21 00

– – Med indhold af silicium på over 55 vægtprocent

7202 29

– – I andre tilfælde

7202 29 10

– – – Med indhold af magnesium på 4 vægtprocent og derover,

5,7

A

7202 29 90

– – – I andre tilfælde

5,7

A

7202 30 00

– Ferrosiliciummangan

3,7

A

men ikke over 10 vægtprocent

– Ferrokrom

7202 41

– – Med indhold af kulstof på over 4 vægtprocent

7202 41 10

– – – Med indhold af kulstof på over 4 vægtprocent, men ikke

4

A

7202 41 90

– – – Med indhold af kulstof på over 6 vægtprocent

4

A

7202 49

– – I andre tilfælde

7202 49 10

– – – Med indhold af kulstof på 0,05 vægtprocent og derunder

7

B7

7202 49 50

– – – Med indhold af kulstof på over 0,05 vægtprocent, men ikke

7

B7

7202 49 90

– – – Med indhold af kulstof på over 0,5 vægtprocent, men ikke

7

B7

7202 50 00

– Ferrosiliciumkrom

2,7

A

7202 60 00

– Ferronikkel

0

A

7202 70 00

– Ferromolybdæn

2,7

A

7202 80 00

– Ferrowolfram og ferrosiliciumwolfram

0

A

over 6 vægtprocent

over 0,5 vægtprocent
over 4 vægtprocent

– Andre varer

7202 91 00

– – Ferrotitan og ferrosiliciumtitan

2,7

A

7202 92 00

– – Ferrovanadium

2,7

A

7202 93 00

– – Ferroniobium

0

A

7202 99

– – Andre varer

7202 99 10

– – – Ferrofosfat

0

A

7202 99 30

– – – Ferrosiliciummagnesium

2,7

A

7202 99 80

– – – Andre varer

2,7

A

7203

Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jern
malm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller
(pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægt
procent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former

7203 10 00

– Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jern

0

A

7203 90 00

– Andre varer

0

A

7204

Affald og skrot af jern og stål; ingots af omsmeltet jern- og stål
affald

malm
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0

A

– Affald og skrot, af legeret stål

7204 21

– – Af rustfrit stål

7204 21 10

– – – Med indhold af nikkel på 8 vægtprocent og derover

0

A

7204 21 90

– – – I andre tilfælde

0

A

7204 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

7204 30 00

– Affald og skrot, af fortinnet jern og stål

0

A

0

A

– Andet affald og skrot

7204 41

– – Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save-, høvle-, stansnings-

7204 41 10

– – – Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save- og høvleaffald

og klipningsaffald, også i pakker

– – – Stansnings- og klipningsaffald

7204 41 91

– – – – I pakker

0

A

7204 41 99

– – – – I andre tilfælde

0

A

7204 49

– – Andre varer

7204 49 10

– – – Fragmenteret affald og skrot (shredderskrot)

0

A

– – – Andre varer

7204 49 30

– – – – I pakker

0

A

7204 49 90

– – – – I andre tilfælde

0

A

7204 50 00

– Ingots af omsmeltet jern- og stålaffald

0

A

7205

Granulater og pulver, af råjern, spejljern eller andet jern og stål

7205 10 00

– Granulater

0

A

– Pulver

7205 21 00

– – Af legeret stål

0

A

7205 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

II.

JERN OG ULEGERET STÅL

7206

Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former,
undtagen jern henhørende under pos. 7203

7206 10 00

– Ingots

0

A

7206 90 00

– Andre varer

0

A

7207

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål

0

A

0

A

– Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

7207 11

– – Med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, hvis bredde er

mindre end to gange tykkelsen

– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

7207 11 11

– – – – Af automatstål
– – – – I andre tilfælde

7207 11 14

– – – – – Af tykkelse 130 mm og derunder
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7207 11 16

– – – – – Af tykkelse over 130 mm

0

A

7207 11 90

– – – Smedede

0

A

7207 12

– – I andre tilfælde, med rektangulært tværsnit

7207 12 10

– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

0

A

7207 12 90

– – – Smedede

0

A

7207 19

– – I andre tilfælde
– – – Med cirkulært eller polygonalt tværsnit

7207 19 12

– – – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

0

A

7207 19 19

– – – – Smedede

0

A

7207 19 80

– – – I andre tilfælde

0

A

7207 20

– Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover

0

A

– – Med kvadratisk tværsnit, eller med rektangulært tværsnit, hvis

bredde er mindre end to gange tykkelsen

– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

7207 20 11

– – – – Af automatstål
– – – – I andre tilfælde

7207 20 15

– – – – – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover,

0

A

7207 20 17

– – – – – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

0

A

7207 20 19

– – – Smedede

0

A

men under 0,6 vægtprocent

– – I andre tilfælde, med rektangulært tværsnit

7207 20 32

– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

0

A

7207 20 39

– – – Smedede

0

A

– – Med cirkulært eller polygonalt tværsnit

7207 20 52

– – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

0

A

7207 20 59

– – – Smedede

0

A

7207 20 80

– – I andre tilfælde

0

A

7208

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm
og derover, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne

7208 10 00

– I oprullet stand, kun varmvalset, med reliefmønster

0

A

– I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmvalsede, dekaperet

7208 25 00

– – Af tykkelse 4,75 mm og derover

0

A

7208 26 00

– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm

0

A

7208 27 00

– – Af tykkelse under 3 mm

0

A

– I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmvalsede

7208 36 00

– – Af tykkelse over 10 mm

0

A

7208 37 00

– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm

0

A
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7208 38 00

– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm

0

A

7208 39 00

– – Af tykkelse under 3 mm

0

A

7208 40 00

– Ikke oprullet, kun varmvalset, med reliefmønster

0

A

0

A

– I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmvalsede

7208 51

– – Af tykkelse over 10 mm

7208 51 20

– – – Af tykkelse over 15 mm
– – – Af tykkelse over 10 mm, men ikke over 15 mm, af bredde

7208 51 91

– – – –2 050 mm og derover

0

A

7208 51 98

– – – – Under 2 050 mm

0

A

7208 52

– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke

7208 52 10

– – – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde

0

A

over 10 mm

ikke over 1 250 mm

– – – I andre tilfælde, af bredde

7208 52 91

– – – –2 050 mm og derover

0

A

7208 52 99

– – – – Under 2 050 mm

0

A

7208 53

– – I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under

7208 53 10

– – – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde

0

A

7208 53 90

– – – I andre tilfælde

0

A

7208 54 00

– – Af tykkelse under 3 mm

0

A

7208 90

– I andre tilfælde

7208 90 20

– – Perforerede

0

A

7208 90 80

– – I andre tilfælde

0

A

7209

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm
og derover, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne

0

A

4,75 mm

ikke over 1 250 mm og af tykkelse 4 mm og derover

– I oprullet stand, kun koldvalsede

7209 15 00

– – Af tykkelse 3 mm og derover

7209 16

– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm

7209 16 10

– – – "Elektriske"

0

A

7209 16 90

– – – I andre tilfælde

0

A

7209 17

– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm

7209 17 10

– – – "Elektriske"

0

A

7209 17 90

– – – I andre tilfælde

0

A

7209 18

– – Af tykkelse under 0,5 mm

Bemærkning

L 186/510

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
7209 18 10

Varebeskrivelse
– – – "Elektriske"

12.6.2020

Basissats

Kategori

0

A

– – – I andre tilfælde

7209 18 91

– – – – Af tykkelse 0,35 mm og derover, men under 0,5 mm

0

A

7209 18 99

– – – – Af tykkelse under 0,35 mm

0

A

0

A

– Ikke oprullet, kun koldvalsede

7209 25 00

– – Af tykkelse 3 mm og derover

7209 26

– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm

7209 26 10

– – – "Elektriske"

0

A

7209 26 90

– – – I andre tilfælde

0

A

7209 27

– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm

7209 27 10

– – – "Elektriske"

0

A

7209 27 90

– – – I andre tilfælde

0

A

7209 28

– – Af tykkelse under 0,5 mm

7209 28 10

– – – "Elektriske"

0

A

7209 28 90

– – – I andre tilfælde

0

A

7209 90

– I andre tilfælde

7209 90 20

– – Perforerede

0

A

7209 90 80

– – I andre tilfælde

0

A

7210

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm
og derover, pletterede, belagte eller overtrukne

0

A

– Belagt eller overtrukket med tin

7210 11 00

– – Af tykkelse 0,5 mm og derover

7210 12

– – Af tykkelse under 0,5 mm

7210 12 20

– – – Hvidblik

0

A

7210 12 80

– – – Andre varer

0

A

7210 20 00

– Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader

0

A

7210 30 00

– Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink

0

A

– Belagt eller overtrukket med zink på anden måde

7210 41 00

– – Bølgede

0

A

7210 49 00

– – I andre tilfælde

0

A

7210 50 00

– Belagt eller overtrukket med kromoxider eller med krom og

0

A

kromoxider

– Belagt eller overtrukket med aluminium

7210 61 00

– – Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer

0

A

7210 69 00

– – I andre tilfælde

0

A

7210 70

– Malet, lakeret eller overtrukket med plast

7210 70 10

– – Hvidblik, lakeret; produkter belagt eller overtrukket med

0

A

kromoxider eller med krom og kromoxider, lakeret
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0

A

7210 70 80

– – Andre varer

7210 90

– I andre tilfælde

7210 90 30

– – Pletteret

0

A

7210 90 40

– – Fortinnet og med påtryk

0

A

7210 90 80

– – I andre tilfælde

0

A

7211

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under
600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne
– Kun varmvalsede

7211 13 00

– – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde

0

A

7211 14 00

– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover

0

A

7211 19 00

– – I andre tilfælde

0

A

0

A

over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet
og uden reliefmønster

– Kun koldvalsede

7211 23

– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

7211 23 20

– – – "Elektriske"
– – – I andre tilfælde

7211 23 30

– – – – Af tykkelse 0,35 mm og derover

0

A

7211 23 80

– – – – Af tykkelse under 0,35 mm

0

A

7211 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

7211 90

– I andre tilfælde

7211 90 20

– – Perforerede

0

A

7211 90 80

– – I andre tilfælde

0

A

7212

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under
600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne

7212 10

– Belagt eller overtrukket med tin

7212 10 10

– – Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet

0

A

7212 10 90

– – Andre varer

0

A

7212 20 00

– Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink

0

A

7212 30 00

– Belagt eller overtrukket med zink på anden måde

0

A

7212 40

– Malet, lakeret eller overtrukket med plast

7212 40 20

– – Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end lakeret; produkter

0

A

7212 40 80

– – Andre varer

0

A

7212 50

– Belagt eller overtrukket på anden måde

7212 50 20

– – Belagt eller overtrukket med kromoxider eller med krom og

0

A

7212 50 30

– – Forkromet eller forniklet

0

A

belagt eller overtrukket med kromoxider eller med krom og
kromoxider, lakeret

kromoxider
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0

A

– – Belagt eller overtrukket med aluminium

7212 50 61

– – – Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer

0

A

7212 50 69

– – – I andre tilfælde

0

A

7212 50 90

– – I andre tilfælde

0

A

7212 60 00

– Pletteret

0

A

7213

Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og
ulegeret stål

7213 10 00

– Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under

0

A

7213 20 00

– I andre tilfælde, af automatstål

0

A

valsningen

– I andre tilfælde

7213 91

– – Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm

7213 91 10

– – – Af den art der anvendes til armering af beton

0

A

7213 91 20

– – – Af den art der anvendes til forstærkning af dæk

0

A

– – – I andre tilfælde

7213 91 41

– – – – Med indhold af kulstof på 0,06 vægtprocent og derunder

0

A

7213 91 49

– – – – Med indhold af kulstof på over 0,06 vægtprocent, men

0

A

7213 91 70

– – – – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover,

0

A

7213 91 90

– – – – Med indhold af kulstof på over 0,75 vægtprocent

0

A

7213 99

– – I andre tilfælde

7213 99 10

– – – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

0

A

7213 99 90

– – – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover

0

A

7214

Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede,
varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet
efter valsningen

7214 10 00

– Smedet

0

A

7214 20 00

– Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under

0

A

7214 30 00

– I andre tilfælde, af automatstål

0

A

under 0,25 vægtprocent

men ikke over 0,75 vægtprocent

valsningen eller snoet efter valsningen

– I andre tilfælde

7214 91

– – Med rektangulært tværsnit

7214 91 10

– – – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

0

A

7214 91 90

– – – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover

0

A

7214 99

– – I andre tilfælde

0

A

– – – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

7214 99 10

– – – – Af den art der anvendes til armering af beton
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– – – – I andre tilfælde, med cirkelformet tværsnit af diameter

7214 99 31

– – – – – 80 mm og derover

0

A

7214 99 39

– – – – – Under 80 mm

0

A

7214 99 50

– – – – I andre tilfælde

0

A

– – – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover
– – – – Med cirkelformet tværsnit af diameter

7214 99 71

– – – – – 80 mm og derover

0

A

7214 99 79

– – – – – Under 80 mm

0

A

7214 99 95

– – – – I andre tilfælde

0

A

7215

Andre stænger af jern og ulegeret stål

7215 10 00

– Af automatstål, kun koldbehandlede

0

A

7215 50

– I andre tilfælde, kun koldbehandlede
– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

7215 50 11

– – – Med rektangulært tværsnit

0

A

7215 50 19

– – – I andre tilfælde

0

A

7215 50 80

– – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover

0

A

7215 90 00

– I andre tilfælde

0

A

7216

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 10 00

– U-, I- eller H-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller streng

0

A

pressede, af højde under 80 mm

– L- eller T-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpres

sede, af højde under 80 mm

7216 21 00

– – L-profiler

0

A

7216 22 00

– – T-profiler

0

A

– U-, I- eller H-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller streng

pressede, af højde 80 mm og derover

7216 31

– – U-profiler

7216 31 10

– – – Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm

0

A

7216 31 90

– – – Af højde over 220 mm

0

A

7216 32

– – I-profiler
– – – Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm

7216 32 11

– – – – Parallelflangede

0

A

7216 32 19

– – – – I andre tilfælde

0

A

– – – Af højde over 220 mm

7216 32 91

– – – – Parallelflangede

0

A

7216 32 99

– – – – I andre tilfælde

0

A
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7216 33

– – H-profiler

7216 33 10

– – – Af højde 80 mm og derover, men ikke over 180 mm

0

A

7216 33 90

– – – Af højde over 180 mm

0

A

7216 40

– L- eller T-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpres

7216 40 10

– – L-profiler

0

A

7216 40 90

– – T-profiler

0

A

7216 50

– Andre profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpres

7216 50 10

– – Med et tværsnit, som kan indpasses i et kvadrat, hvis side

0

A

sede, af højde 80 mm og derover

sede

længde ikke overstiger 80 mm

– – I andre tilfælde

7216 50 91

– – – Vulstfladjern

0

A

7216 50 99

– – – I andre tilfælde

0

A

– Profiler, kun koldbehandlede

7216 61

– – Fremstillet af fladvalsede produkter

7216 61 10

– – – C-, L-, U-, Z- eller omega-profiler eller åbne rør

0

A

7216 61 90

– – – Andre varer

0

A

7216 69 00

– – I andre tilfælde

0

A

– Andre varer

7216 91

– – Koldbehandlede, fremstillet af fladvalsede produkter

7216 91 10

– – – Profilplader

0

A

7216 91 80

– – – Andre varer

0

A

7216 99 00

– – I andre tilfælde

0

A

7217

Tråd af jern og ulegeret stål

7217 10

– Ikke belagt eller overtrukket, også poleret

0

A

– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

7217 10 10

– – – Med største tværmål under 0,8 mm
– – – Med største tværmål 0,8 mm og derover

7217 10 31

– – – – Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet

0

A

7217 10 39

– – – – I andre tilfælde

0

A

7217 10 50

– – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men

0

A

7217 10 90

– – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

0

A

under valsningen

under 0,6 vægtprocent

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
7217 20

Varebeskrivelse

L 186/515

Basissats

Kategori

– Belagt eller overtrukket med zink
– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

7217 20 10

– – – Med største tværmål under 0,8 mm

0

A

7217 20 30

– – – Med største tværmål 0,8 mm og derover

0

A

7217 20 50

– – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men

0

A

7217 20 90

– – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

0

A

7217 30

– Belagt eller overtrukket med andre uædle metaller

under 0,6 vægtprocent

– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

7217 30 41

– – – Forkobret

0

A

7217 30 49

– – – I andre tilfælde

0

A

7217 30 50

– – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men

0

A

7217 30 90

– – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

0

A

7217 90

– I andre tilfælde

7217 90 20

– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

0

A

7217 90 50

– – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men

0

A

7217 90 90

– – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

0

A

0

A

under 0,6 vægtprocent

under 0,6 vægtprocent

III.

RUSTFRIT STÅL

7218

Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata
af rustfrit stål

7218 10 00

– Ingots og andre ubearbejdede former
– Andre varer

7218 91

– – Med rektangulært tværsnit

7218 91 10

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7218 91 80

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7218 99

– – I andre tilfælde
– – – Med kvadratisk tværsnit

7218 99 11

– – – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

0

A

7218 99 19

– – – – Smedede

0

A

– – – I andre tilfælde

7218 99 20

– – – – Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

0

A

7218 99 80

– – – – Smedede

0

A

7219

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og
derover

0

A

– Kun varmvalsede, i oprullet stand

7219 11 00

– – Af tykkelse over 10 mm
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7219 12

– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm

7219 12 10

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7219 12 90

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7219 13

– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm

7219 13 10

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7219 13 90

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7219 14

– – Af tykkelse under 3 mm

7219 14 10

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7219 14 90

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

– Kun varmvalsede, ikke oprullet

7219 21

– – Af tykkelse over 10 mm

7219 21 10

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7219 21 90

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7219 22

– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm

7219 22 10

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7219 22 90

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7219 23 00

– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm

0

A

7219 24 00

– – Af tykkelse under 3 mm

0

A

0

A

– Kun koldvalsede

7219 31 00

– – Af tykkelse 4,75 mm og derover

7219 32

– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm

7219 32 10

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7219 32 90

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7219 33

– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm

7219 33 10

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7219 33 90

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7219 34

– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm

7219 34 10

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7219 34 90

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7219 35

– – Af tykkelse under 0,5 mm

7219 35 10

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7219 35 90

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7219 90

– I andre tilfælde

7219 90 20

– – Perforerede

0

A

7219 90 80

– – I andre tilfælde

0

A
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Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm
– Kun varmvalsede

7220 11 00

– – Af tykkelse 4,75 mm og derover

0

A

7220 12 00

– – Af tykkelse under 4,75 mm

0

A

7220 20

– Kun koldvalsede
– – Af tykkelse 3 mm og derover

7220 20 21

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7220 20 29

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

– – Af tykkelse over 0,35 mm, men under 3 mm

7220 20 41

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7220 20 49

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

– – Af tykkelse 0,35 mm og derunder

7220 20 81

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7220 20 89

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7220 90

– I andre tilfælde

7220 90 20

– – Perforerede

0

A

7220 90 80

– – I andre tilfælde

0

A

7221 00

Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit
stål

7221 00 10

– Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7221 00 90

– Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7222

Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål
– Stænger, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede

7222 11

– – Med cirkulært tværsnit
– – – Af diameter 80 mm og derover

7222 11 11

– – – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7222 11 19

– – – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

– – – Af diameter under 80 mm

7222 11 81

– – – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7222 11 89

– – – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7222 19

– – I andre tilfælde

7222 19 10

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7222 19 90

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A
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– Stænger, kun koldbehandlede
– – Med cirkulært tværsnit
– – – Af diameter 80 mm og derover

7222 20 11

– – – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7222 20 19

– – – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

– – – Af diameter 25 mm og derover, men under 80 mm

7222 20 21

– – – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7222 20 29

– – – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

– – – Af diameter under 25 mm

7222 20 31

– – – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7222 20 39

– – – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

– – I andre tilfælde

7222 20 81

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7222 20 89

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7222 30

– Andre stænger
– – Smedede

7222 30 51

– – – Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

0

A

7222 30 91

– – – Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

0

A

7222 30 97

– – I andre tilfælde

0

A

7222 40

– Profiler

7222 40 10

– – Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede

0

A

7222 40 50

– – Kun koldbehandlede

0

A

7222 40 90

– – I andre tilfælde

0

A

7223 00

Tråd af rustfrit stål
– Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover

7223 00 11

– – Med indhold af nikkel på 28 vægtprocent og derover, men

0

A

7223 00 19

– – I andre tilfælde

0

A

ikke over 31 vægtprocent, og af krom på 20 vægtprocent og
derover, men ikke over 22 vægtprocent

– Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent

7223 00 91

– – Med indhold af krom på 13 vægtprocent og derover, men ikke

0

A

7223 00 99

– – I andre tilfælde

0

A

over 25 vægtprocent, og af aluminium på 3,5 vægtprocent og
derover, men ikke over 6 vægtprocent

IV.
7224

ANDET LEGERET STÅL; HULE BORESTÆNGER, AF
LEGERET ELLER ULEGERET STÅL

Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halv
fabrikata af andet legeret stål
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7224 10

– Ingots og andre ubearbejdede former

7224 10 10

– – Af værktøjsstål

0

A

7224 10 90

– – I andre tilfælde

0

A

7224 90

– Andre varer

7224 90 02

– – Af værktøjsstål

0

A

– – I andre tilfælde
– – – Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit
– – – – Varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning
– – – – – Hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen

7224 90 03

– – – – – – Af hurtigstål

0

A

7224 90 05

– – – – – – Med indhold af kulstof på 0,7 vægtprocent og derunder,

0

A

7224 90 07

– – – – – – I andre tilfælde

0

A

7224 90 14

– – – – – I andre tilfælde

0

A

7224 90 18

– – – – Smedede

0

A

af mangan på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke
over 1,2 vægtprocent, af silicium på 0,6 vægtprocent og
derover, men ikke over 2,3 vægtprocent; med indhold
af bor på 0,0008 vægtprocent og derover, uden at
nogen anden bestanddel når op på den minimums
mængde, der er anført i bestemmelse 1 f) til dette kapi
tel

– – – I andre tilfælde
– – – – Varmvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning

7224 90 31

– – – – – Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover,

0

A

7224 90 38

– – – – – I andre tilfælde

0

A

7224 90 90

– – – – Smedede

0

A

7225

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og
derover

0

A

men ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5
vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent,
også med indhold af molybdæn på ikke over 0,5 vægt
procent

– Af silicium-elektrisk stål

7225 11 00

– – Korn-orienteret

7225 19

– – I andre tilfælde

7225 19 10

– – – Varmvalsede

0

A

7225 19 90

– – – Koldvalsede

0

A

7225 30

– I andre tilfælde, kun varmvalsede, i oprullet stand

7225 30 10

– – Af værktøjsstål

0

A

7225 30 30

– – Af hurtigstål

0

A

7225 30 90

– – I andre tilfælde

0

A

7225 40

– I andre tilfælde, kun varmvalsede, ikke oprullet
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7225 40 12

– – Af værktøjsstål

0

A

7225 40 15

– – Af hurtigstål

0

A

– – I andre tilfælde

7225 40 40

– – – Af tykkelse over 10 mm

0

A

7225 40 60

– – – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm

0

A

7225 40 90

– – – Af tykkelse under 4,75 mm

0

A

7225 50

– I andre tilfælde, kun koldvalsede

7225 50 20

– – Af hurtigstål

0

A

7225 50 80

– – I andre tilfælde

0

A

– I andre tilfælde

7225 91 00

– – Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink

0

A

7225 92 00

– – Belagt eller overtrukket med zink på anden måde

0

A

7225 99 00

– – I andre tilfælde

0

A

7226

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under
600 mm

0

A

– Af silicium-elektrisk stål

7226 11 00

– – Korn-orienteret

7226 19

– – I andre tilfælde

7226 19 10

– – – Kun varmvalsede

0

A

7226 19 80

– – – I andre tilfælde

0

A

7226 20 00

– Af hurtigstål

0

A

0

A

– I andre tilfælde

7226 91

– – Kun varmvalsede

7226 91 20

– – – Af værktøjsstål
– – – I andre tilfælde

7226 91 91

– – – – Af tykkelse 4,75 mm og derover

0

A

7226 91 99

– – – – Af tykkelse under 4,75 mm

0

A

7226 92 00

– – Kun koldvalsede

0

A

7226 99

– – I andre tilfælde

7226 99 10

– – – Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink

0

A

7226 99 30

– – – Belagt eller overtrukket med zink på anden måde

0

A

7226 99 70

– – – I andre tilfælde

0

A

7227

Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet
legeret stål

7227 10 00

– Af hurtigstål

0

A

7227 20 00

– Af siliciummanganstål

0

A
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7227 90

– I andre tilfælde

7227 90 10

– – Med indhold af bor på 0,0008 vægtprocent og derover, uden

0

A

7227 90 50

– – Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men

0

A

7227 90 95

– – I andre tilfælde

0

A

7228

Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål;
hule borestænger af legeret eller ulegeret stål

7228 10

– Stænger af hurtigstål

7228 10 20

– – Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede; varmval

0

A

7228 10 50

– – Smedede

0

A

7228 10 90

– – I andre tilfælde

0

A

7228 20

– Stænger af siliciummanganstål

7228 20 10

– – Med rektangulært tværsnit, varmvalset på fire sider

0

A

at nogen anden bestanddel når op på den minimumsmængde,
der er anført i bestemmelse 1 f) til dette kapitel

ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent
og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold
af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent

sede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletteret

– – I andre tilfælde

7228 20 91

– – – Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede; varmval

0

A

7228 20 99

– – – I andre tilfælde

0

A

7228 30

– Andre stænger, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpres

7228 30 20

– – Af værktøjsstål

0

A

sede, varmtrukne eller strengpressede, kun pletteret

sede

– – Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men

ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent
og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold
af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent

7228 30 41

– – – Med cirkulært tværsnit, af diameter 80 mm og derover

0

A

7228 30 49

– – – I andre tilfælde

0

A

– – I andre tilfælde
– – – Med cirkulært tværsnit, af diameter

7228 30 61

– – – – 80 mm og derover

0

A

7228 30 69

– – – – Under 80 mm

0

A

7228 30 70

– – – Med rektangulært tværsnit, varmvalset på fire flader

0

A

7228 30 89

– – – I andre tilfælde

0

A

7228 40

– Andre stænger, kun smedede

7228 40 10

– – Af værktøjsstål

0

A
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0

A

7228 40 90

– – I andre tilfælde

7228 50

– Andre stænger, kun koldbehandlede

7228 50 20

– – Af værktøjsstål

0

A

7228 50 40

– – Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men

0

A

ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent
og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold
af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent

– – I andre tilfælde
– – – Med cirkulært tværsnit, af diameter

7228 50 61

– – – – 80 mm og derover

0

A

7228 50 69

– – – – Under 80 mm

0

A

7228 50 80

– – – I andre tilfælde

0

A

7228 60

– Andre stænger

7228 60 20

– – Af værktøjsstål

0

A

7228 60 80

– – I andre tilfælde

0

A

7228 70

– Profiler

7228 70 10

– – Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede

0

A

7228 70 90

– – I andre tilfælde

0

A

7228 80 00

– Hule borestænger

0

A

7229

Tråd af andet legeret stål

7229 20 00

– Af siliciummanganstål

0

A

7229 90

– I andre tilfælde

7229 90 20

– – Af hurtigstål

0

A

7229 90 50

– – Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men

0

A

7229 90 90

– – I andre tilfælde

0

A

73

KAPITEL 73 – VARER AF JERN OG STÅL

7301

Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller
eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål

7301 10 00

– Spunsvægjern

0

A

7301 20 00

– Profiler

0

A

7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skin
ner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, træk
stænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker,
skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader,
langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling
eller befæstelse af skinner

7302 10

– Skinner

ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent
og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold
af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent
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– – Strømførende skinner, med dele af andre metaller end jern

0

A

– – Andre varer
– – – Nye
– – – – Vignole skinner

7302 10 22

– – – – – Af vægt 36 kg og derover pr. meter

0

A

7302 10 28

– – – – – Af vægt under 36 kg pr. meter

0

A

7302 10 40

– – – – Rilleskinner

0

A

7302 10 50

– – – – Andre varer

0

A

7302 10 90

– – – Brugte

0

A

7302 30 00

– Tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskif

2,7

A

7302 40 00

– Skinnelasker og underlagsplader

0

A

7302 90 00

– Andre varer

0

A

7303 00

Rør og hule profiler, af støbejern

7303 00 10

– Trykrør

3,2

A

7303 00 90

– Andre varer

3,2

A

7304

Rør og hule profiler, sømløse, af jern (bortset fra støbejern) og
stål

0

A

ter

– Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger

7304 11 00

– – Af rustfrit stål

7304 19

– – I andre tilfælde

7304 19 10

– – – Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder

0

A

7304 19 30

– – – Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over

0

A

7304 19 90

– – – Med udvendig diameter på over 406,4 mm

0

A

406,4 mm

– Foringsrør, produktionsrør og borerør, af den art der anvendes

ved udvinding af olie og gas

7304 22 00

– – Borerør af rustfrit stål

0

A

7304 23 00

– – Andre borerør

0

A

7304 24 00

– – Andre varer, af rustfrit stål

0

A

7304 29

– – Andre varer

7304 29 10

– – – Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder

0

A

7304 29 30

– – – Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over

0

A

7304 29 90

– – – Med udvendig diameter på over 406,4 mm

0

A

0

A

406,4 mm

– Andre rør, med cirkulært tværsnit, af jern og ulegeret stål

7304 31

– – Koldtrukket eller koldvalset

7304 31 20

– – – Præcisionsrør
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0

A

0

A

– – – Andre varer
– – – – Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring)

7304 39 52

– – – – – Forzinkede

0

A

7304 39 58

– – – – – I andre tilfælde

0

A

– – – – Andre varer, med udvendig diameter

7304 39 92

– – – – – 168,3 mm og derunder

0

A

7304 39 93

– – – – – Over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm

0

A

7304 39 98

– – – – – Over 406,4 mm

0

A

0

A

0

A

– Andre rør, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål

7304 41 00

– – Koldtrukket eller koldvalset

7304 49

– – I andre tilfælde

7304 49 10

– – – Ubearbejdede lige rør med ensartet godstykkelse, udeluk

kende bestemt til fremstilling af rør med andet tværsnit
eller anden godstykkelse

– – – Andre varer

7304 49 93

– – – – Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder

0

A

7304 49 95

– – – – Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over

0

A

7304 49 99

– – – – Med udvendig diameter på over 406,4 mm

0

A

406,4 mm

– Andre rør, med cirkulært tværsnit, af andet legeret stål

7304 51

– – Koldtrukket eller koldvalset
– – – Lige rør med ensartet godstykkelse, af legeret stål med

indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men
ikke over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent
og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold
af molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent, af længde

7304 51 12

– – – – 0,5 m eller derunder

0

A

7304 51 18

– – – – Over 0,5 m

0

A

– – – Andre varer

7304 51 81

– – – – Præcisionsrør

0

A

7304 51 89

– – – – Andre varer

0

A

7304 59

– – I andre tilfælde
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– – – Ubearbejdede lige rør med ensartet godstykkelse, udeluk

0

A

kende bestemt til fremstilling af rør med andet tværsnit
eller anden godstykkelse

– – – Andre lige rør med ensartet godstykkelse, af legeret stål med

indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke
over 1,15 vægtprocent, og af krom på 0,5 vægtprocent og
derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af
molybdæn på ikke over 0,5 vægtprocent, af længde

7304 59 32

– – – – 0,5 m eller derunder

0

A

7304 59 38

– – – – Over 0,5 m

0

A

– – – Andre varer

7304 59 92

– – – – Med udvendig diameter på 168,3 mm og derunder

0

A

7304 59 93

– – – – Med udvendig diameter på over 168,3 mm, men ikke over

0

A

7304 59 99

– – – – Med udvendig diameter på over 406,4 mm

0

A

7304 90 00

– Andre varer

0

A

7305

Andre rør (fx svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede),
med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over
406,4 mm, af jern og stål

406,4 mm

– Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger

7305 11 00

– – Svejset på langs med skjult lysbuesvejsning

0

A

7305 12 00

– – Med anden svejsning på langs

0

A

7305 19 00

– – I andre tilfælde

0

A

7305 20 00

– Foringsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas

0

A

– Andre svejsede rør

7305 31 00

– – Svejset på langs

0

A

7305 39 00

– – I andre tilfælde

0

A

7305 90 00

– Andre varer

0

A

7306

Andre rør og hule profiler (fx svejsede, nittede eller på lignende
måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter), af jern og
stål
– Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger

7306 11

– – Svejsede, af rustfrit stål

7306 11 10

– – – Svejset på langs

0

A

7306 11 90

– – – Spiralsvejsede

0

A

7306 19

– – I andre tilfælde

7306 19 10

– – – Svejset på langs

0

A

7306 19 90

– – – Spiralsvejsede

0

A

0

A

– Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved

udvinding af olie og gas

7306 21 00

– – Svejsede, af rustfrit stål
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0

A

stål

– – Præcisionsrør, med godstykkelse

7306 30 11

– – – 2 mm og derunder

0

A

7306 30 19

– – – Over 2 mm

0

A

– – I andre tilfælde
– – – Gevindrør (med gevind eller til gevindskæring)

7306 30 41

– – – – Forzinkede

0

A

7306 30 49

– – – – I andre tilfælde

0

A

– – – Andre rør, med udvendig diameter
– – – – 168,3 mm og derunder

7306 30 72

– – – – – Forzinkede

0

A

7306 30 77

– – – – – I andre tilfælde

0

A

7306 30 80

– – – – Over 168,3 mm, men ikke over 406,4 mm

0

A

7306 40

– Andre svejsede rør, med cirkulært tværsnit, af rustfrit stål

7306 40 20

– – Koldtrukket eller koldvalset

0

A

7306 40 80

– – I andre tilfælde

0

A

7306 50

– Andre svejsede rør, med cirkulært tværsnit, af andet legeret stål

7306 50 20

– – Præcisionsrør

0

A

7306 50 80

– – I andre tilfælde

0

A

0

A

– Andre svejsede rør, med ikke-cirkulært tværsnit

7306 61

– – Firkantrør (rektangulære eller kvadratiske)

7306 61 10

– – – Af rustfrit stål
– – – I andre tilfælde

7306 61 92

– – – – Med godstykkelse 2 mm og derunder

0

A

7306 61 99

– – – – Med godstykkelse over 2 mm

0

A

7306 69

– – Rør med andre ikke-cirkulære tværsnit

7306 69 10

– – – Af rustfrit stål

0

A

7306 69 90

– – – I andre tilfælde

0

A

7306 90 00

– Andre varer

0

A

7307

Rørfittings af jern og stål (fx samleled, rørknæ, muffer)
– Støbte fittings

7307 11

– – Af ikke-deformerbart støbejern

7307 11 10

– – – Af den art der anvendes til trykrør

3,7

A

7307 11 90

– – – I andre tilfælde

3,7

A
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7307 19

– – I andre tilfælde

7307 19 10

– – – Af deformerbart støbejern

3,7

A

7307 19 90

– – – I andre tilfælde

3,7

A

3,7

A

0

A

3,7

A

– Andre varer, af rustfrit stål

7307 21 00

– – Flanger

7307 22

– – Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind

7307 22 10

– – – Muffer

7307 22 90

– – – Rørknæ og rørbøjninger

7307 23

– – Fittings til stuksvejsning

7307 23 10

– – – Rørknæ og rørbøjninger

3,7

A

7307 23 90

– – – Andre varer

3,7

A

7307 29

– – Andre varer

7307 29 10

– – – Med gevind

3,7

A

7307 29 80

– – – I andre tilfælde

3,7

A

3,7

A

0

A

3,7

A

– Andre varer

7307 91 00

– – Flanger

7307 92

– – Rørknæ, rørbøjninger og muffer, med gevind

7307 92 10

– – – Muffer

7307 92 90

– – – Rørknæ og rørbøjninger

7307 93

– – Fittings til stuksvejsning
– – – Med største udvendige diameter på 609,6 mm og derunder

7307 93 11

– – – – Rørknæ og rørbøjninger

3,7

A

7307 93 19

– – – – Andre varer

3,7

A

– – – Med største udvendige diameter på over 609,6 mm

7307 93 91

– – – – Rørknæ og rørbøjninger

3,7

A

7307 93 99

– – – – Andre varer

3,7

A

7307 99

– – Andre varer

7307 99 10

– – – Med gevind

3,7

A

7307 99 80

– – – I andre tilfælde

3,7

A

7308

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende
under pos. 9406) og dele til konstruktioner (fx broer og brosek
tioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner,
døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder,
rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger,
profiler, rør og lign., af jern og stål, forarbejdet til brug i
konstruktioner

7308 10 00

– Broer og brosektioner

0

A
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7308 20 00

– Tårne og gittermaster

0

A

7308 30 00

– Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler

0

A

7308 40 00

– Stillads-, forskallings- og afstivningsmateriel til bygningsarbejder,

0

A

7308 90

– Andre varer

miner mv.

– – Udelukkende eller hovedsagelig af plader

7308 90 51

– – – Dobbeltplader med isolerende mellemlag (sandwich-plader)

0

A

7308 90 59

– – – Andre varer

0

A

7308 90 98

– – I andre tilfælde

0

A

7309 00

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen
beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern og stål,
med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller
med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden
udstyr til opvarmning eller afkøling

7309 00 10

– Til gasser (undtagen komprimerede eller flydende gasser)

2,2

A

2,2

A

– Til væsker

7309 00 30

– – Varmeisolerede eller med indvendig beklædning
– – I andre tilfælde, med rumindhold

7309 00 51

– – – Over 100 000 liter

2,2

A

7309 00 59

– – – – 100 000 liter og derunder

2,2

A

7309 00 90

– Til faste stoffer

2,2

A

7310

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere til
ethvert materiale (undtagen beholdere til komprimerede eller
flydende gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ikke
over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig beklæd
ning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning
eller afkøling

7310 10 00

– Med rumindhold 50 liter og derover

2,7

A

– Med rumindhold under 50 liter

7310 21

– – Dåser til lukning ved lodning eller falsning

7310 21 11

– – – Dåser, af den art der anvendes til fødevarer

2,7

A

7310 21 19

– – – Dåser, af den art der anvendes til drikkevarer

2,7

A

– – – Andre varer, med godstykkelse

7310 21 91

– – – – Under 0,5 mm

2,7

A

7310 21 99

– – – – 0,5 mm og derover

2,7

A

7310 29

– – Andre varer

7310 29 10

– – – Med godstykkelse på under 0,5 mm

2,7

A

7310 29 90

– – – Med godstykkelse på 0,5 mm og derover

2,7

A
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Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af jern og stål
– Sømløse
– – Til et tryk på 165 bar eller derover, med rumindhold

7311 00 11

– – – Under 20 liter

2,7

A

7311 00 13

– – – 20 liter og derover, men ikke over 50 liter

2,7

A

7311 00 19

– – – Over 50 l

2,7

A

7311 00 30

– – I andre tilfælde

2,7

A

– I andre tilfælde, med rumindhold

7311 00 91

– – Under 1 000 liter

2,7

A

7311 00 99

– –1 000 liter og derover

2,7

A

7312

Snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd, stropper og lignende
varer, af jern og stål (undtagen isoleret tråd til elektrisk brug)

7312 10

– Snoet tråd, kabler og tovværk

7312 10 20

– – Af rustfrit stål

0

A

– – I andre tilfælde, med største tværmål
– – – 3 mm og derunder

7312 10 41

– – – – Overtrukket med kobber-zinklegeringer (messing)

0

A

7312 10 49

– – – – I andre tilfælde

0

A

0

A

– – – Over 3 mm
– – – – Snoet tråd

7312 10 61

– – – – – Ikke overtrukket
– – – – – Overtrukket

7312 10 65

– – – – – – Forzinket

0

A

7312 10 69

– – – – – – I andre tilfælde

0

A

– – – – Kabler og tovværk (herunder lukkede tove)
– – – – – Ikke overtrukket eller kun forzinket, med største tværmål

7312 10 81

– – – – – – Over 3 mm, men ikke over 12 mm

0

A

7312 10 83

– – – – – – Over 12 mm, men ikke over 24 mm

0

A

7312 10 85

– – – – – – Over 24 mm, men ikke over 48 mm

0

A

7312 10 89

– – – – – – Over 48 mm

0

A

7312 10 98

– – – – – I andre tilfælde

0

A

7312 90 00

– Andre varer

0

A

7313 00 00

Pigtråd af jern og stål; snoede bånd og snoet fladtråd, med eller
uden pigge, samt løstsnoet dobbelttråd, af den art der anvendes til
indhegning, af jern og stål

0

A
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Tråddug (herunder endeløse bånd), trådnet og trådgitter, af jernog ståltråd; strækmetal, af jern og stål
– Trådvæv

7314 12 00

– – Endeløse bånd til maskiner, af rustfrit stål

0

A

7314 14 00

– – Andet trådvæv, af rustfrit stål

0

A

7314 19 00

– – Andre varer

0

A

7314 20

– Trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne, af

7314 20 10

– – Af ribbetråd

0

A

7314 20 90

– – I andre tilfælde

0

A

tråd med største tværmål på 3 mm og derover og med maske
størrelse på 100 cm2 og derover

– Andet trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne

7314 31 00

– – Forzinket

0

A

7314 39 00

– – I andre tilfælde

0

A

– Andet tråddug, trådnet og trådgitter

7314 41 00

– – Forzinket

0

A

7314 42 00

– – Overtrukket med plast

0

A

7314 49 00

– – I andre tilfælde

0

A

7314 50 00

– Strækmetal

0

A

7315

Kæder og dele dertil, af jern og stål
– Ledboltkæder og dele dertil

7315 11

– – Rullekæder

7315 11 10

– – – Af den art der anvendes til cykler, knallerter og motorcykler

2,7

A

7315 11 90

– – – I andre tilfælde

2,7

A

7315 12 00

– – Andre kæder

2,7

A

7315 19 00

– – Dele

2,7

A

7315 20 00

– Snekæder

2,7

A

– Andre kæder

7315 81 00

– – Stolpekæder

2,7

A

7315 82 00

– – Andre kæder, med svejsede led

2,7

A

7315 89 00

– – Andre kæder

2,7

A

7315 90 00

– Andre dele

2,7

A

7316 00 00

Ankere, dræg og dele dertil, af jern og stål

2,7

A

7317 00

Spiger, søm, stifter, tegnestifter, bølgesøm, hæfteklammer (bortset
fra varer henhørende under pos. 8305) og lignende varer, af jern
og stål, også med hoved af andet materiale, undtagen varer med
hoved af kobber

0

A

– Af tråd

7317 00 20

– – Søm i bånd eller ruller
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7317 00 60

– – I andre tilfælde

0

A

7317 00 80

– I andre tilfælde

0

A

7318

Skruer, bolte, møtrikker, svelleskruer, skruekroge, øjeskruer, nitter,
splitter, kiler samt underlagsskiver (herunder fjedrende) og
lignende varer, af jern og stål

3,7

A

– Varer med gevind

7318 11 00

– – Svelleskruer

7318 12

– – Andre træskruer

7318 12 10

– – – Af rustfrit stål

3,7

A

7318 12 90

– – – I andre tilfælde

3,7

A

7318 13 00

– – Skruekroge og øjeskruer

3,7

A

7318 14

– – Selvskærende skruer

7318 14 10

– – – Af rustfrit stål

3,7

A

– – – I andre tilfælde

7318 14 91

– – – – Pladeskruer

3,7

A

7318 14 99

– – – – Andre varer

3,7

A

7318 15

– – Andre skruer og bolte, også med tilhørende møtrikker eller

7318 15 10

– – – Skruer, drejet af massivt materiale, med stiftstykkelse 6 mm

3,7

A

3,7

A

3,7

A

underlagsskiver
og derunder

– – – Andre varer

7318 15 20

– – – – Til fastholdelse af skinnemateriel
– – – – I andre tilfælde
– – – – – Uden hoved

7318 15 30

– – – – – – Af rustfrit stål
– – – – – – I andre tilfælde, med trækstyrke

7318 15 41

– – – – – – – Under 800 MPa

3,7

A

7318 15 49

– – – – – – – 800 MPa og derover

3,7

A

– – – – – Med hoved
– – – – – – Med kærv eller krydskærv

7318 15 51

– – – – – – – Af rustfrit stål

3,7

A

7318 15 59

– – – – – – – I andre tilfælde

3,7

A

– – – – – – Med indvendig sekskant

7318 15 61

– – – – – – – Af rustfrit stål

3,7

A

7318 15 69

– – – – – – – I andre tilfælde

3,7

A

3,7

A

3,7

A

– – – – – – Med sekskanthoved

7318 15 70

– – – – – – – Af rustfrit stål
– – – – – – – I andre tilfælde, med trækstyrke

7318 15 81

– – – – – – – – Under 800 MPa
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7318 15 89

– – – – – – – – 800 MPa og derover

3,7

A

7318 15 90

– – – – – – I andre tilfælde

3,7

A

7318 16

– – Møtrikker

7318 16 10

– – – Drejet af massivt materiale, med huldiameter 6 mm og

3,7

A

3,7

A

3,7

A

derunder

– – – I andre tilfælde

7318 16 30

– – – – Af rustfrit stål
– – – – I andre tilfælde

7318 16 50

– – – – – Sikringsmøtrikker
– – – – – Andre møtrikker, med indvendig diameter

7318 16 91

– – – – – – 12 mm og derunder

3,7

A

7318 16 99

– – – – – – Over 12 mm

3,7

A

7318 19 00

– – Andre varer

3,7

A

– Varer uden gevind

7318 21 00

– – Fjedrende underlagsskiver og låseskiver

3,7

A

7318 22 00

– – Andre underlagsskiver

3,7

A

7318 23 00

– – Nitter

3,7

A

7318 24 00

– – Splitter og kiler

3,7

A

7318 29 00

– – Andre varer

3,7

A

7319

Synåle, strikkepinde, trækkenåle, prene, hæklenåle, broderenåle og
lignende varer til anvendelse i hånden, af jern og stål; sikkerheds
nåle, knappenåle og lignende nåle af jern og stål, ikke andetsteds
tariferet

7319 40 00

– Sikkerhedsnåle, knappenåle og lignende nåle

2,7

A

7319 90

– Andre varer

7319 90 10

– – Synåle, stoppenåle og broderenåle

2,7

A

7319 90 90

– – Andre varer

2,7

A

7320

Fjedre og blade til fjedre, af jern og stål

7320 10

– Bladfjedre og blade dertil
– – Varmformede

7320 10 11

– – – Parabelfjedre og blade dertil

2,7

A

7320 10 19

– – – Andre varer

2,7

A

7320 10 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

7320 20

– Skruefjedre

7320 20 20

– – Varmformede

2,7

A

– – I andre tilfælde

7320 20 81

– – – Trykfjedre

2,7

A

7320 20 85

– – – Trækfjedre

2,7

A
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2,7

A

7320 20 89

– – – Andre varer

7320 90

– Andre varer

7320 90 10

– – Plane spiralfjedre

2,7

A

7320 90 30

– – Tallerkenfjedre

2,7

A

7320 90 90

– – Andre varer

2,7

A

7321

Komfurer, kogeapparater, bageovne, kaminer (herunder sådanne,
der tillige kan anvendes til centralopvarmning), grillapparater,
fyrfade, gasapparater, varmeplader med brænder og lignende
ikke-elektrisk udstyr til husholdningsbrug, samt dele dertil, af
jern og stål
– Apparater til madlavning samt varmeplader med brænder

7321 11

– – Til gas eller både til gas og andet brændsel

7321 11 10

– – – Gaskomfurer med bageovn; separate bageovne

2,7

A

7321 11 90

– – – Andre varer

2,7

A

7321 12 00

– – Til flydende brændsel

2,7

A

7321 19 00

– – Andre apparater, herunder apparater til fast brændsel

2,7

A

– Andre apparater

7321 81 00

– – Til gas eller både til gas og andet brændsel

2,7

A

7321 82 00

– – Til flydende brændsel

2,7

A

7321 89 00

– – Andre apparater, herunder apparater til fast brændsel

2,7

A

7321 90 00

– Dele

2,7

A

7322

Radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede, samt
dele dertil, af jern og stål; varmluftgeneratorer og varmluftfor
delere (herunder apparater, der også kan fordele frisk eller kondi
tioneret luft), ikke elektrisk opvarmede, med motordreven ventil
ator eller blæser, samt dele dertil, af jern og stål
– Radiatorer og dele dertil

7322 11 00

– – Af støbejern

3,2

A

7322 19 00

– – I andre tilfælde

3,2

A

7322 90 00

– Andre varer

3,2

A

7323

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af
jern og stål; jern- og ståluld; gryderensere, svampe, handsker og
lignende varer til rensning eller polering, af jern og stål

7323 10 00

– Jern- og ståluld; gryderensere, svampe, handsker og lignende

3,2

A

varer til rensning eller polering

– Andre varer

7323 91 00

– – Af støbejern, ikke emaljeret

3,2

A

7323 92 00

– – Af støbejern, emaljeret

3,2

A

7323 93 00

– – Af rustfrit stål

3,2

A

7323 94 00

– – Af jern (undtagen af støbejern) og stål, emaljeret

3,2

A

7323 99 00

– – I andre tilfælde

3,2

A
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2,7

A

– Badekar

7324 21 00

– – Af støbejern, også emaljerede

3,2

A

7324 29 00

– – I andre tilfælde

3,2

A

7324 90 00

– Andre varer, herunder dele

3,2

A

7325

Andre støbte varer, af jern og stål

7325 10

– Af ikke-deformerbart støbejern

7325 10 50

– – Brøndkarme

1,7

A

– – Andre varer

7325 10 92

– – – Til kloakanlæg og andre rørsystemer

1,7

A

7325 10 99

– – – I andre tilfælde

1,7

A

2,7

A

– I andre tilfælde

7325 91 00

– – Kugler og lign., til kuglemøller

7325 99

– – Andre varer

7325 99 10

– – – Af deformerbart støbejern

2,7

A

7325 99 90

– – – I andre tilfælde

2,7

A

7326

Andre varer af jern og stål

2,7

A

– Frismedet eller sænksmedet, men ikke yderligere bearbejdet

7326 11 00

– – Kugler og lign., til kuglemøller

7326 19

– – Andre varer

7326 19 10

– – – Frismedet

2,7

A

7326 19 90

– – – I andre tilfælde

2,7

A

7326 20 00

– Varer af jern- og ståltråd

2,7

A

7326 90

– Andre varer

7326 90 30

– – Stiger og trappestiger

2,7

A

7326 90 40

– – Lastpaller og lign. til varetransport

2,7

A

7326 90 50

– – Ruller og tromler til kabler, slanger og lign.

2,7

A

7326 90 60

– – Luftspjæld (uden mekanisk indretning), tagrender, kroge og

2,7

A

andre artikler til bygningsbrug

– – Andre varer af jern og stål

7326 90 92

– – – Frismedet

2,7

A

7326 90 94

– – – Sænksmedet

2,7

A

7326 90 96

– – – Sintret

2,7

A

7326 90 98

– – – I andre tilfælde

2,7

A

74

KAPITEL 74 – KOBBER OG VARER DERAF

7401 00 00

Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)

0

A
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0

A

– Raffineret kobber

7403 11 00

– – Katoder og dele deraf

0

A

7403 12 00

– – Trådemner (wirebars)

0

A

7403 13 00

– – Billets

0

A

7403 19 00

– – Andre varer

0

A

– Kobberlegeringer

7403 21 00

– – Kobber-zinklegeringer (messing)

0

A

7403 22 00

– – Kobber-tinlegeringer (bronze)

0

A

7403 29 00

– – Andre

0

A

7404 00

Affald og skrot, af kobber

7404 00 10

– Af raffineret kobber

0

A

kobberlegeringer (undtagen
henhørende under pos. 7405)

kobberforlegeringer

– Af kobberlegeringer

7404 00 91

– – Af kobber-zinklegeringer (messing)

0

A

7404 00 99

– – Af andre kobberlegeringer

0

A

7405 00 00

Kobberforlegeringer

0

A

7406

Pulver og flager, af kobber

7406 10 00

– Pulver med ikke-lamelagtig struktur

0

A

7406 20 00

– Pulver med lamelagtig struktur; flager

0

A

7407

Stænger og profiler, af kobber

7407 10 00

– Af raffineret kobber

4,8

B3

– Af kobberlegeringer

7407 21

– – Af kobber-zinklegeringer (messing)

7407 21 10

– – – Stænger

4,8

B3

7407 21 90

– – – Andre varer

4,8

B3

7407 29 00

– – Af andre kobberlegeringer

4,8

B3

7408

Tråd af kobber

4,8

B3

– Af raffineret kobber

7408 11 00

– – Med største tværmål over 6 mm

7408 19

– – I andre tilfælde

7408 19 10

– – – Med største tværmål over 0,5 mm

4,8

B3

7408 19 90

– – – Med største tværmål 0,5 mm og derunder

4,8

B3

4,8

A

– Af kobberlegeringer

7408 21 00

– – Af kobber-zinklegeringer (messing)
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7408 22 00

– – Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-

4,8

B3

7408 29 00

– – Af andre kobberlegeringer

4,8

B3

7409

Plader og bånd, af kobber, af tykkelse over 0,15 mm

zinklegeringer (nysølv)

– Af raffineret kobber

7409 11 00

– – I oprullet stand

4,8

B3

7409 19 00

– – I andre tilfælde

4,8

B3

– Af kobber-zinklegeringer (messing)

7409 21 00

– – I oprullet stand

4,8

B3

7409 29 00

– – I andre tilfælde

4,8

B3

– Af kobber-tinlegeringer (bronze)

7409 31 00

– – I oprullet stand

4,8

B3

7409 39 00

– – I andre tilfælde

4,8

B3

7409 40 00

– Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-

4,8

B3

7409 90 00

– Af andre kobberlegeringer

4,8

B3

7410

Folie af kobber, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,15 mm,
også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og
lignende materialer

zinklegeringer (nysølv)

– Uden underlag

7410 11 00

– – Af raffineret kobber

5,2

B3

7410 12 00

– – Af kobberlegeringer

5,2

B3

– Med underlag

7410 21 00

– – Af raffineret kobber

5,2

B3

7410 22 00

– – Af kobberlegeringer

5,2

B3

7411

Rør af kobber

7411 10

– Af raffineret kobber

7411 10 10

– – Lige rør

4,8

B3

7411 10 90

– – Andre varer

4,8

A

– Af kobberlegeringer

7411 21

– – Af kobber-zinklegeringer (messing)

7411 21 10

– – – Lige rør

4,8

B3

7411 21 90

– – – Andre varer

4,8

B3

7411 22 00

– – Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-

4,8

B3

7411 29 00

– – Af andre kobberlegeringer

4,8

B3

7412

Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af kobber

7412 10 00

– Af raffineret kobber

5,2

B3

zinklegeringer (nysølv)
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7412 20 00

– Af kobberlegeringer

5,2

B3

7413 00 00

Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af kobber, ikke isoleret
til elektrisk brug

5,2

B3

7415

Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer
henhørende under pos. 8305) og lign., af kobber eller af jern
og stål med hoved af kobber; skruer, bolte, møtrikker, skruekroge,
øjeskruer, nitter, kiler, splitter samt underlagsskiver (også fjed
rende) og lignende varer, af kobber

7415 10 00

– Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer og lign.

4

A

– Andre varer, uden gevind

7415 21 00

– – Underlagsskiver (også fjedrende)

3

A

7415 29 00

– – Andre varer

3

A

– Andre varer, med gevind

7415 33 00

– – Skruer; bolte og møtrikker

3

A

7415 39 00

– – Andre varer

3

A

7418

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af
kobber; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rens
ning eller polering, af kobber; sanitetsartikler samt dele dertil, af
kobber

7418 10

– Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil;

7418 10 10

– – Koge- og varmeapparater, af den art der anvendes til hushold

4

A

7418 10 90

– – Andre varer

3

A

7418 20 00

– Sanitetsartikler samt dele dertil

3

A

7419

Andre varer af kobber

7419 10 00

– Kæder og dele dertil

3

A

3

A

4,3

A

gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning
eller polering
ningsbrug, ikke-elektriske, samt dele dertil

– Andre varer

7419 91 00

– – Støbte eller smedede, men ikke yderligere bearbejdet

7419 99

– – I andre tilfælde

7419 99 10

– – – Tråddug (herunder endeløse trådbånd), trådnet og trådgitter,

7419 99 30

– – – Fjedre

4

A

7419 99 90

– – – Andre varer

3

A

75

KAPITEL 75 – NIKKEL OG VARER DERAF

7501

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra frem
stillingen af nikkel

7501 10 00

– Nikkelsten

0

A

7501 20 00

– Nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af

0

A

7502

Ubearbejdet nikkel

7502 10 00

– Ulegeret nikkel

0

A

7502 20 00

– Nikkellegeringer

0

A

af tråd med et største tværmål på 6 mm eller derunder;
strækmetal

nikkel
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7503 00

Affald og skrot, af nikkel

7503 00 10

– Af ulegeret nikkel

0

A

7503 00 90

– Af nikkellegeringer

0

A

7504 00 00

Pulver og flager, af nikkel

0

A

7505

Stænger, profiler og tråd, af nikkel
– Stænger og profiler

7505 11 00

– – Af ulegeret nikkel

0

A

7505 12 00

– – Af nikkellegeringer

2,9

A

– Tråd

7505 21 00

– – Af ulegeret nikkel

0

A

7505 22 00

– – Af nikkellegeringer

2,9

A

7506

Plader, bånd og folie, af nikkel

7506 10 00

– Af ulegeret nikkel

0

A

7506 20 00

– Af nikkellegeringer

3,3

A

7507

Rør og rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af nikkel
– Rør

7507 11 00

– – Af ulegeret nikkel

0

A

7507 12 00

– – Af nikkellegeringer

0

A

7507 20 00

– Rørfittings

2,5

A

7508

Andre varer af nikkel

7508 10 00

– Tråddug, trådnet og trådgitter, af nikkel

0

A

7508 90 00

– Andre varer

0

A

76

KAPITEL 76 – ALUMINIUM OG VARER DERAF

7601

Ubearbejdet aluminium

7601 10 00

– Ulegeret aluminium

3

A

7601 20

– Aluminiumlegeringer

7601 20 10

– – Primære

6

B3

– – Sekundære

7601 20 91

– – – I ingots eller i flydende form

6

B3

7601 20 99

– – – I andre tilfælde

6

B3

7602 00

Affald og skrot, af aluminium
– Affald

7602 00 11

– – Drejespåner, fræsespåner, høvlspåner, savspåner og filspåner;

0

A

7602 00 19

– – Andre varer (herunder kasserede emner fra fabrikation)

0

A

7602 00 90

– Skrot

0

A

affald af farvet, overtrukket eller sammenklæbet folie af
tykkelse (uden underlag) 0,2 mm og derunder
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7603

Pulver og flager, af aluminium

7603 10 00

– Pulver med ikke-lamelagtig struktur

5

B3

7603 20 00

– Pulver med lamelagtig struktur; flager

5

B3

7604

Stænger og profiler, af aluminium

7604 10

– Af ulegeret aluminium

7604 10 10

– – Stænger

7,5

A

7604 10 90

– – Profiler

7,5

A

7,5

A

– Af aluminiumlegeringer

7604 21 00

– – Hule profiler

7604 29

– – Andre varer

7604 29 10

– – – Stænger

7,5

A

7604 29 90

– – – Profiler

7,5

A

7605

Tråd af aluminium
– Af ulegeret aluminium

7605 11 00

– – Med største tværmål på over 7 mm

7,5

A

7605 19 00

– – I andre tilfælde

7,5

B7

– Af aluminiumlegeringer

7605 21 00

– – Med største tværmål på over 7 mm

7,5

B7

7605 29 00

– – I andre tilfælde

7,5

A

7606

Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm

7,5

B7

– Af rektangulær eller kvadratisk form

7606 11

– – Af ulegeret aluminium

7606 11 10

– – – Malet, lakeret eller overtrukket med plast
– – – I andre tilfælde, af tykkelse

7606 11 91

– – – – Under 3 mm

7,5

B7

7606 11 93

– – – – 3 mm og derover, men under 6 mm

7,5

B7

7606 11 99

– – – – 6 mm og derover

7,5

A

7606 12

– – Af aluminiumlegeringer

7606 12 20

– – – Malet, lakeret eller overtrukket med plast

7,5

B7

– – – I andre tilfælde, af tykkelse

7606 12 92

– – – – Under 3 mm

7,5

B7

7606 12 93

– – – – 3 mm og derover, men under 6 mm

7,5

B7

7606 12 99

– – – – 6 mm og derover

7,5

B7

7,5

B7

– I anden form

7606 91 00

– – Af ulegeret aluminium
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7,5

A

– Uden underlag

7607 11

– – Kun valset
– – – Af tykkelse under 0,021 mm

7607 11 11

– – – – I ruller af vægt ikke over 10 kg

7,5

B7

7607 11 19

– – – – I andre tilfælde

7,5

B7

7607 11 90

– – – Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm

7,5

B7

7607 19

– – I andre tilfælde

7607 19 10

– – – Af tykkelse under 0,021 mm

7,5

A

7607 19 90

– – – Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm

7,5

B7

7607 20

– Med underlag

7607 20 10

– – Af tykkelse (uden underlag), under 0,021 mm

10

B7

7607 20 90

– – Af tykkelse (uden underlag) 0,021 mm og derover, men ikke

7,5

A

7608

Rør af aluminium

7608 10 00

– Af ulegeret aluminium

7,5

B7

7608 20

– Af aluminiumlegeringer

7608 20 20

– – Svejsede

7,5

B7

over 0,2 mm

– – I andre tilfælde

7608 20 81

– – – Kun strengpressede

7,5

A

7608 20 89

– – – I andre tilfælde

7,5

A

7609 00 00

Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium

5,9

A

7610

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende
under pos. 9406) og dele til konstruktioner (fx broer og brosek
tioner, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre,
vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, rækværker, søjler og
piller), af aluminium; plader, stænger, profiler, rør og lign., af
aluminium, forarbejdet til brug i konstruktioner

7610 10 00

– Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler

6

B3

7610 90

– Andre varer
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7610 90 10

– – Broer og brosektioner, tårne og gittermaster

7

B7

7610 90 90

– – Andre varer

6

B3

7611 00 00

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen
beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af aluminium,
med et rumindhold på over 300 liter, også varmeisolerede eller
med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden
udstyr til opvarmning eller afkøling

6

B3

7612

Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere (herunder tuber
og tabletrør), til ethvert materiale (undtagen beholdere til kompri
merede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold
på ikke over 300 liter, også varmeisolerede eller med indvendig
beklædning, men uden mekanisk udstyr og uden udstyr til
opvarmning eller afkøling

7612 10 00

– Tuber

6

B3

7612 90

– Andre varer

7612 90 20

– – Beholdere, af den art der anvendes til aerosoler

6

B3

7612 90 90

– – Andre varer

6

B3

7613 00 00

Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser

6

B3

7614

Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke
isoleret til elektrisk brug

7614 10 00

– Med kerne af stål

6

B3

7614 90 00

– I andre tilfælde

6

B3

7615

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af
aluminium; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til
rensning eller polering, af aluminium; sanitetsartikler og dele
dertil, af aluminium

7615 10

– Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil;

7615 10 10

– – Støbte

6

B3

7615 10 90

– – I andre tilfælde

6

B3

7615 20 00

– Sanitetsartikler og dele dertil

6

B3

7616

Andre varer af aluminium

7616 10 00

– Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra varer

6

B3

6

B3

gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning
eller polering

henhørende under pos. 8305), skruer, bolte, møtrikker, skru
ekroge, øjeskruer, nitter, underlagsskiver (også fjedrende) og
lign.

– Andre varer

7616 91 00

– – Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd

7616 99

– – Andre varer

7616 99 10

– – – Støbte

6

B3

7616 99 90

– – – I andre tilfælde

6

A

78

KAPITEL 78 – BLY OG VARER DERAF
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2,5

A

2,5

A

0

A

2,5

A

0

A

– Andre varer

7801 91 00

– – Med antimon, beregnet efter vægt, som den væsentligste anden

7801 99

– – I andre tilfælde

7801 99 10

– – – Med indhold af sølv på 0,02 vægtprocent og derover, til

7801 99 90

– – – I andre tilfælde

7802 00 00

Affald og skrot, af bly

7804

Plader, bånd og folie, af bly; pulver og flager, af bly

bestanddel

raffinering

– Plader, bånd og folie

7804 11 00

– – Bånd og folie, af tykkelse ikke over 0,2 mm (uden underlag)

5

A

7804 19 00

– – Andre varer

5

A

7804 20 00

– Pulver og flager

0

A

7806 00

Andre varer af bly

7806 00 10

– Beholdere med blyafskærmning mod radioaktiv bestråling til

0

A

7806 00 80

– Andre varer

5

A

79

KAPITEL 79 – ZINK OG VARER DERAF

7901

Ubearbejdet zink

2,5

A

transport eller opbevaring af radioaktive stoffer (Euratom)

– Ulegeret zink

7901 11 00

– – Med indhold af zink på 99,99 vægtprocent og derover

7901 12

– – Med indhold af zink på under 99,99 vægtprocent

7901 12 10

– – – Med indhold af zink på 99,95 vægtprocent og derover, men

2,5

A

7901 12 30

– – – Med indhold af zink på 98,5 vægtprocent og derover, men

2,5

A

7901 12 90

– – – Med indhold af zink på 97,5 vægtprocent og derover, men

2,5

A

7901 20 00

– Zinklegeringer

2,5

A

7902 00 00

Affald og skrot, af zink

0

A

7903

Støv, pulver og flager, af zink

7903 10 00

– Zinkstøv

2,5

A

7903 90 00

– Andre varer

2,5

A

7904 00 00

Stænger, profiler og tråd, af zink

5

A

7905 00 00

Plader, bånd og folie, af zink

5

A

7907 00 00

Andre varer af zink

5

A

80

KAPITEL 80 – TIN OG VARER DERAF

under 99,99 vægtprocent
under 99,95 vægtprocent
under 98,5 vægtprocent
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8001

Ubearbejdet tin

8001 10 00

– Ulegeret tin

0

A

8001 20 00

– Tinlegeringer

0

A

8002 00 00

Affald og skrot, af tin

0

A

8003 00 00

Stænger, profiler og tråd, af tin

0

A

8007 00

Andre varer af tin

8007 00 10

– Plader og bånd, af tykkelse over 0,2 mm

0

A

8007 00 80

– Andre varer

0

A

81

KAPITEL 81 – ANDRE UÆDLE METALLER; SINTREDE KERA
MISKE METALLER (CERMETS); VARER AF DISSE MATERIALER

8101

Wolfram og varer deraf, herunder affald og skrot

8101 10 00

– Pulver

5

A

– Andre varer

8101 94 00

– – Ubearbejdet wolfram, herunder kun sintrede stænger

5

A

8101 96 00

– – Tråd

6

A

8101 97 00

– – Affald og skrot

0

A

8101 99

– – Andre varer

8101 99 10

– – – Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler,

6

A

8101 99 90

– – – Andre varer

7

A

8102

Molybdæn og varer deraf, herunder affald og skrot

8102 10 00

– Pulver

4

A

plader, bånd og folie

– Andre varer

8102 94 00

– – Ubearbejdet molybdæn, herunder kun sintrede stænger

3

A

8102 95 00

– – Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, plader,

5

A

8102 96 00

– – Tråd

6,1

A

8102 97 00

– – Affald og skrot

0

A

8102 99 00

– – Andre varer

7

A

8103

Tantal og varer deraf, herunder affald og skrot

8103 20 00

– Ubearbejdet tantal, herunder kun sintrede stænger; pulver

0

A

8103 30 00

– Affald og skrot

0

A

8103 90

– Andre varer

8103 90 10

– – Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, tråd,

3

A

8103 90 90

– – Andre varer

4

A

bånd og folie

plader, bånd og folie
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5,3

A

Magnesium og varer deraf, herunder affald og skrot
– Ubearbejdet magnesium

8104 11 00

– – Med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent

8104 19 00

– – I andre tilfælde

4

A

8104 20 00

– Affald og skrot

0

A

8104 30 00

– Spåner, dreje- og fræseaffald samt granulater, sorteret efter stør

4

A

8104 90 00

– Andre varer

4

A

8105

Koboltsten og andre mellemprodukter fra fremstillingen af kobolt;
kobolt og varer deraf, herunder affald og skrot

8105 20 00

– Koboltsten og andre mellemprodukter fra fremstillingen af

0

A

8105 30 00

– Affald og skrot

0

A

8105 90 00

– Andre varer

3

A

8106 00

Bismut og varer deraf, herunder affald og skrot

8106 00 10

– Ubearbejdet bismut; affald og skrot; pulver

0

A

8106 00 90

– Andre varer

2

A

8107

Cadmium og varer deraf, herunder affald og skrot

8107 20 00

– Ubearbejdet cadmium; pulver

3

A

8107 30 00

– Affald og skrot

0

A

8107 90 00

– Andre varer

4

A

8108

Titan og varer deraf, herunder affald og skrot

8108 20 00

– Ubearbejdet titan; pulver

5

A

8108 30 00

– Affald og skrot

5

A

8108 90

– Andre varer

8108 90 30

– – Stænger, profiler og tråd

7

A

8108 90 50

– – Plader, bånd og folie

7

A

8108 90 60

– – Rør

7

A

8108 90 90

– – Andre varer

7

A

8109

Zirkon og varer deraf, herunder affald og skrot

8109 20 00

– Ubearbejdet zirkon; pulver

5

A

8109 30 00

– Affald og skrot

0

A

8109 90 00

– Andre varer

9

A

8110

Antimon og varer deraf, herunder affald og skrot

8110 10 00

– Ubearbejdet antimon; pulver

7

A

8110 20 00

– Affald og skrot

0

A

relse; pulver

kobolt; ubearbejdet kobolt; pulver
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7

A

– Ubearbejdet mangan; affald og skrot; pulver

8111 00 11

– – Ubearbejdet mangan; pulver

0

A

8111 00 19

– – Affald og skrot

0

A

8111 00 90

– Andre varer

5

A

8112

Beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium,
indium, niobium (columbium), rhenium og tallium, samt varer
deraf, herunder affald og skrot
– Beryllium

8112 12 00

– – Ubearbejdet; pulver

0

A

8112 13 00

– – Affald og skrot

0

A

8112 19 00

– – Andre varer

3

A

– Krom

8112 21

– – Ubearbejdet; pulver

8112 21 10

– – – Kromlegeringer med indhold af nikkel på over 10 vægtpro

0

A

8112 21 90

– – – Andre varer

3

A

8112 22 00

– – Affald og skrot

0

A

8112 29 00

– – Andre varer

5

A

1,5

A

cent

– Tallium

8112 51 00

– – Ubearbejdet; pulver

8112 52 00

– – Affald og skrot

0

A

8112 59 00

– – Andre varer

3

A

3

A

0

A

– Andre varer

8112 92

– – Ubearbejdet; affald og skrot; pulver

8112 92 10

– – – Hafnium
– – – Niobium (columbium); rhenium; gallium; indium; vanadium;

germanium

8112 92 21

– – – – Affald og skrot
– – – – Andre varer

8112 92 31

– – – – – Niobium (columbium); rhenium

3

A

8112 92 81

– – – – – Indium

2

A

8112 92 89

– – – – – Gallium

1,5

A

8112 92 91

– – – – – Vanadium

0

A

8112 92 95

– – – – – Germanium

4,5

A

8112 99

– – Andre varer

8112 99 20

– – – Hafnium; germanium

7

A

8112 99 30

– – – Niobium (columbium); rhenium

9

A

8112 99 70

– – – Gallium; indium; vanadium

3

A
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8113 00

Sintrede keramiske metaller (cermets) og varer deraf, herunder
affald og skrot

8113 00 20

– Ubearbejdet

4

A

8113 00 40

– Affald og skrot

0

A

8113 00 90

– Andre varer

5

A

82

KAPITEL 82 – VÆRKTØJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG
GAFLER SAMT DELE DERTIL, AF UÆDLE METALLER

8201

Spader, skovle, ryddehakker, spidshakker, hakker, hyppejern,
forke, grebe og river; økser og lignende huggeværktøj; beskære
sakse af enhver art; leer, segl, hø- og halmknive, hækkesakse, kiler
og andre redskaber, af den art der anvendes i landbrug, havebrug
eller skovbrug – alt til brug i hånden

8201 10 00

– Spader og skovle

1,7

A

8201 30 00

– Ryddehakker, spidshakker, hakker, hyppejern og river

1,7

A

8201 40 00

– Økser og lignende huggeværktøj

1,7

A

8201 50 00

– Beskæresakse (herunder fjerkræsakse) til brug med en hånd

1,7

A

8201 60 00

– Hække-, græs- og grensakse, samt lignende sakse til brug med

1,7

A

8201 90 00

– Andre redskaber til brug i hånden, af den art der anvendes i

1,7

A

8202

Håndsave; savblade af enhver art (herunder slidse- og notnings
savblade samt savblade uden tænder)

8202 10 00

– Håndsave

1,7

A

8202 20 00

– Båndsavblade

1,7

A

begge hænder

landbrug, havebrug eller skovbrug

– Rundsavblade (herunder slidse- og notningssavblade)

8202 31 00

– – Med virksom del af stål

2,7

A

8202 39 00

– – Andre varer, herunder dele

2,7

A

8202 40 00

– Savkæder

1,7

A

2,7

A

– Andre savblade

8202 91 00

– – Lige savblade, til savning af metal

8202 99

– – Andre varer

8202 99 20

– – – Til savning af metal

2,7

A

8202 99 80

– – – Til savning af andre materialer

2,7

A

8203

File, raspe, knibtænger, bidetænger, niptænger og lign. samt
pincetter, bliksakse, rørskærere, boltsakse, loktænger og lignende
værktøj, til brug i hånden

8203 10 00

– File, raspe og lignende værktøj

1,7

A

8203 20 00

– Knibtænger, bidetænger, niptænger, pincetter og lignende værk

1,7

A

8203 30 00

– Bliksakse og lignende værktøj

1,7

A

8203 40 00

– Rørskærere, boltsakse, loktænger og lignende værktøj

1,7

A

tøj
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Skruenøgler til brug i hånden (herunder momentnøgler); topnøg
lehoveder, også med håndtag
– Skruenøgler til brug i hånden

8204 11 00

– – Med fast hoved

1,7

A

8204 12 00

– – Med indstilleligt hoved

1,7

A

8204 20 00

– Topnøglehoveder, også med håndtag

1,7

A

8205

– Håndværktøj og håndredskaber (herunder monterede glarme

8205 10 00

– Bore- og gevindværktøj

1,7

A

8205 20 00

– Hamre

3,7

A

8205 30 00

– Høvle, stemmejern, mejsler og andet skærende værktøj til

3,7

A

8205 40 00

– Skruetrækkere

3,7

A

3,7

A

sterdiamanter), ikke andetsteds tariferet; blæselamper; skruestik
ker, skruetvinger og lign. (undtagen tilbehør eller dele til værk
tøjsmaskiner); ambolte; feltesser; hånd- eller foddrevne slibesten
med stativ

træbearbejdning

– Andet værktøj og andre redskaber til brug i hånden (herunder

monterede glarmesterdiamanter)

8205 51 00

– – Til husholdningsbrug

8205 59

– – I andre tilfælde

8205 59 10

– – – Værktøj for murere, formere, cementsløbere, gipsere og

3,7

A

8205 59 80

– – – Andre varer

2,7

A

8205 60 00

– Blæselamper

2,7

A

8205 70 00

– Skruestikker, skruetvinger og lign.

3,7

A

8205 90

– Andre varer, herunder sæt af varer henhørende under mindst to

8205 90 10

– – Ambolte; feltesser; hånd- eller foddrevne slibesten med stativ

2,7

A

8205 90 90

– – Sæt af varer henhørende under mindst to af de underposi

3,7

A

8206 00 00

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202-8205,
i sæt til detailsalg

3,7

A

8207

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, også mekanisk, eller til værk
tøjsmaskiner (fx til presning, stansning, lokning, gevindskæring,
boring, udboring, rømning, fræsning, drejning og skruning),
herunder matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal,
samt værktøj til bjerg- eller jordboring

2,7

A

malere

af de ovennævnte underpositioner under denne position

tioner henhørende under denne position

– Værktøj til bjerg- eller jordboring

8207 13 00

– – Med virksom del af cermets

8207 19

– – Andre varer, herunder dele

8207 19 10

– – – Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant

2,7

A

8207 19 90

– – – I andre tilfælde

2,7

A
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8207 20

– Matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal

8207 20 10

– – Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant

2,7

A

8207 20 90

– – Med virksom del af andre materialer

2,7

A

8207 30

– Værktøj til presning, stansning eller lokning

8207 30 10

– – Til bearbejdning af metal

2,7

A

8207 30 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

8207 40

– Værktøj til gevindskæring
– – Til bearbejdning af metal

8207 40 10

– – – Værktøj til indvendig gevindskæring

2,7

A

8207 40 30

– – – Værktøj til udvendig gevindskæring

2,7

A

8207 40 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

8207 50

– Værktøj til boring

8207 50 10

– – Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant

2,7

A

2,7

A

– – Med virksom del af andre materialer

8207 50 30

– – – Mur- og betonbor
– – – Andet værktøj
– – – – Til bearbejdning af metal, med virksom del

8207 50 50

– – – – – Af cermets

2,7

A

8207 50 60

– – – – – Af hurtigstål

2,7

A

8207 50 70

– – – – – Af andre materialer

2,7

A

8207 50 90

– – – – I andre tilfælde

2,7

A

8207 60

– Værktøj til udboring

8207 60 10

– – Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant

2,7

A

– – Med virksom del af andre materialer
– – – Diameterboringsværktøj

8207 60 30

– – – – Til bearbejdning af metal

2,7

A

8207 60 50

– – – – I andre tilfælde

2,7

A

– – – Oprømningsværktøj

8207 60 70

– – – – Til bearbejdning af metal

2,7

A

8207 60 90

– – – – I andre tilfælde

2,7

A

8207 70

– Værktøj til fræsning

2,7

A

– – Til bearbejdning af metal, med virksom del

8207 70 10

– – – Af cermets
– – – Af andre materialer

8207 70 31

– – – – Endefræsere

2,7

A

8207 70 37

– – – – Andet værktøj

2,7

A

8207 70 90

– – I andre tilfælde

2,7

A
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– Værktøj til drejning
– – Til bearbejdning af metal, med virksom del

8207 80 11

– – – Af cermets

2,7

A

8207 80 19

– – – Af andre materialer

2,7

A

8207 80 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

8207 90

– Andet udskifteligt værktøj

8207 90 10

– – Med virksom del af diamant eller agglomereret diamant

2,7

A

– – Med virksom del af andre materialer

8207 90 30

– – – Skær og klinger til skruetrækkere

2,7

A

8207 90 50

– – – Fortandingsværktøj

2,7

A

– – – Andet værktøj, med virksom del
– – – – Af cermets

8207 90 71

– – – – – Til bearbejdning af metal

2,7

A

8207 90 78

– – – – – I andre tilfælde

2,7

A

– – – – Af andre materialer

8207 90 91

– – – – – Til bearbejdning af metal

2,7

A

8207 90 99

– – – – – I andre tilfælde

2,7

A

8208

Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater

8208 10 00

– Til bearbejdning af metal

1,7

A

8208 20 00

– Til bearbejdning af træ

1,7

A

8208 30 00

– Til køkkenmaskiner og maskiner til fødevareindustrien

1,7

A

8208 40 00

– Til landbrugs-, havebrugs- eller skovbrugsmaskiner

1,7

A

8208 90 00

– I andre tilfælde

1,7

A

8209 00

Plader, stænger, spidser og lignende umonterede dele til værktøj,
af cermets

8209 00 20

– Vendeskær

2,7

A

8209 00 80

– Andre varer

2,7

A

8210 00 00

Mekaniske redskaber, hånddrevne, af vægt ikke over 10 kg, til
tilberedning, behandling eller servering af fødevarer eller drikke
varer

2,7

A

8211

Knive (undtagen varer henhørende under pos. 8208) med
skærende eller savtakket æg (herunder beskæreknive), samt blade
dertil

8211 10 00

– Sæt

8,5

A

– Andre varer

8211 91 00

– – Bordknive med fast blad

8,5

A

8211 92 00

– – Andre knive med fast blad

8,5

A

8211 93 00

– – Andre knive

8,5

A

8211 94 00

– – Knivblade

6,7

A

8211 95 00

– – Skafter af uædelt metal

2,7

A

8212

Barberknive og barbermaskiner, samt klinger og blade dertil (her
under emner til barberblade i båndform)
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8212 10

– Barberknive og barbermaskiner

8212 10 10

– – Sikkerhedsbarbermaskiner med ikke-udskifteligt blad

2,7

A

8212 10 90

– – Andre varer

2,7

A

8212 20 00

– Blade til sikkerhedsbarbermaskiner, herunder emner i båndform

2,7

A

8212 90 00

– Andre dele

2,7

A

8213 00 00

Sakse og blade dertil

4,2

A

8214

Andre skære- og klipperedskaber (fx hårklippere, flækkeknive,
huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure
eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt

8214 10 00

– Papirknive, brevåbnere, raderknive, lommeblyantspidsere, og

2,7

A

8214 20 00

– Redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i

2,7

A

8214 90 00

– Andre varer

2,7

A

8215

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørk
nive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

8215 10

– Sæt, der indeholder mindst én forsølvet, forgyldt eller platineret

8215 10 20

– – Sæt, der udelukkende indeholder forsølvede, forgyldte eller

4,7

A

blade dertil
sæt

genstand

platinerede genstande

– – Andre sæt

8215 10 30

– – – Af rustfrit stål

8,5

A

8215 10 80

– – – I andre tilfælde

4,7

A

8215 20

– Andre sæt

8215 20 10

– – Af rustfrit stål

8,5

A

8215 20 90

– – I andre tilfælde

4,7

A

4,7

A

– Andre varer

8215 91 00

– – Forsølvet, forgyldt eller platineret

8215 99

– – I andre tilfælde

8215 99 10

– – – Af rustfrit stål

8,5

A

8215 99 90

– – – I andre tilfælde

4,7

A

83

KAPITEL 83 – DIVERSE VARER AF UÆDLE METALLER

8301

Hængelåse og andre låse (nøglelåse, kombinationslåse eller elek
triske låse), af uædle metaller; spænder og taskebøjler med
indbygget lås, af uædle metaller; nøgler til de nævnte låse, af
uædle metaller

8301 10 00

– Hængelåse

2,7

A

8301 20 00

– Låse, af den art der anvendes til motorkøretøjer

2,7

A

8301 30 00

– Låse, af den art der anvendes til møbler

2,7

A

8301 40

– Andre låse

2,7

A

– – Låse, af den art der anvendes til døre i bygninger

8301 40 11

– – – Cylinderlåse
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8301 40 19

– – – Andre dørlåse

2,7

A

8301 40 90

– – Andre låse

2,7

A

8301 50 00

– Spænder og taskebøjler med indbygget lås

2,7

A

8301 60 00

– Dele

2,7

A

8301 70 00

– Løse nøgler

2,7

A

8302

Beslag, tilbehør og lignende varer, af uædle metaller, til møbler,
døre, trapper, vinduer, rullegardiner, persienner, karrosserier,
sadelmagerarbejder, kufferter, kister og lign.; knager og knageræk
ker, hyldeknægte og lign., af uædle metaller; møbelruller med
beslag, af uædle metaller; automatiske dørlukkere, af uædle metal
ler

8302 10 00

– Hængsler

2,7

A

8302 20 00

– Møbelruller

2,7

A

8302 30 00

– Andre beslag, tilbehør og lignende varer, til motorkøretøjer

2,7

A

– Andre beslag, tilbehør og lignende varer

8302 41

– – Til bygninger

8302 41 10

– – – Til døre, undtagen glasdøre

2,7

A

8302 41 50

– – – Til vinduer og glasdøre

2,7

A

8302 41 90

– – – I andre tilfælde

2,7

A

8302 42 00

– – Til møbler

2,7

A

8302 49 00

– – I andre tilfælde

2,7

A

8302 50 00

– Knager, knagerækker, hyldeknægte og lign.

2,7

A

8302 60 00

– Automatiske dørlukkere

2,7

A

8303 00

Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe, boksdøre
og bokse til brand- og tyverisikre rum, sikrede pengekasser, doku
mentkasser og lign., af uædle metaller

8303 00 40

– Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe, boksdøre

2,7

A

8303 00 90

– Sikrede pengekasser, dokumentkasser og lign.

2,7

A

8304 00 00

Kartotekskasser, sorteringsæsker, brevbakker, manuskriptholdere,
pennebakker, stempelholdere og lignende kontorudstyr, af uædle
metaller, undtagen kontormøbler henhørende under pos. 9403

2,7

A

8305

Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere, brevhol
dere, brevhjørner, clips, faner til kartotekskort og lignende kontor
artikler, af uædle metaller: hæfteklammer i stænger (fx til kontor
brug, møbelpolstring, emballering), af uædle metaller

8305 10 00

– Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere

2,7

A

8305 20 00

– Hæfteklammer i stænger

2,7

A

8305 90 00

– Andre varer, herunder dele

2,7

A

og bokse til brand- og tyverisikre rum
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0

A

– Statuetter og andre dekorationsgenstande

8306 21 00

– – Forsølvet, forgyldt eller platineret

0

A

8306 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

8306 30 00

– Rammer til fotografier, billeder og lign.; spejle

2,7

A

8307

Rørslanger af uædle metaller, også med fittings

8307 10 00

– Af jern eller stål

2,7

A

8307 90 00

– Af andre uædle metaller

2,7

A

8308

Lukketøjer, taskebøjler, ringe, spænder, hægter og maller, snøre
ringe og lignende varer, af uædle metaller, af den art der anvendes
til beklædningsgenstande, fodtøj, presenninger, håndtasker, rejse
artikler og lign.; rørnitter og splitnitter, af uædle metaller; perler
og pailletter, af uædle metaller

8308 10 00

– Hægter og maller samt snøreringe

2,7

A

8308 20 00

– Rørnitter og splitnitter

2,7

A

8308 90 00

– Andre varer, herunder dele

2,7

A

8309

Propper, hætter og låg (herunder crown corks, skruepropper og
skænkepropper), kapsler til flasker, spunse med gevind, spuns
dæksler, plomber og andet emballagetilbehør, af uædle metaller

8309 10 00

– Crown corks

2,7

A

8309 90

– Andre varer

8309 90 10

– – Kapsler og flaskehætter af bly; kapsler og flaskehætter af

3,7

A

8309 90 90

– – Andre varer

2,7

A

8310 00 00

Skilte, navneplader, adresseplader og lignende plader, samt tal,
bogstaver og andre symboler, af uædle metaller, undtagen varer
henhørende under pos. 9405

2,7

A

8311

Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, af uædle
metaller eller metalkarbid, overtrukket eller fyldt med flusmidler,
af den art der anvendes ved lodning eller svejsning af metaller
eller metalkarbid; tråd og stænger af agglomereret pulver, af uædle
metaller, til brug ved metallisering ved sprøjtning

8311 10 00

– Overtrukne elektroder til lysbuesvejsning, af uædle metaller

2,7

A

8311 20 00

– Fyldt tråd til lysbuesvejsning, af uædle metaller

2,7

A

8311 30 00

– Overtrukne stænger og fyldt tråd til lodning og flammesvejs

2,7

A

aluminium, med diameter over 21 mm

ning, af uædle metaller
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2,7

A

8311 90 00

– Andre varer

84

KAPITEL 84 – ATOMREAKTORER; KEDLER; MASKINER OG
APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL

8401

Atomreaktorer; ikke-bestrålede brændselselementer til atomreakto
rer; isotopseparatorer

8401 10 00

– Atomreaktorer (Euratom)

5,7

A

8401 20 00

– Isotopseparatorer og dele dertil (Euratom)

3,7

A

8401 30 00

– Ikke-bestrålede brændselselementer (Euratom)

3,7

A

8401 40 00

– Dele til atomreaktorer (Euratom)

3,7

A

8402

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler, som
producere lavtryksdamp); kedler med overhedning

også

kan

– Dampkedler

8402 11 00

– – Vandrørskedler med dampproduktion over 45 tons pr. time

2,7

A

8402 12 00

– – Vandrørskedler med dampproduktion 45 tons pr. time eller

2,7

A

8402 19

– – Andre dampkedler, herunder hybridkedler

8402 19 10

– – – Røgrørskedler

2,7

A

8402 19 90

– – – Andre dampkedler

2,7

A

8402 20 00

– Kedler med overhedning

2,7

A

8402 90 00

– Dele

2,7

A

8403

Kedler til centralopvarmning, bortset fra kedler henhørende under
pos. 8402

8403 10

– Kedler

8403 10 10

– – Af støbejern

2,7

A

8403 10 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

8403 90

– Dele

8403 90 10

– – Af støbejern

2,7

A

8403 90 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

8404

Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller
8403 (fx economisere, overhedere, sodblæsere eller rekuperatorer);
kondensatorer til dampmaskiner

8404 10 00

– Hjælpeapparater til kedler henhørende under pos. 8402 eller

2,7

A

8404 20 00

– Kondensatorer til dampmaskiner

2,7

A

8404 90 00

– Dele

2,7

A

derunder

8403
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8405

Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acety
lengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som arbejder med
vand, også med renseapparater

8405 10 00

– Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acety

1,7

A

8405 90 00

– Dele

1,7

A

8406

Dampturbiner

8406 10 00

– Turbiner til fremdrift af skibe og både

2,7

A

lengasgeneratorer og lignende gasgeneratorer, som arbejder med
vand, også med renseapparater

– Andre turbiner

8406 81 00

– – Med effekt over 40 MW

2,7

A

8406 82 00

– – Med effekt 40 MW og derunder

2,7

A

8406 90

– Dele

8406 90 10

– – Rotorer samt rotor- og statorblade

2,7

A

8406 90 90

– – Andre varer

2,7

A

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegå
ende eller roterende stempel

8407 10 00

– Flyvemaskinemotorer

1,7

A

6,2

A

– Motorer til fremdrift af skibe og både

8407 21

– – Påhængsmotorer

8407 21 10

– – – Med slagvolumen 325 cm3 og derunder
– – – Med slagvolumen over 325 cm3

8407 21 91

– – – – Med effekt 30 kW og derunder

4,2

A

8407 21 99

– – – – Med effekt over 30 kW

4,2

A

8407 29 00

– – Andre varer

4,2

A

2,7

A

– Motorer med frem- og tilbagegående stempel, af den art der

anvendes til fremdrift af køretøjer henhørende under kapitel 87

8407 31 00

– – Med slagvolumen 50 cm3 og derunder

8407 32

– – Med slagvolumen over 50 cm3, men ikke over 250 cm3

8407 32 10

– – – Med slagvolumen over 50 cm3, men ikke over 125 cm3

2,7

A

8407 32 90

– – – Med slagvolumen over 125 cm3, men ikke over 250 cm3

2,7

A

8407 33 00

– – Med slagvolumen over 250 cm3, men ikke over 1 000 cm3

2,7

A

8407 34

– – Med slagvolumen over 1 000 cm3

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
8407 34 10

L 186/555

Varebeskrivelse

Basissats
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– – – Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstrak

2,7

A

4,2

A

torer henhørende under pos. 870 110; motorkøretøjer
henhørende under pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefor
dring, henhørende under pos. 8704, med motor med slag
volumen under 2 800 cm3; motorkøretøjer henhørende
under pos. 8705

– – – I andre tilfælde

8407 34 30

– – – – Brugte
– – – – Nye, med slagvolumen

8407 34 91

– – – – – –1 500 cm3 og derunder

4,2

A

8407 34 99

– – – – – Over 1 500 cm3

4,2

A

8407 90

– Andre motorer

8407 90 10

– – Med slagvolumen 250 cm3 og derunder

2,7

A

2,7

A

– – Med slagvolumen over 250 cm3

8407 90 50

– – – Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstrak

torer henhørende under pos. 8701 10; motorkøretøjer
henhørende under pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefor
dring henhørende under pos. 8704 med motor med slag
volumen under 2 800 cm3; motorkøretøjer henhørende
under pos. 8705

– – – I andre tilfælde

8407 90 80

– – – – Med effekt 10 kW og derunder

4,2

A

8407 90 90

– – – – Med effekt over 10 kW

4,2

A

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel
(diesel- eller semidieselmotorer)

8408 10

– Motorer til fremdrift af skibe og både

0

A

2,7

A

0

A

2,7

A

0

A

– – Brugte

8408 10 11

– – – Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906,

8408 10 19

– – – I andre tilfælde

bugserbåde henhørende under pos. 8904 00 10 og krigs
skibe henhørende under pos. 8906 10 00

– – Nye, med effekt
– – – 50 kW og derunder

8408 10 23

– – – – Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906,

8408 10 27

– – – – I andre tilfælde

bugserbåde henhørende under pos. 8904 00 10 og krigs
skibe henhørende under pos. 8906 10 00

– – – Over 50 kW, men ikke over 100 kW

8408 10 31

– – – – Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906,

bugserbåde henhørende under pos. 8904 00 10 og krigs
skibe henhørende under pos. 8906 10 00
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2,7

A

0

A

2,7

A

0

A

2,7

A

0

A

2,7

A

0

A

2,7

A

0

A

2,7

A

0

A

2,7

A

– – – Over 100 kW, men ikke over 200 kW

8408 10 41

– – – – Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906,

8408 10 49

– – – – I andre tilfælde

bugserbåde henhørende under pos. 8904 00 10 og krigs
skibe henhørende under pos. 8906 10 00

– – – Over 200 kW, men ikke over 300 kW

8408 10 51

– – – – Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906,

8408 10 59

– – – – I andre tilfælde

bugserbåde henhørende under pos. 8904 00 10 og krigs
skibe henhørende under pos. 8906 10 00

– – – Over 300 kW, men ikke over 500 kW

8408 10 61

– – – – Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906,

8408 10 69

– – – – I andre tilfælde

bugserbåde henhørende under pos. 8904 00 10 og krigs
skibe henhørende under pos. 8906 10 00

– – – Over 500 kW, men ikke over 1 000 kW

8408 10 71

– – – – Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906,

8408 10 79

– – – – I andre tilfælde

bugserbåde henhørende under pos. 8904 00 10 og krigs
skibe henhørende under pos. 8906 10 00

– – – Over 1 000 kW, men ikke over 5 000 kW

8408 10 81

– – – – Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906,

8408 10 89

– – – – I andre tilfælde

bugserbåde henhørende under pos. 8904 00 10 og krigs
skibe henhørende under pos. 8906 10 00

– – – Over 5 000 kW

8408 10 91

– – – – Til søgående fartøjer henhørende under pos. 8901-8906,

8408 10 99

– – – – I andre tilfælde

8408 20

– Motorer, af den art der anvendes til fremdrift af køretøjer

bugserbåde henhørende under pos. 8904 00 10 og krigs
skibe henhørende under pos. 8906 10 00

henhørende under kapitel 87
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– – Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstraktorer

2,7

A

henhørende under pos. 8701 10; motorkøretøjer henhørende
under pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefordring,
henhørende under pos. 8704, med motor med slagvolumen
under 2 500 cm3; motorkøretøjer henhørende under pos.
8705

– – I andre tilfælde
– – – Til landbrugstraktorer og traktorer til skovbrug, på hjul, med

effekt

8408 20 31

– – – – 50 kW og derunder

4,2

A

8408 20 35

– – – – Over 50 kW, men ikke over 100 kW

4,2

A

8408 20 37

– – – – Over 100 kW

4,2

A

– – – Til andre køretøjer henhørende under kapitel 87, med effekt

8408 20 51

– – – – 50 kW og derunder

4,2

A

8408 20 55

– – – – Over 50 kW, men ikke over 100 kW

4,2

A

8408 20 57

– – – – Over 100 kW, men ikke over 200 kW

4,2

A

8408 20 99

– – – – Over 200 kW

4,2

A

8408 90

– Andre motorer

8408 90 21

– – Til fremdrift af lokomotiver, motorvogne og motordræsiner til

4,2

A

4,2

A

jernbaner og sporveje

– – I andre tilfælde

8408 90 27

– – – Brugte
– – – Nye, med effekt

8408 90 41

– – – – 15 kW og derunder

4,2

A

8408 90 43

– – – – Over 15 kW, men ikke over 30 kW

4,2

A

8408 90 45

– – – – Over 30 kW, men ikke over 50 kW

4,2

A

8408 90 47

– – – – Over 50 kW, men ikke over 100 kW

4,2

A

8408 90 61

– – – – Over 100 kW, men ikke over 200 kW

4,2

A

8408 90 65

– – – – Over 200 kW, men ikke over 300 kW

4,2

A

8408 90 67

– – – – Over 300 kW, men ikke over 500 kW

4,2

A

8408 90 81

– – – – Over 500 kW, men ikke over 1 000 kW

4,2

A

8408 90 85

– – – – Over 1 000 kW, men ikke over 5 000 kW

4,2

A

8408 90 89

– – – – Over 5 000 kW

4,2

A

8409

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbræn
dingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

8409 10 00

– Til flyvemaskinemotorer

1,7

A

– Til andre motorer

8409 91 00

– – Udelukkende eller hovedsagelig bestemt til stempelmotorer

2,7

A

8409 99 00

– – I andre tilfælde

2,7

A

med gnisttænding
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Hydrauliske turbiner, vandhjul og regulatorer dertil
– Hydrauliske turbiner og vandhjul

8410 11 00

– – Med effekt 1 000 kW og derunder

4,5

A

8410 12 00

– – Med effekt over 1 000 kW, men ikke over 10 000 kW

4,5

A

8410 13 00

– – Med effekt over 10 000 kW

4,5

A

8410 90 00

– Dele, herunder regulatorer

4,5

A

8411

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

3,2

A

– Turboreaktorer

8411 11 00

– – Med reaktionseffekt 25 kN og derunder

8411 12

– – Med reaktionseffekt over 25 kN

8411 12 10

– – – Med reaktionseffekt over 25 kN, men ikke over 44 kN

2,7

A

8411 12 30

– – – Med reaktionseffekt over 44 kN, men ikke over 132 kN

2,7

A

8411 12 80

– – – Med reaktionseffekt over 132 kN

2,7

A

3,6

A

– Propelturbiner

8411 21 00

– – Med effekt 1 100 kW og derunder

8411 22

– – Med effekt over 1 100 kW

8411 22 20

– – – Med effekt over 1 100 kW, men ikke over 3 730 kW

2,7

A

8411 22 80

– – – Med effekt over 3 730 kW

2,7

A

4,1

A

– Andre gasturbiner

8411 81 00

– – Med effekt 5 000 kW og derunder

8411 82

– – Med effekt over 5 000 kW

8411 82 20

– – – Med effekt over 5 000 kW, men ikke over 20 000 kW

4,1

A

8411 82 60

– – – Med effekt over 20 000 kW, men ikke over 50 000 kW

4,1

A

8411 82 80

– – – Med effekt over 50 000 kW

4,1

A

– Dele

8411 91 00

– – Til turboreaktorer og propelturbiner

2,7

A

8411 99 00

– – Andre dele

4,1

A

8412

Andre kraftmaskiner og motorer

8412 10 00

– Reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer

2,2

A

– Hydrauliske kraftmaskiner og motorer

8412 21

– – Med lineær bevægelse (cylindre)

8412 21 20

– – – Hydrauliske systemer

2,7

A

8412 21 80

– – – Andre varer

2,7

A

8412 29

– – I andre tilfælde
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4,2

A

– – – Andre varer

8412 29 81

– – – – Hydrauliske motorer

4,2

A

8412 29 89

– – – – Andre varer

4,2

A

– Pneumatiske kraftmaskiner og motorer

8412 31 00

– – Med lineær bevægelse (cylindre)

4,2

A

8412 39 00

– – I andre tilfælde

4,2

A

8412 80

– Andre varer

8412 80 10

– – Dampkraftmaskiner

2,7

A

8412 80 80

– – Andre varer

4,2

A

8412 90

– Dele

8412 90 20

– – Til reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer

1,7

A

8412 90 40

– – Til hydrauliske kraftmaskiner og motorer

2,7

A

8412 90 80

– – Andre dele

2,7

A

8413

Væskepumper, også med målere; væskeelevatorer
– Pumper med måleanordning eller konstrueret til indbygning af

en måleanordning

8413 11 00

– – Pumper til fordeling af brændstof eller smøremidler, af den art

1,7

A

8413 19 00

– – Andre varer

1,7

A

8413 20 00

– Håndpumper,

1,7

A

8413 30

– Brændstof-, smøremiddel- og kølevæskepumper til stempel

8413 30 20

– – Indsprøjtningspumper

1,7

A

8413 30 80

– – Andre varer

1,7

A

8413 40 00

– Betonpumper

1,7

A

8413 50

– Andre fortrængningspumper med stempel eller membran

8413 50 20

– – Hydrauliske aggregater

1,7

A

8413 50 40

– – Doseringspumper

1,7

A

der anvendes på tankstationer eller i autoværksteder

undtagen håndpumper
pos. 8413 11 eller 8413 19

henhørende

under

drevne forbrændingsmotorer

– – Andre varer
– – – Stempelpumper

8413 50 61

– – – – Hydrauliske pumper

1,7

A

8413 50 69

– – – – Andre pumper

1,7

A

8413 50 80

– – – Andre varer

1,7

A

8413 60

– Andre roterende fortrængningspumper

8413 60 20

– – Hydrauliske aggregater

1,7

A

1,7

A

– – Andre varer
– – – Tandhjulspumper

8413 60 31

– – – – Hydrauliske pumper
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1,7

A

– – – Vingepumper

8413 60 61

– – – – Hydrauliske pumper

1,7

A

8413 60 69

– – – – Andre pumper

1,7

A

8413 60 70

– – – Skruespindelpumper

1,7

A

8413 60 80

– – – Andre fortrængningspumper

1,7

A

8413 70

– Andre centrifugalpumper
– – Dykpumper

8413 70 21

– – – Et-trins

1,7

A

8413 70 29

– – – Fler-trins

1,7

A

8413 70 30

– – Cirkulationspumper uden akseltætning, til centralvarme- og

1,7

A

1,7

A

1,7

A

varmtvandsanlæg

– – Andre centrifugalpumper, med trykstudsdiameter

8413 70 35

– – – 15 mm og derunder
– – – Over 15 mm

8413 70 45

– – – – Kanalhjulspumper og sidekanalpumper
– – – – Radialstrømningspumper
– – – – – Et-trins
– – – – – – Enkeltsugende pumper

8413 70 51

– – – – – – – I sammenbygget stand (monoblok)

1,7

A

8413 70 59

– – – – – – – I andre tilfælde

1,7

A

8413 70 65

– – – – – – Dobbeltsugende pumper

1,7

A

8413 70 75

– – – – – Fler-trins

1,7

A

– – – – Andre centrifugalpumper

8413 70 81

– – – – – Et-trins

1,7

A

8413 70 89

– – – – – Fler-trins

1,7

A

– Andre pumper; væskeelevatorer

8413 81 00

– – Pumper

1,7

A

8413 82 00

– – Væskeelevatorer

1,7

A

– Dele

8413 91 00

– – Til pumper

1,7

A

8413 92 00

– – Til væskeelevatorer

1,7

A

8414

Luftpumper, vakuumpumper, luft- og andre gaskompressorer
samt ventilatorer; emhætter med indbygget ventilator, også med
filter

8414 10

– Vakuumpumper

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012
8414 10 20

Varebeskrivelse
– – Til brug ved fremstilling af halvledere

L 186/561

Basissats

Kategori

0

A

1,7

A

– – I andre tilfælde

8414 10 25

– – – Stempel-, lamel-, molekular- og Roots-vakuumpumper
– – – Andre varer

8414 10 81

– – – – Diffusions-, cryo- og adsorptionspumper

1,7

A

8414 10 89

– – – – Andre varer

1,7

A

8414 20

– Hånd- eller fodbetjente luftpumper

8414 20 20

– – Cykelpumper

1,7

A

8414 20 80

– – Andre varer

2,2

A

8414 30

– Kompressorer, af den art der anvendes til kølemaskiner og lign.

8414 30 20

– – Med effekt 0,4 kW og derunder

2,2

A

– – Med effekt over 0,4 kW

8414 30 81

– – – Hermetiske eller halvhermetiske

2,2

A

8414 30 89

– – – I andre tilfælde

2,2

A

8414 40

– Luftkompressorer monteret på et chassis med hjul, til bugsering

8414 40 10

– – Med kapacitet pr. minut på 2 m3 og derunder

2,2

A

8414 40 90

– – Med kapacitet pr. minut på over 2 m3

2,2

A

3,2

A

– Ventilatorer

8414 51 00

– – Bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer med

8414 59

– – Andre varer

8414 59 20

– – – Aksialventilatorer

2,3

A

8414 59 40

– – – Centrifugalventilatorer

2,3

A

8414 59 80

– – – Andre varer

2,3

A

8414 60 00

– Emhætter med største vandrette side 120 cm og derunder

2,7

A

8414 80

– Andre varer

indbygget elektrisk motor, med effekt 125 W og derunder

– – Turbokompressorer

8414 80 11

– – – Et-trins

2,2

A

8414 80 19

– – – Fler-trins

2,2

A

– – Oscillerende fortrængningskompressorer, med overtryk på
– – – 15 bar og derunder, med kapacitet pr. time

8414 80 22

– – – – 60 m3 og derunder

2,2

A

8414 80 28

– – – – Over 60 m3

2,2

A

2,2

A

– – – Over 15 bar, med kapacitet pr. time

8414 80 51

– – – – 120 m3 og derunder
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2,2

A

2,2

A

– – Roterende fortrængningskompressorer

8414 80 73

– – – Med en aksel
– – – Med flere aksler

8414 80 75

– – – – Skruekompressorer

2,2

A

8414 80 78

– – – – Andre varer

2,2

A

8414 80 80

– – Andre varer

2,2

A

8414 90 00

– Dele

2,2

A

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventil
ator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed,
herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af
fugtighedsgraden

8415 10

– Til montering på vægge eller i vinduer, sammenbygget til en

8415 10 10

– – Sammenbygget til en enhed

2,2

A

8415 10 90

– – "Split-system"

2,7

A

8415 20 00

– Af den art der anvendes til personer, i motorkøretøjer

2,7

A

enhed eller som "split-system"

– I andre tilfælde

8415 81 00

– – Med køleelement og ventil til vending af køle-/varmekreds

2,7

A

8415 82 00

– – I andre tilfælde, med køleelement

2,7

A

8415 83 00

– – Uden køleelement

2,7

A

8415 90 00

– Dele

2,7

A

8416

Fyringsaggregater til flydende brændstof, pulveriseret fast brændsel
eller gas; mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske
askeudtømningsapparater og lignende apparater dertil

8416 10

– Fyringsaggregater til flydende brændstof

8416 10 10

– – Automatiske fyringsaggregater

1,7

A

8416 10 90

– – Andre varer

1,7

A

8416 20

– Andre fyringsaggregater, herunder kombinerede brændere

8416 20 10

– – Udelukkende til gas, i sammenbygget stand (monoblok) med

1,7

A

løbet (reversible varmepumper)

indbygget ventilator og styre- og kontrolanordning

– – I andre tilfælde

8416 20 20

– – – Kombinerede brændere

1,7

A

8416 20 80

– – – I andre tilfælde

1,7

A

8416 30 00

– Mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtøm

1,7

A

8416 90 00

– Dele

1,7

A

8417

Industri- og laboratorieovne, herunder forbrændingsovne (und
tagen elektriske ovne henhørende under pos. 8514)

ningsapparater og lignende apparater dertil
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8417 10 00

– Ovne til ristning, smeltning eller anden varmebehandling af

1,7

A

8417 20

– Bageriovne, herunder ovne til bagning af biskuitter

8417 20 10

– – Tunnelovne

1,7

A

8417 20 90

– – Andre varer

1,7

A

8417 80

– Andre varer

8417 80 30

– – Ovne til brænding af keramiske produkter

1,7

A

8417 80 50

– – Ovne til brænding af cement, glas eller kemiske produkter

1,7

A

8417 80 70

– – I andre tilfælde

1,7

A

8417 90 00

– Dele

1,7

A

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og
frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkondi
tioneringsmaskiner henhørende under pos. 8415

8418 10

– Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre

8418 10 20

– – Med rumindhold over 340 liter

1,9

A

8418 10 80

– – I andre tilfælde

1,9

A

1,5

A

malm eller metal

– Køleskabe til husholdningsbrug

8418 21

– – Med kompressoraggregat

8418 21 10

– – – Med rumindhold over 340 liter
– – – I andre tilfælde

8418 21 51

– – – – Bordmodeller

2,5

A

8418 21 59

– – – – Indbygningsmodeller

1,9

A

– – – – Andre modeller, med rumindhold

8418 21 91

– – – – – 250 liter og derunder

2,5

A

8418 21 99

– – – – – Over 250 liter, men ikke over 340 liter

1,9

A

8418 29 00

– – I andre tilfælde

2,2

A

8418 30

– Frysebokse med rumindhold 800 liter og derunder

8418 30 20

– – Med rumindhold 400 liter og derunder

2,2

A

8418 30 80

– – Med rumindhold over 400 liter, men ikke over 800 liter

2,2

A

8418 40

– Fryseskabe med rumindhold 900 liter og derunder

8418 40 20

– – Med rumindhold 250 liter og derunder

2,2

A

8418 40 80

– – Med rumindhold over 250 liter, men ikke over 900 liter

2,2

A

8418 50

– Andre møbler (bokse, skabe, diske, reoler og lign.) til opbeva

2,2

A

ring og udstilling, med indbygget køle- eller fryseudstyr

– – Køle- og frysediske samt køle- og frysereoler, med indbygget

køleaggregat eller fordamper

8418 50 11

– – – Til frosne varer

Bemærkning

L 186/564

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basissats

Kategori

8418 50 19

– – – I andre tilfælde

2,2

A

8418 50 90

– – Andre køle- og frysemøbler

2,2

A

2,2

A

2,2

A

2,2

A

– Andre maskiner og apparater til køling og frysning; varmepum

per

8418 61 00

– – Varmepumper,

undtagen
henhørende under pos. 8415

8418 69 00

– – Andre varer

luftkonditioneringsmaskiner

– Dele

8418 91 00

– – Møbler bestemt til indbygning af køle- og fryseudstyr

8418 99

– – Andre varer

8418 99 10

– – – Fordampere og kondensatorer, bortset fra varer til apparater

2,2

A

8418 99 90

– – – Andre varer

2,2

A

8419

Maskiner, apparater og anlæg, også elektrisk opvarmede (undtagen
ovne og andre apparater henhørende under pos. 8514), til
behandling af materialer ved processer, der indbefatter tempera
turændringer, såsom opvarmning, kogning, ristning, destillation,
rektifikation, sterilisation, pasteurisering, dampning, tørring,
inddampning, fordampning, kondensering eller afkøling (undtagen
maskiner og apparater, af den art der anvendes til husholdnings
brug); gennemstrømnings- eller akkumulerende vandvarmere,
ikke-elektriske

til husholdningsbrug

– Vandvarmere, ikke-elektriske

8419 11 00

– – Gasvandvarmere af gennemstrømningstypen

2,6

A

8419 19 00

– – Andre ikke-elektriske vandvarmere

2,6

A

8419 20 00

– Sterilisationsapparater til medicinsk eller kirurgisk formål eller til

0

A

laboratoriebrug

– Maskiner, apparater og anlæg til tørring

8419 31 00

– – Til landbrugsprodukter

1,7

A

8419 32 00

– – Til træ, papirmasse, papir eller pap

1,7

A

8419 39 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8419 40 00

– Apparater til destillation eller rektifikation

1,7

A

8419 50 00

– Varmeudvekslere

1,7

A

8419 60 00

– Apparater til fremstilling af flydende luft eller andre gasser

1,7

A

– Andre maskiner, apparater og anlæg

8419 81

– – Til tilberedning af varme drikke, til madlavning eller til

8419 81 20

– – – Kaffemaskiner (perkolatorer) og andre apparater til tilbered

2,7

A

8419 81 80

– – – Andre varer

1,7

A

8419 89

– – I andre tilfælde

opvarmning af fødevarer

ning af kaffe og andre varme drikke

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

L 186/565

Varebeskrivelse

Basissats

Kategori

8419 89 10

– – – Køletårne og lignende apparater og anlæg til genafkøling af

1,7

A

8419 89 30

– – – Apparater og anlæg til metalpådampning under vakuum

2,4

A

8419 89 98

– – – Andre varer

2,4

A

8419 90

– Dele

8419 90 15

– – Til sterilisationsapparater henhørende under pos. 8419 20 00

0

A

8419 90 85

– – I andre tilfælde

1,7

A

8420

Kalandere og andre valsemaskiner, undtagen maskiner til metal
eller glas, samt valser dertil

8420 10

– Kalandere og andre valsemaskiner

8420 10 10

– – Af den art der anvendes i tekstilindustrien

1,7

A

8420 10 30

– – Af den art der anvendes i papirindustrien

1,7

A

8420 10 80

– – I andre tilfælde

1,7

A

recirkulerende vand, i hvilke varmeudvekslingen ikke foregår
gennem vægge

– Dele

8420 91

– – Valser

8420 91 10

– – – Af støbejern

1,7

A

8420 91 80

– – – I andre tilfælde

2,2

A

8420 99 00

– – Andre dele

2,2

A

8421

Centrifuger, herunder tørrecentrifuger; maskiner og apparater til
filtrering eller rensning af væsker eller gasser
– Centrifuger, herunder tørrecentrifuger

8421 11 00

– – Mælkeseparatorer

2,2

A

8421 12 00

– – Tørrecentrifuger til tøj

2,7

A

8421 19

– – Andre centrifuger

8421 19 20

– – – Af den art der anvendes i laboratorier

1,5

A

8421 19 70

– – – I andre tilfælde

0

A

– Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af væsker

8421 21 00

– – Til filtrering eller rensning af vand

1,7

A

8421 22 00

– – Til filtrering eller rensning af drikkevarer, undtagen vand

1,7

A

8421 23 00

– – Olie- og benzinfiltre til forbrændingsmotorer

1,7

A

8421 29 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

1,7

A

1,7

A

1,7

A

– Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser

8421 31 00

– – Luftfiltre til forbrændingsmotorer

8421 39

– – Andre varer

8421 39 20

– – – Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af luft
– – – Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af andre

gasser

8421 39 60

– – – – Ved en katalytisk proces
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1,7

A

– Dele

8421 91 00

– – Til centrifuger, herunder tørrecentrifuger

1,7

A

8421 99 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8422

Opvaskemaskiner; maskiner og apparater til rensning eller tørring
af flasker og andre beholdere; maskiner og apparater til påfyld
ning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker,
sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af
flasker, glas, rør og lignende beholdere; andre emballerings
maskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til embal
lering med krympefolie); maskiner og apparater til tilsætning af
kulsyre til drikkevarer
– Opvaskemaskiner

8422 11 00

– – Til husholdningsbrug

2,7

A

8422 19 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8422 20 00

– Maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og

1,7

A

8422 30 00

– Maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller

1,7

A

8422 40 00

– Andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder

1,7

A

8422 90

– Dele

8422 90 10

– – Til opvaskemaskiner

1,7

A

8422 90 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

8423

Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte (undtagen vægte,
følsomme for 5 centigram og derunder); vægtlodder af enhver art

8423 10

– Personvægte, herunder vægte til vejning af spædbørn; hushold

8423 10 10

– – Husholdningsvægte

1,7

A

8423 10 90

– – Andre vægte

1,7

A

8423 20 00

– Kontinuerligt virkende vægte til vejning af varer på transport

1,7

A

8423 30 00

– Vægte til afvejning af konstante vægtmængder, vægte til afvej

1,7

A

andre beholdere

etikettering af flasker, dåser, æsker, sække og andre beholdere;
maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og
lignende beholdere; maskiner og apparater til tilsætning af
kulsyre til drikkevarer
maskiner til emballering med krympefolie)

ningsvægte

bånd

ning af en forud bestemt vægtmængde i sække eller andre
beholdere, herunder doseringsvægte

– Andre vægte

8423 81

– – Med kapacitet 30 kg og derunder

8423 81 10

– – – Kontrolvægte og automatiske kontrolmaskiner og -apparater,

1,7

A

8423 81 30

– – – Vægte til vejning og etikettering af indpakkede varer

1,7

A

8423 81 50

– – – Butiksvægte

1,7

A

der virker på grundlag af en forudindstillet vægt
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1,7

A

8423 81 90

– – – Andre vægte

8423 82

– – Med kapacitet over 30 kg, men ikke over 5 000 kg

8423 82 10

– – – Kontrolvægte og automatiske kontrolmaskiner og -apparater,

1,7

A

8423 82 90

– – – Andre vægte

1,7

A

8423 89 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8423 90 00

– Vægtlodder af enhver art; dele til vægte

1,7

A

8424

Mekaniske apparater (også hånddrevne) til udsprøjtning, forstøv
ning eller spredning af væsker eller pulvere; ildslukningsapparater,
også med ladning; sprøjtepistoler og lignende redskaber; damp
stråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner

8424 10 00

– Ildslukningsapparater, også med ladning

1,7

A

8424 20 00

– Sprøjtepistoler og lignende redskaber

1,7

A

8424 30

– Dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner

der virker på grundlag af en forudindstillet vægt

– – Vandrensere, med indbygget motor

8424 30 01

– – – Med varmeaggregat

1,7

A

8424 30 08

– – – I andre tilfælde

1,7

A

– – Andre maskiner

8424 30 10

– – – Trykluftdrevne

1,7

A

8424 30 90

– – – I andre tilfælde

1,7

A

1,7

A

1,7

A

– Andre maskiner og apparater

8424 81

– – Til land- eller havebrug

8424 81 10

– – – Vandingsapparater
– – – Andre varer

8424 81 30

– – – – Transportable apparater
– – – – Andre varer

8424 81 91

– – – – – Apparater til spredning og udsprøjtning, bestemt til at

1,7

A

8424 81 99

– – – – – Andre varer

1,7

A

8424 89 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8424 90 00

– Dele

1,7

A

8425

Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande ("skips");
spil og ankerspil; donkrafte

0

A

monteres på eller trækkes af traktorer

– Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande

("skips") eller apparater, af den art der anvendes til løftning af
køretøjer

8425 11 00

– – Med elektromotor
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0

A

– Spil; ankerspil

8425 31 00

– – Med elektromotor

0

A

8425 39 00

– – I andre tilfælde

0

A

– Donkrafte; apparater, af den art der anvendes til løftning af

køretøjer

8425 41 00

– – Stationære autoløftere, af den art der anvendes i værksteder

0

A

8425 42 00

– – Andre donkrafte, hydrauliske

0

A

8425 49 00

– – Andre varer

0

A

8426

Svingkraner og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile
portalkraner, portalløftetrucker og krantrucker
– Løbekraner, krantransportører, brokraner, mobile portalkraner

(undtagen af svingtypen) og portalløftetrucker

8426 11 00

– – Løbekraner på skinner

0

A

8426 12 00

– – Mobile portalkraner på gummihjul samt portalløftetrucker

0

A

8426 19 00

– – Andre varer

0

A

8426 20 00

– Tårnkraner

0

A

8426 30 00

– Portalkraner af svingtypen

0

A

– Andre maskiner og apparater, selvbevægende

8426 41 00

– – På gummihjul

0

A

8426 49 00

– – I andre tilfælde

0

A

– Andre maskiner og apparater

8426 91

– – Bestemt til montering på vejgående køretøjer

8426 91 10

– – – Hydrauliske kraner til lastning eller losning af køretøjer

0

A

8426 91 90

– – – Andre varer

0

A

8426 99 00

– – I andre tilfælde

0

A

8427

Gaffeltrucker; andre trucker med anordning til løftning eller flyt
ning

8427 10

– Selvbevægende trucker med elektromotor

8427 10 10

– – Med løftehøjde 1 m og derover

4,5

A

8427 10 90

– – I andre tilfælde

4,5

A

8427 20

– Andre selvbevægende trucker
– – Med løftehøjde 1 m og derover

8427 20 11

– – – Terrængående gaffeltrucker og andre trucker til stabling

4,5

A

8427 20 19

– – – Andre varer

4,5

A

8427 20 90

– – I andre tilfælde

4,5

A
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4

A

8427 90 00

– Andre trucker

8428

Andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller
flytning (fx elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner)

8428 10

– Person- og vareelevatorer, herunder hejseværker med spande

8428 10 20

– – Elektrisk drevne

0

A

8428 10 80

– – I andre tilfælde

0

A

8428 20

– Pneumatiske elevatorer og transportører

8428 20 20

– – Til løse materialer

0

A

8428 20 80

– – I andre tilfælde

0

A

("skips")

– Andre elevatorer og transportører til kontinuerlig transport af

varer

8428 31 00

– – Specielt konstrueret til brug ved underjordiske arbejder

0

A

8428 32 00

– – I andre tilfælde, med spande

0

A

8428 33 00

– – I andre tilfælde, med bånd eller remme

0

A

8428 39

– – I andre tilfælde

8428 39 20

– – – Rullebaner og hjulbaner ("castors")

0

A

8428 39 90

– – – Andre varer

0

A

8428 40 00

– Rulletrapper og rullende fortove

0

A

8428 60 00

– Tovbaner (herunder stolelifte og skilifte); trækmekanismer og

0

A

8428 90

– Andre maskiner og apparater

spil til funicularer

– – Læsseapparater, specielt konstrueret til brug i landbruget

8428 90 71

– – – Konstrueret til montering på landbrugstraktorer

0

A

8428 90 79

– – – I andre tilfælde

0

A

8428 90 90

– – Andre maskiner og apparater

0

A

8429

Bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere,
gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler,
selvkørende
– Bulldozere og angledozere

8429 11 00

– – På larvebånd

0

A

8429 19 00

– – I andre tilfælde

0

A

8429 20 00

– Vejhøvle (graders og levellers)

0

A

8429 30 00

– Scrapere

0

A

8429 40

– Stampemaskiner og vejtromler
– – Vejtromler

8429 40 10

– – – Vibrationstromler

0

A

8429 40 30

– – – Andre tromler

0

A
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0

A

0

A

– Gravemaskiner og læssemaskiner

8429 51

– – Læssemaskiner med frontmonteret læsseblad

8429 51 10

– – – Læssemaskiner specielt konstrueret til brug ved underjordiske

arbejder

– – – Andre læssemaskiner

8429 51 91

– – – – Læssemaskiner med skovl, på larvebånd

0

A

8429 51 99

– – – – Andre maskiner

0

A

8429 52

– – Maskiner, hvis overbygning kan drejes 360o

8429 52 10

– – – Gravemaskiner på larvebånd

0

A

8429 52 90

– – – Andre maskiner

0

A

8429 59 00

– – Andre maskiner

0

A

8430

Andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbryd
ning og lign. (fx maskiner til planering, udgravning, stampning,
komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og
maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

8430 10 00

– Piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af

0

A

8430 20 00

– Sneplove og sneblæsere

0

A

pæle

– Skrammaskiner til brydning af kul, malm og lign., samt

maskiner og apparater til tunnelboring

8430 31 00

– – Selvkørende

0

A

8430 39 00

– – I andre tilfælde

0

A

– Andre maskiner og apparater til boring

8430 41 00

– – Selvkørende

0

A

8430 49 00

– – I andre tilfælde

0

A

8430 50 00

– Andre maskiner og apparater, selvkørende

0

A

– Andre maskiner og apparater, ikke-selvkørende

8430 61 00

– – Maskiner og apparater til stampning og komprimering

0

A

8430 69 00

– – Andre maskiner og apparater

0

A

8431

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner
eller apparater henhørende under pos. 8425-8430

8431 10 00

– Til maskiner og apparater henhørende under pos. 8425

0

A

8431 20 00

– Til maskiner og apparater henhørende under pos. 8427

4

A

– Til maskiner og apparater henhørende under pos. 8428

8431 31 00

– – Til person- og vareelevatorer eller rulletrapper

0

A

8431 39 00

– – Til andre maskiner og apparater

0

A

– Til maskiner og apparater henhørende under pos. 8426, 8429

eller 8430

8431 41 00

– – Spande, grabber, gribere og skovle

0

A

8431 42 00

– – Blade til bulldozere eller angledozere

0

A
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8431 43 00

– – Dele til maskiner og apparater til boring, henhørende under

0

A

8431 49

– – Andre varer

8431 49 20

– – – Af støbejern eller af støbestål

0

A

8431 49 80

– – – I andre tilfælde

0

A

8432

Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsmaskiner og -apparater til
jordens bearbejdning og dyrkning; tromler til plæner eller sports
pladser

8432 10 00

– Plove

0

A

0

A

pos. 8430 41 eller 8430 49

– Harver, kultivatorer, luge-, hakke- og hyppemaskiner

8432 21 00

– – Tallerkenharver

8432 29

– – Andre varer

8432 29 10

– – – Kultivatorer

0

A

8432 29 30

– – – Harver

0

A

8432 29 50

– – – Selvkørende hakkemaskiner

0

A

8432 29 90

– – – Andre maskiner og apparater

0

A

8432 30

– Så-, plante- og priklemaskiner
– – Såmaskiner

8432 30 11

– – – Enkorn-radsåmaskiner med centraltræk

0

A

8432 30 19

– – – Andre såmaskiner

0

A

8432 30 90

– – Plante- og priklemaskiner

0

A

8432 40

– Gødningspredere

8432 40 10

– – Til kunstgødning

0

A

8432 40 90

– – Til anden gødning

0

A

8432 80 00

– Andre maskiner og apparater

0

A

8432 90 00

– Dele

0

A

8433

Høstmaskiner og tærskeværker, herunder halm- og foderpressere;
slåmaskiner (herunder plæneklippere); maskiner til rensning eller
sortering af æg, frugt eller andre landbrugsprodukter, undtagen
maskiner og apparater henhørende under pos. 8437

0

A

– Plæneklippere

8433 11

– – Med motor og horisontalt roterende skær

8433 11 10

– – – Med elektromotor
– – – Med anden motor
– – – – Selvkørende

8433 11 51

– – – – – Med førersæde

0

A

8433 11 59

– – – – – I andre tilfælde

0

A
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0

A

0

A

– – – Med motor

8433 19 10

– – – – Med elektromotor
– – – – Med anden motor
– – – – – Selvkørende

8433 19 51

– – – – – – Med førersæde

0

A

8433 19 59

– – – – – – I andre tilfælde

0

A

8433 19 70

– – – – – Ikke selvkørende

0

A

8433 19 90

– – – Uden motor

0

A

8433 20

– Slåmaskiner, herunder knivbjælker til montering på en traktor

8433 20 10

– – Med motor

0

A

– – I andre tilfælde

8433 20 50

– – – Til montering på eller tilkobling til traktorer

0

A

8433 20 90

– – – I andre tilfælde

0

A

8433 30 00

– Andre maskiner og apparater til høhøstning

0

A

8433 40 00

– Halm- og foderpressere, herunder opsamlingspressere

0

A

– Andre maskiner og apparater til høstning; tærskeværker

8433 51 00

– – Mejetærskere

0

A

8433 52 00

– – Andre maskiner og apparater til tærskning

0

A

8433 53

– – Maskiner til optagning af rodfrugter og rodknolde

8433 53 10

– – – Kartoffeloptagere

0

A

8433 53 30

– – – Roeoptagere og roeaftoppere

0

A

8433 53 90

– – – Andre varer

0

A

8433 59

– – Andre maskiner og apparater til høstning
– – – Grøntfoderhøstere

8433 59 11

– – – – Selvkørende

0

A

8433 59 19

– – – – I andre tilfælde

0

A

8433 59 85

– – – Andre varer

0

A

8433 60 00

– Maskiner til rensning eller sortering af æg, frugt eller andre

0

A

8433 90 00

– Dele

0

A

8434

Malkemaskiner og mejerimaskiner

8434 10 00

– Malkemaskiner

0

A

8434 20 00

– Mejerimaskiner

0

A

8434 90 00

– Dele

0

A

landbrugsprodukter
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8435

Pressere, persere og andre maskiner og apparater til brug ved
fremstilling af vin, cider, frugtsaft eller lignende drikkevarer

8435 10 00

– Maskiner og apparater

1,7

A

8435 90 00

– Dele

1,7

A

8436

Andre maskiner og apparater til landbrug, havebrug, skovbrug,
fjerkræavl eller biavl, herunder spiringsanlæg med mekanisk
udstyr eller udstyr til opvarmning; rugemaskiner og kyllinge
mødre

8436 10 00

– Maskiner og apparater til tilberedning af dyrefoder

1,7

A

– Maskiner og apparater til fjerkræavl; rugemaskiner og kyllinge

mødre

8436 21 00

– – Rugemaskiner og kyllingemødre

1,7

A

8436 29 00

– – Andre maskiner og apparater

1,7

A

8436 80

– Andre maskiner og apparater

8436 80 10

– – Til skovbrug

1,7

A

8436 80 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

– Dele

8436 91 00

– – Til maskiner og apparater til fjerkræavl eller til rugemaskiner

1,7

A

8436 99 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8437

Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller
tørrede bælgfrugter; maskiner og apparater til møllerier og
maskiner og apparater til anden behandling af korn og tørrede
bælgfrugter (undtagen maskiner og apparater af landbrugstyper)

8437 10 00

– Maskiner og apparater til rensning og sortering af frø, korn eller

1,7

A

8437 80 00

– Andre maskiner og apparater

1,7

A

8437 90 00

– Dele

1,7

A

8438

Maskiner og apparater, ikke tariferet i nogen anden position i
dette kapitel, til industriel tilberedning eller fremstilling af føde
varer eller drikkevarer, undtagen maskiner og apparater til udvin
ding eller tilberedning af animalske eller fede vegetabilske olier og
fedtstoffer

8438 10

– Bagerimaskiner samt maskiner og apparater til fremstilling af

8438 10 10

– – Bagerimaskiner

1,7

A

8438 10 90

– – Maskiner og apparater til fremstilling af makaroni, spaghetti og

1,7

A

8438 20 00

– Maskiner og apparater til fremstilling af sukkervarer, kakao og

1,7

A

8438 30 00

– Maskiner og apparater til sukkerfabrikker

1,7

A

8438 40 00

– Maskiner og apparater til bryggerier

1,7

A

8438 50 00

– Maskiner og apparater til behandling og tilberedning af kød og

1,7

A

8438 60 00

– Maskiner og apparater til behandling og tilberedning af frugt,

1,7

A

8438 80

– Andre maskiner og apparater

og kyllingemødre

tørrede bælgfrugter

makaroni, spaghetti og lign.

lign.

chokolade

fjerkræ

nødder og grøntsager
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1,7

A

– – I andre tilfælde

8438 80 91

– – – Til behandling, tilberedning eller fremstilling af drikkevarer

1,7

A

8438 80 99

– – – I andre tilfælde

1,7

A

8438 90 00

– Dele

1,7

A

8439

Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse eller til frem
stilling og efterbehandling af papir og pap

8439 10 00

– Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse

1,7

A

8439 20 00

– Maskiner og apparater til fremstilling af papir og pap

1,7

A

8439 30 00

– Maskiner og apparater til efterbehandling af papir og pap

1,7

A

– Dele

8439 91 00

– – Til maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse

1,7

A

8439 99 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8440

Maskiner og apparater til bogindbinding, herunder symaskiner til
hæftning af bøger

8440 10

– Maskiner og apparater

8440 10 10

– – Falsemaskiner

1,7

A

8440 10 20

– – Optagningsmaskiner

1,7

A

8440 10 30

– – Sy- og hæftemaskiner

1,7

A

8440 10 40

– – Limbindemaskiner

1,7

A

8440 10 90

– – Andre maskiner og apparater

1,7

A

8440 90 00

– Dele

1,7

A

8441

Andre maskiner og apparater til forarbejdning af papirmasse,
papir og pap, herunder papir- og papskæremaskiner af enhver art

8441 10

– Skæremaskiner

8441 10 10

– – Kombinerede rulleopskærings- og genoprulningsmaskiner

1,7

A

8441 10 20

– – Langskære- og tværskæremaskiner

1,7

A

8441 10 30

– – Skæremaskiner af guillotine-typen

1,7

A

8441 10 70

– – Andre skæremaskiner

1,7

A

8441 20 00

– Maskiner til fremstilling af sække, poser og konvolutter

1,7

A

8441 30 00

– Maskiner til fremstilling af æsker, kasser, rør, tromler, kartoner

1,7

A

8441 40 00

– Maskiner til formpresning af varer af papirmasse, papir eller pap

1,7

A

8441 80 00

– Andre maskiner og apparater

1,7

A

8441 90

– Dele

og lignende varer, på anden måde end ved formpresning
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8441 90 10

– – Til skæremaskiner

1,7

A

8441 90 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

8442

Maskiner, apparater og redskaber (undtagen værktøjsmaskiner
henhørende under pos. 8456-8465) til fremstilling og bearbejd
ning af trykplader, trykcylindre og lign.; trykplader, trykcylindre
og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til grafisk
brug (slebet, poleret og lign.)

8442 30

– Maskiner, apparater og redskaber

8442 30 10

– – Fotosættemaskiner

1,7

A

0

A

– – Andre maskiner

8442 30 91

– – – Kombinerede støbe- og sættemaskiner (linotype-, monotype-

8442 30 99

– – – Andre maskiner

1,7

A

8442 40 00

– Dele til forannævnte maskiner, apparater og redskaber

1,7

A

8442 50

– Trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske

8442 50 20

– – Med trykbillede

1,7

A

8442 50 80

– – I andre tilfælde

1,7

A

8443

Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign.
henhørende under pos. 8442; andre printere, kopieringsmaskiner
og telefaxapparater, også kombineret; dele og tilbehør

og intertypemaskiner mv.), også med udstyr til støbning

sten, behandlet til grafisk brug (slebet, poleret og lign.)

– Trykkemaskiner,

som anvender plader, cylindre og lign.
henhørende under pos. 8442

8443 11 00

– – Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel fra ruller

1,7

A

8443 12 00

– – Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel af ark, hvis ene side

1,7

A

8443 13

– – Andre offset-trykkemaskiner

1,7

A

længde ikke overstiger 22 cm og den anden ikke 36 cm, i
ikke-foldet stand (kontoroffset-maskiner)

– – – Til trykning af ark

8443 13 10

– – – – Brugte
– – – – Nye, til ark af format

8443 13 31

– – – – – 52 × 74 cm eller derunder

1,7

A

8443 13 35

– – – – – Over 52 × 74 cm, men ikke over 74 × 107 cm

1,7

A

8443 13 39

– – – – – Over 74 × 107 cm

1,7

A

8443 13 90

– – – I andre tilfælde

1,7

A
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8443 14 00

– – Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere) med papirtilførsel fra

1,7

A

8443 15 00

– – Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere), med anden papirtilførsel

1,7

A

8443 16 00

– – Flexografitrykkemaskiner og -apparater

1,7

A

8443 17 00

– – Dybtrykmaskiner og -apparater

1,7

A

8443 19

– – Andre maskiner

8443 19 20

– – – Til trykning af tekstilmaterialer

1,7

A

8443 19 40

– – – Til brug ved fremstilling af halvledere

0

A

8443 19 70

– – – I andre tilfælde

1,7

A

2,2

A

0

A

ruller, undtagen til flexografisk trykning

end fra ruller, undtagen til flexografisk trykning

– Andre printere, kopieringsmaskiner og telefaxapparater, også

kombineret

8443 31

– – Maskiner, der udfører to eller flere af funktionerne trykning

8443 31 20

– – – Maskiner med digital kopiering som hovedfunktion, hvor

8443 31 80

– – – Andre maskiner

8443 32

– – Andre maskiner, der kan tilsluttes til en automatisk databe

8443 32 10

– – – Printere

0

A

8443 32 30

– – – Telefaxapparater

0

A

(printning), kopiering eller faxtransmission og kan tilsluttes til
en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk

kopieringen udføres ved at skanne originalen og printe kopi
erne på en elektrostatisk printer

handlingsmaskine eller et netværk

– – – Andre maskiner

8443 32 91

– – – – Kopieringsmaskiner, der fungerer ved at skanne originalen

6

A

8443 32 93

– – – – Andre

0

A

8443 32 99

– – – – Andre maskiner

2,2

A

8443 39

– – Andre maskiner og apparater

8443 39 10

– – – Kopieringsmaskiner, der fungerer ved at skanne originalen og

6

A

og printe kopierne på en elektrostatisk printer
system

maskiner med kopieringsfunktion med optisk

printe kopierne på en elektrostatisk printer

– – – Andre kopieringsmaskiner

8443 39 31

– – – – Med optisk system

0

A

8443 39 39

– – – – I andre tilfælde

3

A

8443 39 90

– – – Andre maskiner og apparater

2,2

A

– Dele og tilbehør

8443 91

– – Dele og tilbehør til trykkemaskiner, som anvender plader,

cylindre og lign. henhørende under pos. 8442
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0

A

– – – I andre tilfælde

8443 91 91

– – – – Af støbejern eller af støbestål

1,7

A

8443 91 99

– – – – I andre tilfælde

1,7

A

8443 99

– – Andre varer

8443 99 10

– – – Sammensatte elektroniske komponenter

0

A

8443 99 90

– – – Andre varer

0

A

8444 00

Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, teksturering og
skæring af kemofibre

8444 00 10

– Maskiner til ekstrusion

1,7

A

8444 00 90

– Andre maskiner

1,7

A

8445

Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre; spinde- og tvinde
maskiner samt andre maskiner til fremstilling af tekstilgarn; spole
maskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner) og maskiner til
bearbejdning af tekstilgarn med henblik på anvendelse i de
under pos. 8446 og 8447 nævnte maskiner
– Maskiner til bearbejdning af tekstilfibre

8445 11 00

– – Kartemaskiner

1,7

A

8445 12 00

– – Kæmmemaskiner

1,7

A

8445 13 00

– – Forspindemaskiner

1,7

A

8445 19 00

– – Andre maskiner

1,7

A

8445 20 00

– Spindemaskiner

1,7

A

8445 30 00

– Tvindemaskiner og maskiner til fremstilling af flertrådet eller

1,7

A

8445 40 00

– Spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner)

1,7

A

8445 90 00

– Andre maskiner

1,7

A

8446

Vævestole

8446 10 00

– Til vævning af stof af bredde 30 cm og derunder

1,7

A

kabelslået garn

– Skyttevæve, til vævning af stof af bredde over 30 cm

8446 21 00

– – Motordrevne

1,7

A

8446 29 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8446 30 00

– Skytteløse væve, til vævning af stof af bredde over 30 cm

1,7

A

8447

Strikkemaskiner, stitch-bondingmaskiner, maskiner til fremstilling
af overspundet garn, tyl, blonder og kniplinger, broderier,
possement og net samt maskiner til tufting
– Rundstrikkemaskiner

8447 11 00

– – Med cylinderdiameter på 165 mm og derunder

1,7

A

8447 12 00

– – Med cylinderdiameter over 165 mm

1,7

A
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8447 20

– Fladstrikkemaskiner; stitch-bondingmaskiner

8447 20 20

– – Kædestole, herunder Raschelmaskiner; stitch-bondingmaskiner

1,7

A

8447 20 80

– – Andre maskiner

1,7

A

8447 90 00

– Andre maskiner

1,7

A

8448

Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med de
under pos. 8444-8447 hørende maskiner (fx skaftmaskiner, jacq
uardmaskiner, kæde- og skudvogtere samt skytteskiftningsmaski
ner); dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig
anvendes til maskiner henhørende under denne position eller
under pos. 8444-8447 (fx spindler og spindelvinger, kartebeslag,
kamme, spindedyser, væveskytter, vævelidser (søller), skaftrammer
samt nåle til strikkemaskiner)
– Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til brug i forbindelse med

de under pos. 8444-8447 hørende maskiner

8448 11 00

– – Skaft- og jacquardmaskiner; kortreduktions-, kortkopierings-,

1,7

A

8448 19 00

– – Andre varer

1,7

A

8448 20 00

– Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8444 eller

1,7

A

korthugge- og kortsnøremaskiner til jacquardkort

til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater

– Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8445 eller

til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater

8448 31 00

– – Kartebeslag

1,7

A

8448 32 00

– – Til maskiner til behandling af tekstilfibre, undtagen kartebeslag

1,7

A

8448 33 00

– – Spindler og spindelvinger, spinderinge og spindeløbere

1,7

A

8448 39 00

– – Andre varer

1,7

A

– Dele og tilbehør til vævestole eller til deres hjælpemaskiner og

hjælpeapparater

8448 42 00

– – Væveblade, vævelidser (søller) og skaftrammer

1,7

A

8448 49 00

– – Andre varer

1,7

A

– Dele og tilbehør til maskiner og apparater henhørende under

pos. 8447 eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater

8448 51

– – Sinkers (platiner), nåle og lignende varer til dannelse af masker

8448 51 10

– – – Sinkers (platiner)

1,7

A

8448 51 90

– – – Andre varer

1,7

A

8448 59 00

– – Andre varer

1,7

A

8449 00 00

Maskiner og apparater til fremstilling og efterbehandling af filt og
fiberdug i metermål eller i anden form, herunder maskiner og
apparater til fremstilling af filthatte; blokke til fremstilling af hatte

1,7

A
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Vaskemaskiner, også med tørremaskine
– Maskiner med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder

8450 11

– – Fuldautomatiske
– – – Med en kapacitet på 6 kg tørt tøj og derunder

8450 11 11

– – – – Frontbetjente

3

A

8450 11 19

– – – – Topbetjente

3

A

8450 11 90

– – – Med en kapacitet på over 6 kg, men ikke over 10 kg tørt tøj

2,6

A

8450 12 00

– – I andre tilfælde, med indbygget tørrecentrifuge

2,7

A

8450 19 00

– – I andre tilfælde

2,7

A

8450 20 00

– Maskiner med en kapacitet på over 10 kg tørt tøj

2,2

A

8450 90 00

– Dele

2,7

A

8451

Maskiner og apparater (undtagen maskiner henhørende under
pos. 8450) til vask, rensning, vridning, tørring, strygning, pres
ning (herunder fikseringspresser), blegning, farvning, appretering,
overfladebehandling, overtrækning eller imprægnering af tekstil
garn, tekstilstof eller forarbejdede tekstilvarer samt maskiner til
pålægning af masse på tekstilstof eller andet støttemateriale ved
fremstilling af gulvbelægning (fx linoleum); maskiner til oprul
ning, afrulning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstil
stof

8451 10 00

– Tørrensemaskiner (kemisk rensning)

2,2

A

– Tørremaskiner

8451 21 00

– – Med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder

2,2

A

8451 29 00

– – I andre tilfælde

2,2

A

8451 30 00

– Presse- og strygemaskiner, herunder fikseringspresser

2,2

A

8451 40 00

– Maskiner til vask, blegning og farvning

2,2

A

8451 50 00

– Maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring og

2,2

A

8451 80

– Andre maskiner og apparater

8451 80 10

– – Maskiner til pålægning af masse på tekstilstof eller andet støt

2,2

A

8451 80 30

– – Maskiner til appretering eller overfladebehandling

2,2

A

8451 80 80

– – Andre maskiner og apparater

2,2

A

takning af tekstilstof

temateriale ved fremstilling af linoleum eller anden gulvbelæg
ning
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8451 90 00

– Dele

8452

Symaskiner, undtagen symaskiner til hæftning af bøger
henhørende under pos. 8440; møbler, borde og overtræk, specielt
konstrueret til symaskiner; symaskinenåle

8452 10

– Symaskiner til husholdningsbrug

12.6.2020

Basissats

Kategori

2,2

A

– – Symaskiner (skyttemaskiner), hvis hoved vejer 16 kg og

derunder uden motor eller 17 kg og derunder med motor;
symaskinhoveder (til skyttemaskiner), der vejer 16 kg og
derunder uden motor eller 17 kg og derunder med motor

8452 10 11

– – – Symaskiner af værdi (uden stativ, bord eller møbel) over

5,7

A

8452 10 19

– – – Andre varer

9,7

A

8452 10 90

– – Andre symaskiner og symaskinhoveder

3,7

A

65 EUR

– Andre symaskiner

8452 21 00

– – Fuldautomatiske

3,7

A

8452 29 00

– – I andre tilfælde

3,7

A

8452 30 00

– Symaskinenåle

2,7

A

8452 90 00

– Møbler, borde og overtræk til symaskiner samt dele dertil; andre

2,7

A

8453

Maskiner og apparater (undtagen symaskiner) til beredning, garv
ning og forarbejdning af huder, skind eller læder og til fremstilling
eller reparation af fodtøj eller andre varer af huder, skind eller
læder

8453 10 00

– Maskiner og apparater til beredning, garvning og forarbejdning

1,7

A

8453 20 00

– Maskiner og apparater til fremstilling eller reparation af fodtøj

1,7

A

8453 80 00

– Andre maskiner og apparater

1,7

A

8453 90 00

– Dele

1,7

A

8454

Konvertorer, støbeskeer, kokiller og støbemaskiner, af den art der
anvendes i den metallurgiske industri og i metalstøberier

8454 10 00

– Konvertorer

1,7

A

8454 20 00

– Kokiller og støbeskeer

1,7

A

8454 30

– Støbemaskiner

8454 30 10

– – Trykstøbemaskiner

1,7

A

8454 30 90

– – Andre støbemaskiner

1,7

A

8454 90 00

– Dele

1,7

A

8455

Valsemaskiner til valsning af metaller samt valser dertil

8455 10 00

– Rørvalsemaskiner

2,7

A

dele til symaskiner

af huder, skind eller læder

– Andre valsemaskiner

8455 21 00

– – Til varmvalsning eller til kombineret kold- og varmvalsning

2,7

A

8455 22 00

– – Til koldvalsning

2,7

A
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8455 30

– Valser

8455 30 10

– – Af støbejern

L 186/581

Basissats

Kategori

2,7

A

– – Af frismedet stål

8455 30 31

– – – Arbejdsvalser til varmvalsning; støttevalser til varm- og kold

2,7

A

8455 30 39

– – – Arbejdsvalser til koldvalsning

2,7

A

8455 30 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

8455 90 00

– Andre dele

2,7

A

8456

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af ethvert materiale, som
fjerner materiale ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og
fotonstråler, ultralyd, elektroerosion, elektrokemiske processer,
elektronstråler, ionstråler eller plasmabue; vandskæremaskiner

8456 10 00

– Maskiner, som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys-

4,5

A

8456 20 00

– Maskiner, som fungerer ved hjælp af ultralyd

3,5

A

8456 30

– Maskiner, som fungerer ved hjælp af elektroerosion

valsning

og fotonstråler

– – Numerisk styrede

8456 30 11

– – – Maskiner som fungerer ved hjælp af trådelektroder

3,5

A

8456 30 19

– – – Andre varer

3,5

A

8456 30 90

– – I andre tilfælde

3,5

A

8456 90

– Andre maskiner

8456 90 20

– – Vandskæremaskiner

1,7

A

8456 90 80

– – Andre maskiner

3,5

A

8457

Maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdnings
enheder, transfermaskiner (flerstationsmaskiner)

8457 10

– Maskincentre

8457 10 10

– – Horisontale

2,7

A

8457 10 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

8457 20 00

– Enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder

2,7

A

8457 30

– Transfermaskiner (flerstationsmaskiner)

8457 30 10

– – Numerisk styrede

2,7

A

8457 30 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

8458

Drejebænke (herunder drejecentre), til fjernelse af metal

2,7

A

– Horisontale drejebænke

8458 11

– – Numerisk styrede

8458 11 20

– – – Drejecentre
– – – Automatdrejebænke

8458 11 41

– – – – Enspindlede

2,7

A

8458 11 49

– – – – Flerspindlede

2,7

A

Bemærkning

L 186/582

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basissats

Kategori

8458 11 80

– – – Andre drejebænke

2,7

A

8458 19 00

– – I andre tilfælde

2,7

A

– Andre drejebænke

8458 91

– – Numerisk styrede

8458 91 20

– – – Drejecentre

2,7

A

8458 91 80

– – – Andre drejebænke

2,7

A

8458 99 00

– – I andre tilfælde

2,7

A

8459

Værktøjsmaskiner (herunder kombinerede bore-, fræse- og gevind
skæremaskiner) til boring, udboring, fræsning og gevindskæring i
metal, undtagen drejebænke (herunder drejecentre) henhørende
under pos. 8458

8459 10 00

– Kombinerede bore-, fræse- og gevindskæremaskiner

2,7

A

– Andre boremaskiner

8459 21 00

– – Numerisk styrede

2,7

A

8459 29 00

– – I andre tilfælde

2,7

A

– Andre bore- og fræsemaskiner

8459 31 00

– – Numerisk styrede

1,7

A

8459 39 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8459 40

– Andre udboremaskiner

8459 40 10

– – Numerisk styrede

1,7

A

8459 40 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

– Fræsemaskiner på stativ

8459 51 00

– – Numerisk styrede

2,7

A

8459 59 00

– – I andre tilfælde

2,7

A

– Andre fræsemaskiner

8459 61

– – Numerisk styrede

8459 61 10

– – – Maskiner til fræsning af værktøj

2,7

A

8459 61 90

– – – Andre varer

2,7

A

8459 69

– – I andre tilfælde

8459 69 10

– – – Maskiner til fræsning af værktøj

2,7

A

8459 69 90

– – – Andre varer

2,7

A

8459 70 00

– Andre gevindskæremaskiner

2,7

A

8460

Slibemaskiner, hvæssemaskiner, honemaskiner, lappemaskiner,
poleremaskiner og lignende maskiner til overfladebehandling af
metal eller cermets ved hjælp af slibesten, slibeskiver eller slibeeller poleremidler, undtagen tandhjulsfremstillingsmaskiner
henhørende under pos. 8461

2,7

A

– Planslibemaskiner, hvori hver akse kan indstilles med en

nøjagtighed på mindst 0,01 mm

8460 11 00

– – Numerisk styrede
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L 186/583

Basissats

Kategori

2,7

A

– Andre slibemaskiner, hvori hver akse kan indstilles med en

nøjagtighed på mindst 0,01 mm

8460 21

– – Numerisk styrede
– – – Til cylindriske overflader

8460 21 11

– – – – Rundslibemaskiner til indvendig slibning

2,7

A

8460 21 15

– – – – Centerless-rundslibemaskiner til udvendig slibning

2,7

A

8460 21 19

– – – – Andre varer

2,7

A

8460 21 90

– – – I andre tilfælde

2,7

A

8460 29

– – I andre tilfælde

8460 29 10

– – – Til cylindriske overflader

2,7

A

8460 29 90

– – – I andre tilfælde

2,7

A

– Slibe- og hvæssemaskiner

8460 31 00

– – Numerisk styrede

1,7

A

8460 39 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8460 40

– Honemaskiner og lappemaskiner

8460 40 10

– – Numerisk styrede

1,7

A

8460 40 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

8460 90

– Andre maskiner

8460 90 10

– – Med mikrometrisk indstillingsanordning, hvormed hver akse

2,7

A

8460 90 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

8461

Høvlemaskiner, shapingmaskiner, notstikkemaskiner, rømme
maskiner, maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tand
hjul, maskinsave, afskæremaskiner og andre spåntagende værk
tøjsmaskiner til bearbejdning af metal eller cermets, ikke andet
steds tariferet

8461 20 00

– Shaping- og notstikkemaskiner

1,7

A

8461 30

– Rømmemaskiner

8461 30 10

– – Numerisk styrede

1,7

A

8461 30 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

8461 40

– Maskiner til fremstilling og færdigbearbejdning af tandhjul

kan indstilles med en nøjagtighed på mindst 0,01 mm

– – Tandhjulsfremstillingsmaskiner (herunder maskiner til slibning

af tandhjul)

– – – Til fremstilling af cylindriske tandhjul

8461 40 11

– – – – Numerisk styrede

2,7

A

8461 40 19

– – – – I andre tilfælde

2,7

A

1,7

A

– – – Til fremstilling af andre tandhjul

8461 40 31

– – – – Numerisk styrede
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Basissats

Kategori

1,7

A

– – Maskiner til færdigbearbejdning af tandhjul
– – – Med mikrometrisk indstillingsanordning, hvormed hver akse

kan indstilles med en nøjagtighed på mindst 0,01 mm

8461 40 71

– – – – Numerisk styrede

2,7

A

8461 40 79

– – – – I andre tilfælde

2,7

A

8461 40 90

– – – I andre tilfælde

1,7

A

8461 50

– Maskinsave og afskæremaskiner
– – Maskinsave

8461 50 11

– – – Rundsave

1,7

A

8461 50 19

– – – Andre maskinsave

1,7

A

8461 50 90

– – Afskæremaskiner

1,7

A

8461 90 00

– Andre maskiner

2,7

A

8462

Værktøjsmaskiner (herunder pressere) til frismedning, sænksmed
ning og hamring af metal; værktøjsmaskiner (herunder pressere)
til bearbejdning af metal ved bøjning, bukning, retning, klipning,
lokning, stansning eller udhugning; pressere, undtagen de
forannævnte, til bearbejdning af metal eller sintrede metalcarbider

8462 10

– Maskiner til frismedning, sænksmedning og hamring (herunder

8462 10 10

– – Numerisk styrede

2,7

A

8462 10 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

pressere)

– Bøjemaskiner, bukkemaskiner, kantbukkemaskiner og rette

maskiner (herunder pressere)

8462 21

– – Numerisk styrede

8462 21 10

– – – Til bearbejdning af plane produkter

2,7

A

8462 21 80

– – – I andre tilfælde

2,7

A

8462 29

– – I andre tilfælde

8462 29 10

– – – Til bearbejdning af plane produkter

1,7

A

– – – I andre tilfælde

8462 29 91

– – – – Hydrauliske

1,7

A

8462 29 98

– – – – I andre tilfælde

1,7

A

2,7

A

– Klippemaskiner (herunder pressere), undtagen kombinerede

klippe-, lokke- og stansemaskiner

8462 31 00

– – Numerisk styrede

8462 39

– – I andre tilfælde
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8462 39 10

– – – Til bearbejdning af plane produkter

L 186/585

Basissats

Kategori

1,7

A

– – – I andre tilfælde

8462 39 91

– – – – Hydrauliske

1,7

A

8462 39 99

– – – – I andre tilfælde

1,7

A

– Lokke-, stanse- og udhuggemaskiner (herunder pressere) og

kombinerede klippe-, lokke- og stansemaskiner

8462 41

– – Numerisk styrede

8462 41 10

– – – Til bearbejdning af plane produkter

2,7

A

8462 41 90

– – – I andre tilfælde

2,7

A

8462 49

– – I andre tilfælde

8462 49 10

– – – Til bearbejdning af plane produkter

1,7

A

8462 49 90

– – – I andre tilfælde

1,7

A

– Andre maskiner

8462 91

– – Hydrauliske pressere

8462 91 20

– – – Numerisk styrede

2,7

A

8462 91 80

– – – I andre tilfælde

2,7

A

8462 99

– – Andre maskiner

8462 99 20

– – – Numerisk styrede

2,7

A

8462 99 80

– – – I andre tilfælde

2,7

A

8463

Andre ikke-spåntagende værktøjsmaskiner til bearbejdning af
metal eller cermets

8463 10

– Trækkebænke til stænger, rør, profiler, tråd og lign.

8463 10 10

– – Trækkebænke til tråd

2,7

A

8463 10 90

– – Andre trækkebænke

2,7

A

8463 20 00

– Gevindvalsemaskiner

2,7

A

8463 30 00

– Maskiner til bearbejdning af tråd

2,7

A

8463 90 00

– Andre maskiner

2,7

A

8464

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale,
beton, asbestcement og lignende mineralske materialer eller til
bearbejdning af glas i kold tilstand

8464 10 00

– Maskinsave

2,2

A

8464 20

– Slibe- og poleremaskiner
– – Til bearbejdning af glas

8464 20 11

– – – Til optisk glas

2,2

A

8464 20 19

– – – I andre tilfælde

2,2

A

8464 20 80

– – I andre tilfælde

2,2

A

8464 90 00

– Andre maskiner

2,2

A
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Kategori

8465

Værktøjsmaskiner (herunder sømme-, hæfte-, klæbe- og andre
samlemaskiner) til bearbejdning af træ, kork, ben, hårdgummi,
hård plast og lignende hårde materialer

8465 10

– Maskiner, som kan udføre forskellige arbejdsfunktioner uden

8465 10 10

– – Med manuel ilægning af emnet mellem hver funktion

2,7

A

8465 10 90

– – Med automatisk ilægning af emnet mellem hver funktion

2,7

A

værktøjsskift

– Andre maskiner

8465 91

– – Maskinsave

8465 91 10

– – – Bånd- og kædesave

2,7

A

8465 91 20

– – – Rundsave

2,7

A

8465 91 90

– – – Andre varer

2,7

A

8465 92 00

– – Høvle- og fræsemaskiner

2,7

A

8465 93 00

– – Slibe- og poleremaskiner

2,7

A

8465 94 00

– – Maskiner til bøjning og samling

2,7

A

8465 95 00

– – Bore- og stemmemaskiner

2,7

A

8465 96 00

– – Kløve, skrælle- og skæremaskiner

2,7

A

8465 99 00

– – Andre maskiner

2,7

A

8466

Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til
maskiner henhørende under pos. 8456-8465, herunder materialeog værktøjsholdere, selvåbnende gevindskærehoveder, delehoveder
og andet specialtilbehør; værktøjsholdere til håndværktøj af
enhver art

8466 10

– Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder

1,2

A

– – Værktøjsholdere

8466 10 20

– – – Dorne, tænger og bøsninger
– – – Andre værktøjsholdere

8466 10 31

– – – – Til drejebænke

1,2

A

8466 10 38

– – – – I andre tilfælde

1,2

A

8466 10 80

– – Selvåbnende gevindskærehoveder

1,2

A

8466 20

– Materialeholdere

8466 20 20

– – Opspændingsværktøjer samt sæt af standarddele dertil

1,2

A

– – Andre materialeholdere

8466 20 91

– – – Til drejebænke

1,2

A

8466 20 98

– – – I andre tilfælde

1,2

A
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1,2

A

– Andre varer

8466 91

– – Til maskiner henhørende under pos. 8464

8466 91 20

– – – Af støbejern eller af støbestål

1,2

A

8466 91 95

– – – I andre tilfælde

1,2

A

8466 92

– – Til maskiner henhørende under pos. 8465

8466 92 20

– – – Af støbejern eller af støbestål

1,2

A

8466 92 80

– – – I andre tilfælde

1,2

A

8466 93

– – Til maskiner henhørende under pos. 8456-8461

8466 93 30

– – – Til maskiner henhørende under pos. 8456 90 20

1,7

A

8466 93 70

– – – I andre tilfælde

1,2

A

8466 94 00

– – Til maskiner henhørende under pos. 8462-8463

1,2

A

8467

Håndværktøj, pneumatisk, hydraulisk eller med indbygget elek
trisk eller ikke-elektrisk motor
– Pneumatisk håndværktøj

8467 11

– – Roterende (også med slageffekt)

8467 11 10

– – – Til bearbejdning af metaller

1,7

A

8467 11 90

– – – I andre tilfælde

1,7

A

8467 19 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

2,7

A

– Med indbygget elektromotor

8467 21

– – Boremaskiner

8467 21 10

– – – Som fungerer uden ydre energikilde
– – – I andre tilfælde

8467 21 91

– – – – Elektropneumatiske

2,7

A

8467 21 99

– – – – Andre boremaskiner

2,7

A

8467 22

– – Save

8467 22 10

– – – Kædesave

2,7

A

8467 22 30

– – – Rundsave

2,7

A

8467 22 90

– – – Andre save

2,7

A

8467 29

– – Andre varer

8467 29 20

– – – Som fungerer uden ydre energikilde

2,7

A

– – – I andre tilfælde
– – – – Slibemaskiner og pudsemaskiner

8467 29 51

– – – – – Vinkelslibere

2,7

A

8467 29 53

– – – – – Båndpudsere

2,7

A
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8467 29 59

– – – – – Andre slibemaskiner og pudsemaskiner

2,7

A

8467 29 70

– – – – Høvle

2,7

A

8467 29 80

– – – – Hækkeklippere og græstrimmere

2,7

A

8467 29 85

– – – – Andre varer

2,7

A

– Andet håndværktøj

8467 81 00

– – Kædesave

1,7

A

8467 89 00

– – Andre varer

1,7

A

– Dele

8467 91 00

– – Til kædesave

1,7

A

8467 92 00

– – Til pneumatisk håndværktøj

1,7

A

8467 99 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8468

Maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige
til skæring, undtagen maskiner og apparater henhørende under
pos. 8515; gasdrevne flammehærdere

8468 10 00

– Svejsebrændere som holdes i hånden

2,2

A

8468 20 00

– Andre gasdrevne maskiner og apparater

2,2

A

8468 80 00

– Andre maskiner og apparater

2,2

A

8468 90 00

– Dele

2,2

A

8469 00

Skrivemaskiner, undtagen printere henhørende under pos. 8443;
tekstbehandlingsmaskiner

8469 00 10

– Tekstbehandlingsmaskiner

0

A

– Andre maskiner

8469 00 91

– – Elektriske

2,3

A

8469 00 99

– – I andre tilfælde

2,5

A

8470

Regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengi
velse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner; boghol
derimaskiner, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og lignende
maskiner med indbygget regnemekanisme; kasseapparater

8470 10 00

– Elektroniske regnemaskiner, der kan fungere uden ydre elektrisk

0

A

energikilde, samt maskiner i lommeformat til optagelse, gengi
velse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner

– Andre elektroniske regnemaskiner

8470 21 00

– – Med indbygget trykkeanordning

0

A

8470 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

8470 30 00

– Andre regnemaskiner

0

A
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8470 50 00

– Kasseapparater

0

A

8470 90 00

– Andre varer

0

A

8471

Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magne
tiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datame
dier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data,
ikke andetsteds tariferet

8471 30 00

– Bærbare automatiske databehandlingsmaskiner, af vægt ikke

0

A

over 10 kg, bestående af mindst en centralenhed, et tastatur
og en skærm

– Andre automatiske databehandlingsmaskiner

8471 41 00

– – Bestående af mindst en centralenhed og en indlæse- og udlæ

0

A

8471 49 00

– – Andre, der foreligger som anlæg

0

A

8471 50 00

– Bearbejdningsenheder, undtagen de under pos. 8471 41 eller

0

A

8471 60

– Indlæse- eller udlæseenheder, også sammenbygget med en lage

8471 60 60

– – Tastaturer

0

A

8471 60 70

– – Andre varer

0

A

8471 70

– Lagerenheder

8471 70 20

– – Centrallagerenheder

0

A

0

A

seenhed (som kan være kombinerede), sammenbygget i et
fælles kabinet

8471 49 hørende, uanset om de i et fælles kabinet indeholder
en eller to af følgende enheder: lagerenheder, indlæseenheder,
udlæseenheder

renhed i et fælles kabinet

– – Andre lagerenheder
– – – Pladelagerenheder

8471 70 30

– – – – Optiske, herunder magnetisk-optiske
– – – – I andre tilfælde

8471 70 50

– – – – – Pladelagre med faste plader

0

A

8471 70 70

– – – – – Andre varer

0

A

8471 70 80

– – – Båndlagerenheder

0

A

8471 70 98

– – – Andre lagerenheder

0

A

8471 80 00

– Andre enheder til automatiske databehandlingsmaskiner

0

A

8471 90 00

– Andre varer

0

A

8472

Andre maskiner og apparater til kontorbrug (fx duplikatorer af
hektograftypen og stencilduplikatorer, adresseringsmaskiner, auto
matiske seddelautomater, møntsorterings-, mønttælle- og mønt
pakkemaskiner, blyantspidsemaskiner, perforeringsmaskiner og
hæftemaskiner)

8472 10 00

– Duplikatorer

2

A
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8472 30 00

– Maskiner til brevbehandling (sortering, sammenfoldning, kuver

2,2

A

8472 90

– Andre maskiner og apparater

8472 90 10

– – Møntsorterings-, mønttælle- og møntpakkemaskiner

2,2

A

8472 90 30

– – Pengeautomater

0

A

8472 90 70

– – Andre varer

2,2

A

8473

Dele og tilbehør (undtagen beskyttelsesovertræk, transportkasser
og lign.), som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til
maskiner og apparater henhørende under pos. 8469-8472

8473 10

– Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8469

tering, omvikling med bånd, åbning, lukning, forsegling samt
påsætning og stempling af frimærker)

– – Sammensatte elektroniske komponenter

8473 10 11

– – – Til maskiner henhørende under pos. 8469 00 10

0

A

8473 10 19

– – – I andre tilfælde

3

A

8473 10 90

– – Andre varer

0

A

– Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8470

8473 21

– – Til

elektroniske regnemaskiner henhørende under pos.
8470 10, 8470 21 or 8470 29

8473 21 10

– – – Sammensatte elektroniske komponenter

0

A

8473 21 90

– – – Andre varer

0

A

8473 29

– – I andre tilfælde

8473 29 10

– – – Sammensatte elektroniske komponenter

0

A

8473 29 90

– – – Andre varer

0

A

8473 30

– Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8471

8473 30 20

– – Sammensatte elektroniske komponenter

0

A

8473 30 80

– – Andre varer

0

A

8473 40

– Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8472
– – Sammensatte elektroniske komponenter

8473 40 11

– – – Til maskiner henhørende under pos. 8472 90 30

0

A

8473 40 18

– – – I andre tilfælde

3

A

8473 40 80

– – Andre varer

0

A

8473 50

– Dele og tilbehør, der er lige anvendelige til maskiner og appa

8473 50 20

– – Sammensatte elektroniske komponenter

0

A

8473 50 80

– – Andre varer

0

A

rater henhørende under pos. 8469-8472
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8474

Maskiner og apparater til sortering, harpning, vaskning, knusning,
formaling, blanding og æltning af jord, sten, malm og andre faste
mineralske stoffer, også i pulver- og pastaform; maskiner og appa
rater til agglomerering og formning af faste brændselsstoffer, kera
miske masser, uhærdet cement, gips og andre mineralske
produkter i pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling af
støbeforme af sand

8474 10 00

– Maskiner til sortering, harpning eller vaskning

0

A

8474 20 00

– Maskiner til knusning og formaling

0

A

– Blande- og æltemaskiner

8474 31 00

– – Beton- og mørtelblandemaskiner

0

A

8474 32 00

– – Maskiner til blanding af mineralske produkter med bitumen

0

A

8474 39 00

– – Andre blande- og æltemaskiner

0

A

8474 80

– Andre maskiner og apparater

8474 80 10

– – Maskiner og apparater til agglomerering og formning af kera

0

A

8474 80 90

– – Andre varer

0

A

8474 90

– Dele

8474 90 10

– – Af støbejern eller af støbestål

0

A

8474 90 90

– – I andre tilfælde

0

A

8475

Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitzlam
per, indkapslet i glas; maskiner og apparater til fremstilling og
bearbejdning af glas og glasvarer i varm tilstand

8475 10 00

– Maskiner til samling af elektriske lamper, elektronrør og blitz

1,7

A

miske masser

lamper, indkapslet i glas

– Maskiner og apparater til fremstilling og bearbejdning af glas og

glasvarer i varm tilstand

8475 21 00

– – Maskiner og apparater til fremstilling af optiske fibre eller

1,7

A

8475 29 00

– – Andre varer

1,7

A

8475 90 00

– Dele

1,7

A

8476

Salgsautomater (fx frimærke-, cigaret-, fødevare- og drikkevareau
tomater), herunder vekselautomater

grundformer dertil

– Drikkevareautomater

8476 21 00

– – Med køle- eller varmeanordning

1,7

A

8476 29 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

– Andre maskiner

8476 81 00

– – Med køle- eller varmeanordning

1,7

A

8476 89 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8476 90 00

– Dele

1,7

A

8477

Maskiner og apparater til bearbejdning af gummi og plast eller til
fremstilling af varer af disse materialer, ikke andetsteds tariferet i
dette kapitel
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8477 10 00

– Sprøjtestøbemaskiner

1,7

A

8477 20 00

– Ekstrudere

1,7

A

8477 30 00

– Maskiner og apparater til formblæsning

1,7

A

8477 40 00

– Maskiner og apparater til vakuumstøbning og anden termo

1,7

A

1,7

A

formning

– Andre maskiner og apparater til støbning og formning

8477 51 00

– – Til formpresning eller regummering af dæk, eller til formning

8477 59

– – I andre tilfælde

8477 59 10

– – – Pressere

1,7

A

8477 59 80

– – – Andre maskiner og apparater til støbning og formning

1,7

A

8477 80

– Andre maskiner og apparater

af slanger

– – Maskiner og apparater til fremstilling af celleplast, cellegummi

eller tilsvarende materialer

8477 80 11

– – – Maskiner til forarbejdning af reaktive harpikser

1,7

A

8477 80 19

– – – Andre maskiner og apparater

1,7

A

– – Andre maskiner og apparater

8477 80 91

– – – Fragmenteringsmaskiner

1,7

A

8477 80 93

– – – Blandemaskiner, æltemaskiner og røremaskiner

1,7

A

8477 80 95

– – – Skæremaskiner og spaltemaskiner

1,7

A

8477 80 99

– – – Andre maskiner og apparater

1,7

A

8477 90

– Dele

8477 90 10

– – Af støbejern eller af støbestål

1,7

A

8477 90 80

– – I andre tilfælde

1,7

A

8478

Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak, ikke andetsteds
tariferet i dette kapitel

8478 10 00

– Maskiner og apparater

1,7

A

8478 90 00

– Dele

1,7

A

8479

Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig
funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

8479 10 00

– Maskiner og apparater til bygge- og anlægsarbejder og lign.

0

A

8479 20 00

– Maskiner og apparater til udvinding eller tilberedning af

1,7

A

8479 30

– Pressere til fremstilling af spånplader og fiberplader af træ eller

8479 30 10

– – Pressere

1,7

A

8479 30 90

– – Andre varer

1,7

A

8479 40 00

– Maskiner til fremstilling af reb, tovværk og kabler

1,7

A

8479 50 00

– Industrirobotter, ikke andetsteds tariferet

1,7

A

animalske eller fede vegetabilske olier og fedtstoffer

andre træagtige materialer; andre maskiner og apparater til
behandling af træ eller kork
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1,7

A

– Passager- og landgangsbroer

8479 71 00

– – Af den art der anvendes i lufthavne

1,7

A

8479 79 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

– Andre maskiner, apparater og mekaniske redskaber

8479 81 00

– – Til behandling af metal, herunder apparater til bevikling af

1,7

A

8479 82 00

– – Til blanding, æltning, knusning, formaling, harpning, filtrering,

1,7

A

8479 89

– – I andre tilfælde

8479 89 30

– – – Mobile hydrauliske maskiner til understøttelse i miner

1,7

A

8479 89 60

– – – Centralsmøreanlæg

1,7

A

8479 89 97

– – – Andre varer

1,7

A

8479 90

– Dele

8479 90 20

– – Af støbejern eller af støbestål

1,7

A

8479 90 80

– – I andre tilfælde

1,7

A

8480

Formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbe
formsmodeller; støbeforme til metaller (bortset fra kokiller),
metalkarbid, glas, mineralske materialer, gummi og plast

8480 10 00

– Formkasser til metalstøbning

1,7

A

8480 20 00

– Bundplader til støbeforme

1,7

A

8480 30

– Støbeformsmodeller

8480 30 10

– – Af træ

1,7

A

8480 30 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

elektriske spoler og lign.

homogenisering, emulgering eller sammenrøring

– Støbeforme til metaller og metalkarbid

8480 41 00

– – Til sprøjtestøbning eller presning

1,7

A

8480 49 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8480 50 00

– Støbeforme til glas

1,7

A

8480 60 00

– Støbeforme til mineralske materialer

1,7

A

– Støbeforme til gummi og plast

8480 71 00

– – Til sprøjtestøbning eller presning

1,7

A

8480 79 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8481

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, tanke,
kar og lignende beholdere, herunder trykreguleringsventiler og
termostatregulerede ventiler

8481 10

– Trykreguleringsventiler

8481 10 05

– – Sammenbygget med filtre eller smøreapparater

2,2

A

2,2

A

– – I andre tilfælde

8481 10 19

– – – Af støbejern eller stål
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2,2

A

8481 10 99

– – – I andre tilfælde

8481 20

– Ventiler til oliehydrauliske og pneumatiske transmissioner

8481 20 10

– – Ventiler til oliehydrauliske transmissioner

2,2

A

8481 20 90

– – Ventiler til pneumatiske transmissioner

2,2

A

8481 30

– Kontraventiler

8481 30 91

– – Af støbejern eller stål

2,2

A

8481 30 99

– – I andre tilfælde

2,2

A

8481 40

– Sikkerheds- og aflastningsventiler

8481 40 10

– – Af støbejern eller stål

2,2

A

8481 40 90

– – I andre tilfælde

2,2

A

8481 80

– Andre haner, ventiler og lign.
– – Sanitetsventiler

8481 80 11

– – – Blandingsventiler

2,2

A

8481 80 19

– – – Andre varer

2,2

A

– – Ventiler til centralvarmeradiatorer

8481 80 31

– – – Termostatregulerede ventiler

2,2

A

8481 80 39

– – – Andre varer

2,2

A

8481 80 40

– – Ventiler til dæk og slanger

2,2

A

– – Andre varer
– – – Procesreguleringsventiler

8481 80 51

– – – – Temperaturregulatorer

2,2

A

8481 80 59

– – – – Andre varer

2,2

A

– – – Andre varer
– – – – Skydeventiler

8481 80 61

– – – – – Af støbejern

2,2

A

8481 80 63

– – – – – Af stål

2,2

A

8481 80 69

– – – – – I andre tilfælde

2,2

A

– – – – Sædeventiler

8481 80 71

– – – – – Af støbejern

2,2

A

8481 80 73

– – – – – Af stål

2,2

A

8481 80 79

– – – – – I andre tilfælde

2,2

A

8481 80 81

– – – – Kugleventiler og haner med told

2,2

A

8481 80 85

– – – – Spjældventiler

2,2

A

8481 80 87

– – – – Membranventiler

2,2

A

8481 80 99

– – – – Andre varer

2,2

A

8481 90 00

– Dele

2,2

A
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8482

Kugle- og rullelejer

8482 10

– Kuglelejer

8482 10 10

– – Med største udvendige diameter på 30 mm og derunder

8

A

8482 10 90

– – I andre tilfælde

8

A

8482 20 00

– Koniske rullelejer, herunder monteringssæt til koniske rullelejer

8

A

8482 30 00

– Sfæriske rullelejer

8

A

8482 40 00

– Nålelejer

8

A

8482 50 00

– Andre cylindriske rullelejer

8

A

8482 80 00

– Andre varer, herunder kombinerede kugle- og rullelejer

8

A

8

A

7,7

A

8

A

– Dele

8482 91

– – Kugler, nåle og ruller

8482 91 10

– – – Koniske ruller

8482 91 90

– – – Andre varer

8482 99 00

– – Andre dele

8483

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og
krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og frik
tionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare
gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remski
ver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger,
herunder universalkoblinger

8483 10

– Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og

krumtappe

– – Krumtappe og krumtapaksler

8483 10 21

– – – Af støbejern eller af støbestål

4

A

8483 10 25

– – – Af frismedet stål

4

A

8483 10 29

– – – I andre tilfælde

4

A

8483 10 50

– – Leddelte aksler

4

A

8483 10 95

– – Andre varer

4

A

8483 20 00

– Lejehuse med kugle- og rullelejer

6

A

8483 30

– Lejehuse uden kugle- og rullelejer; aksellejer
– – Lejehuse

8483 30 32

– – – Til kugle- og rullelejer

5,7

A

8483 30 38

– – – I andre tilfælde

3,4

A

8483 30 80

– – Aksellejer

3,4

A

8483 40

– Tandhjulsudvekslinger og friktionsgear, undtagen enkelte tand

3,7

A

hjul og andre enkeltkomponenter til kraftoverførsel; kugle- og
rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drej
ningsmomentomformere

– – Tandhjulsudvekslinger, undtagen friktionsgear

8483 40 21

– – – Med cylindriske tandhjul
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8483 40 23

– – – Med koniske eller cylinderkoniske tandhjul

3,7

A

8483 40 25

– – – Snekkegear

3,7

A

8483 40 29

– – – Andre varer

3,7

A

8483 40 30

– – Kugle- og rulleskruer

3,7

A

– – Gearkasser og andre regulerbare gear

8483 40 51

– – – Gearkasser

3,7

A

8483 40 59

– – – Andre varer

3,7

A

8483 40 90

– – Andre varer

3,7

A

8483 50

– Svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke

8483 50 20

– – Af støbejern eller af støbestål

2,7

A

8483 50 80

– – I andre tilfælde

2,7

A

8483 60

– Akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger

8483 60 20

– – Af støbejern eller af støbestål

2,7

A

8483 60 80

– – I andre tilfælde

2,7

A

8483 90

– Tandhjul og andre komponenter til kraftoverførsel, som fore

8483 90 20

– – Dele til lejehuse

5,7

A

ligger særskilt; dele

– – I andre tilfælde

8483 90 81

– – – Af støbejern eller af støbestål

2,7

A

8483 90 89

– – – I andre tilfælde

2,7

A

8484

Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet mate
riale eller af to eller flere lag metal; sæt og assortimenter af
pakninger og lign. af forskellig beskaffenhed i poser, hylstre
eller lignende emballager; mekaniske pakninger

8484 10 00

– Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet mate

1,7

A

8484 20 00

– Mekaniske pakninger

1,7

A

8484 90 00

– Andre varer

1,7

A

8486

Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig
anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -kompo
nenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme;
maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 9 C til dette
kapitel; dele og tilbehør

8486 10 00

– Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af halvleder

0

A

8486 20

– Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af halvleder

8486 20 10

– – Værktøjsmaskiner, som fungerer ved hjælp af ultralyd

3,5

A

8486 20 90

– – Andre maskiner og apparater

0

A

8486 30

– Maskiner og apparater, der anvendes til fremstilling af flad

riale eller af to eller flere lag metal

stave og -skiver

komponenter og elektroniske integrerede kredsløb

skærme
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8486 30 10

– – Apparater til kemisk pådampning på substrater til flydende

0

A

8486 30 30

– – Apparater til anbringelse af mønstre på substrater til flydende

0

A

8486 30 50

– – Apparater til fysisk belægning af substrater til flydende

0

A

8486 30 90

– – Andre maskiner og apparater

0

A

8486 40 00

– Maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 9 C til dette

0

A

8486 90

– Dele og tilbehør

8486 90 10

– – Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder; materia

1,2

A

krystaller (LCD)

krystaller (LCD) ved tørætsning

krystaller (LCD) ved katodeforstøvning

kapitel

leholdere

– – Andre varer

8486 90 20

– – – Dele til påføring af fotografiske emulsioner på substrater til

0

A

8486 90 30

– – – Dele til deflash-maskiner til rensning af metalbenene på halv

0

A

8486 90 40

– – – Dele til apparater til fysisk belægning af substrater til

0

A

8486 90 50

– – – Dele og tilbehør til apparater til anbringelse af mønstre på

0

A

8486 90 60

– – – Dele og tilbehør til apparater til kemisk pådampning på

0

A

8486 90 70

– – – Dele og tilbehør til værktøjsmaskiner, som fungerer ved

1,2

A

8486 90 90

– – – I andre tilfælde

0

A

8487

Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber ikke andet
steds tariferet i dette kapitel og ikke forsynet med elektriske
forbindelsesdele, isolatorer, spoler, kontakter eller andre elektriske
dele

8487 10

– Skruer til skibe og både samt blade dertil

8487 10 10

– – Af bronze

1,7

A

8487 10 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

8487 90

– Andre varer

8487 90 40

– – Af støbejern

1,7

A

flydende krystaller (LCD)

lederkomponenter inden elektroplettering

flydende krystaller (LCD) ved katodeforstøvning

substrater til flydende krystaller (LCD) ved tørætsning
substrater til flydende krystaller (LCD)
hjælp af ultralyd

– – Af jern og stål

8487 90 51

– – – Af stålstøbegods

1,7

A

8487 90 57

– – – Af sænk- eller frismedet jern eller stål

1,7

A

8487 90 59

– – – I andre tilfælde

1,7

A

8487 90 90

– – I andre tilfælde

1,7

A
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KAPITEL 85 – ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, ELEK
TRISK MATERIEL SAMT DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG
LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG
BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN SAMT DELE OG
TILBEHØR DERTIL

8501

Elektriske motorer og generatorer, med undtagelse af generatorsæt

8501 10

– Motorer med effekt 37,5 watt og derunder

8501 10 10

– – Synkronmotorer med effekt 18 watt og derunder

12.6.2020

Basissats

Kategori

4,7

A

– – Andre varer

8501 10 91

– – – Universalmotorer

2,7

A

8501 10 93

– – – Vekselstrømsmotorer

2,7

A

8501 10 99

– – – Jævnstrømsmotorer

2,7

A

8501 20 00

– Universalmotorer med effekt over 37,5 watt

2,7

A

– Andre jævnstrømsmotorer; jævnstrømsgeneratorer

8501 31 00

– – Med effekt ikke over 750 W

2,7

A

8501 32 00

– – Med effekt over 750 W, men ikke over 75 kW

2,7

A

8501 33 00

– – Med effekt over 75 kW, men ikke over 375 kW

2,7

A

8501 34 00

– – Med effekt over 375 kW

2,7

A

8501 40

– Andre enfasede vekselstrømsmotorer

8501 40 20

– – Med effekt ikke over 750 W

2,7

A

8501 40 80

– – Med effekt over 750 W

2,7

A

2,7

A

– Andre flerfasede vekselstrømsmotorer

8501 51 00

– – Med effekt ikke over 750 W

8501 52

– – Med effekt over 750 W, men ikke over 75 kW

8501 52 20

– – – Med effekt over 750 W, men ikke over 7,5 kW

2,7

A

8501 52 30

– – – Med effekt over 7,5 kW, men ikke over 37 kW

2,7

A

8501 52 90

– – – Med effekt over 37 kW, men ikke over 75 kW

2,7

A

8501 53

– – Med effekt over 75 kW

8501 53 50

– – – Motorer til fremdrift af køretøjer (trækmotorer)

2,7

A

– – – Andre varer, med effekt

8501 53 81

– – – – Over 75 kW, men ikke over 375 kW

2,7

A

8501 53 94

– – – – Over 375 kW, men ikke over 750 kW

2,7

A

8501 53 99

– – – – Over 750 kW

2,7

A

– Vekselstrømsgeneratorer

8501 61

– – Med effekt 75 kVA og derunder

8501 61 20

– – – Med effekt 7,5 kVA og derunder

2,7

A

8501 61 80

– – – Med effekt over 7,5 kVA, men ikke over 75 kVA

2,7

A
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8501 62 00

– – Med effekt over 75 kVA, men ikke over 375 kVA

2,7

A

8501 63 00

– – Med effekt over 375 kVA, men ikke over 750 kVA

2,7

A

8501 64 00

– – Med effekt over 750 kVA

2,7

A

8502

Elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere
– Generatorsæt

med forbrændingsmotor med stempel
kompressionstænding (diesel- eller semidieselmotorer)

og

8502 11

– – Med effekt 75 kVA og derunder

8502 11 20

– – – Med effekt 7,5 kVA og derunder

2,7

A

8502 11 80

– – – Med effekt over 7,5 kVA, men ikke over 75 kVA

2,7

A

8502 12 00

– – Med effekt over 75 kVA, men ikke over 375 kVA

2,7

A

8502 13

– – Med effekt over 375 kVA

8502 13 20

– – – Med effekt over 375 kVA, men ikke over 750 kVA

2,7

A

8502 13 40

– – – Med effekt over 750 kVA, men ikke over 2 000 kVA

2,7

A

8502 13 80

– – – Med effekt over 2 000 kVA

2,7

A

8502 20

– Generatorsæt med forbrændingsmotor med stempel og gnist

8502 20 20

– – Med effekt 7,5 kVA og derunder

2,7

A

8502 20 40

– – Med effekt over 7,5 kVA, men ikke over 375 kVA

2,7

A

8502 20 60

– – Med effekt over 375 kVA, men ikke over 750 kVA

2,7

A

8502 20 80

– – Med effekt over 750 kVA

2,7

A

2,7

A

tænding

– Andre generatorsæt

8502 31 00

– – Vinddrevne elektriske generatorer

8502 39

– – Andre varer

8502 39 20

– – – Turbogeneratorer

2,7

A

8502 39 80

– – – Andre varer

2,7

A

8502 40 00

– Roterende elektriske omformere

2,7

A

8503 00

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner
henhørende under pos. 8501 eller 8502

8503 00 10

– Umagnetiske akselringe

2,7

A

– Andre varer

8503 00 91

– – Af støbejern eller af støbestål

2,7

A

8503 00 99

– – I andre tilfælde

2,7

A

8504

Elektriske transformatorer, statiske omformere (fx ensrettere) og
induktionsspoler

8504 10

– Reaktorer til udladningslamper og -rør

8504 10 20

– – Induktionsspoler, også med tilkoblet kondensator

3,7

A
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3,7

A

3,7

A

– Transformatorer med væskeisolation

8504 21 00

– – Med effekt 650 kVA og derunder

8504 22

– – Med effekt over 650 kVA, men ikke over 10 000 kVA

8504 22 10

– – – Med effekt over 650 kVA, men ikke over 1 600 kVA

3,7

A

8504 22 90

– – – Med effekt over 1 600 kVA, men ikke over 10 000 kVA

3,7

A

8504 23 00

– – Med effekt over 10 000 kVA

3,7

A

– Andre transformatorer

8504 31

– – Med effekt 1 kVA og derunder
– – – Transformatorer til måleinstrumenter

8504 31 21

– – – – Spændingstransformatorer

3,7

A

8504 31 29

– – – – Andre varer

3,7

A

8504 31 80

– – – Andre varer

3,7

A

8504 32 00

– – Med effekt over 1 kVA, men ikke over 16 kVA

3,7

A

8504 33 00

– – Med effekt over 16 kVA, men ikke over 500 kVA

3,7

A

8504 34 00

– – Med effekt over 500 kVA

3,7

A

8504 40

– Statiske omformere

8504 40 30

– – Af den art der anvendes sammen med telekommunikations

0

A

3,3

A

3,3

A

apparater, automatiske databehandlingsmaskiner og enheder
dertil

– – Andre varer

8504 40 55

– – – Akkumulatorladere
– – – Andre varer

8504 40 82

– – – – Ensrettere
– – – – Vekselrettere

8504 40 84

– – – – – Med effekt 7,5 kVA og derunder

3,3

A

8504 40 88

– – – – – Med effekt over 7,5 kVA

3,3

A

8504 40 90

– – – – Andre varer

3,3

A

8504 50

– Andre induktionspoler

8504 50 20

– – Af den art der anvendes sammen med telekommunikations

0

A

8504 50 95

– – I andre tilfælde

3,7

A

apparater, og i strømforsyningsenheder til automatiske databe
handlingsmaskiner og enheder dertil
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0

A

– Dele
– – Til transformatorer og induktionsspoler

8504 90 05

– – – Sammensatte elektroniske komponenter til varer henhørende

under pos. 8504 50 20

– – – Andre varer

8504 90 11

– – – – Ferritkerner

2,2

A

8504 90 18

– – – – Andre varer

2,2

A

0

A

2,2

A

2,2

A

– – Til statiske omformere

8504 90 91

– – – Sammensatte elektroniske komponenter til varer henhørende

8504 90 99

– – – Andre varer

8505

Elektromagneter; permanente magneter og emner til fremstilling
af permanente magneter ved magnetisering; elektromagnetiske og
permanentmagnetiske borepatroner, spændebakker, skruestikker
og lignende emneholdere; elektromagnetiske koblinger og brem
ser; elektromagnetiske bæremagneter

under pos. 8504 40 30

– Permanente magneter og emner til fremstilling af permanente

magneter ved magnetisering

8505 11 00

– – Af metal

8505 19

– – I andre tilfælde

8505 19 10

– – – Permanente magneter af agglomereret ferrit

2,2

A

8505 19 90

– – – Andre varer

2,2

A

8505 20 00

– Elektromagnetiske koblinger og bremser

2,2

A

8505 90

– Andre varer, herunder dele

8505 90 20

– – Elektromagneter; elektromagnetiske og permanentmagnetiske

1,8

A

8505 90 50

– – Elektromagnetiske bæremagneter

2,2

A

8505 90 90

– – Dele

1,8

A

8506

Primærelementer og primærbatterier

8506 10

– Af mangandioxid

borepatroner, spændebakker, skruestikker og lignende emne
holdere

– – Alkaliske

8506 10 11

– – – Cylindriske celler

4,7

A

8506 10 18

– – – Andre varer

4,7

A

– – I andre tilfælde

8506 10 91

– – – Cylindriske celler

4,7

A

8506 10 98

– – – Andre varer

4,7

A

8506 30 00

– Af kviksølvoxid

4,7

A

8506 40 00

– Af sølvoxid

4,7

A

8506 50

– Af litium

8506 50 10

– – Cylindriske celler

4,7

A

8506 50 30

– – Knapceller

4,7

A
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8506 50 90

– – Andre varer

4,7

A

8506 60 00

– Af zink-luft

4,7

A

8506 80

– Andre primærelementer og primærbatterier

8506 80 05

– – Zink-kul-tørbatterier med spænding på 5,5 V eller derover,

0

A

8506 80 80

– – Andre varer

4,7

A

8506 90 00

– Dele

4,7

A

8507

Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske
eller rektangulære)

8507 10

– Blyakkumulatorer, af den art der anvendes til start af stempel

8507 10 20

– – Der arbejder med flydende elektrolyt

3,7

A

8507 10 80

– – I andre tilfælde

3,7

A

8507 20

– Andre blyakkumulatorer

8507 20 20

– – Der arbejder med flydende elektrolyt

3,7

A

8507 20 80

– – I andre tilfælde

3,7

A

8507 30

– Nikkel-cadmium-akkumulatorer

8507 30 20

– – Hermetisk forseglede

2,6

A

8507 30 80

– – I andre tilfælde

2,6

A

8507 40 00

– Nikkel-jern-akkumulatorer

2,7

A

8507 50 00

– Nikkel-hydrid-akkumulatorer

2,7

A

8507 60 00

– Litium-ion-akkumulatorer

2,7

A

8507 80 00

– Andre akkumulatorer

2,7

A

8507 90

– Dele

8507 90 30

– – Separatorer

2,7

A

8507 90 80

– – Andre varer

2,7

A

8508

Støvsugere

men ikke over 6,5 V

motorer

– Med indbygget elektromotor

8508 11 00

– – Med effekt 1 500 W og derunder og med støvpose eller anden

2,2

A

8508 19 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8508 60 00

– Andre støvsugere

1,7

A

8508 70 00

– Dele

1,7

A

8509

Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektro
motor, undtagen støvsugere henhørende under pos. 8508

8509 40 00

– Apparater til formaling, hakning eller blanding af levnedsmidler;

2,2

A

8509 80 00

– Andre apparater

2,2

A

beholder med rumindhold 20 l og derunder

frugt- og grønsagssaftpressere

Bemærkning

12.6.2020

DA

KN 2012

Den Europæiske Unions Tidende

Varebeskrivelse

L 186/603

Basissats

Kategori

2,2

A

8509 90 00

– Dele

8510

Barbermaskiner, hårklippemaskiner og apparater til fjernelse af
hår, med indbygget elektromotor

8510 10 00

– Barbermaskiner

2,2

A

8510 20 00

– Hårklippemaskiner

2,2

A

8510 30 00

– Apparater til fjernelse af hår

2,2

A

8510 90 00

– Dele

2,2

A

8511

Elektrisk start- og tændingsudstyr, af den art der anvendes til
motorer med gnist- eller kompressionstænding (fx tændmagneter,
magnetomaskiner, tændspoler, startmotorer, tændrør og startg
løderør); jævnstrøms- og vekselstrømsgeneratorer samt retur
strømsrelæer, af den art der anvendes i forbindelse med forbræn
dingsmotorer

8511 10 00

– Tændrør

3,2

A

8511 20 00

– Tændmagneter; magnetomaskiner; svinghjulsmagneter

3,2

A

8511 30 00

– Strømfordelere og tændspoler

3,2

A

8511 40 00

– Startmotorer, også med generatorfunktion

3,2

A

8511 50 00

– Andre generatorer

3,2

A

8511 80 00

– Andre varer

3,2

A

8511 90 00

– Dele

3,2

A

8512

Elektrisk lys- og signaludstyr (undtagen varer henhørende under
pos. 8539), vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere, af den art
der anvendes til cykler og motorkøretøjer

8512 10 00

– Lys- og visuelt signaludstyr, af den art der anvendes til cykler

2,7

A

8512 20 00

– Andet lys- og visuelt signaludstyr

2,7

A

8512 30

– Lydsignaludstyr

8512 30 10

– – Tyverialarmer af den art der anvendes til motorkøretøjer

2,2

A

8512 30 90

– – Andre varer

2,7

A

8512 40 00

– Vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere

2,7

A

8512 90

– Dele

8512 90 10

– – Til maskiner henhørende under pos. 8512 30 10

2,2

A

8512 90 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

8513

Lommelygter, håndlygter og lignende transportable elektriske
lygter med egen strømkilde (fx tørbatterier, akkumulatorer, dyna
moer) undtagen lygter henhørende under pos. 8512

8513 10 00

– Lygter

5,7

A

8513 90 00

– Dele

5,7

A
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8514

Elektriske industri- og laboratorieovne (herunder induktionsovne
og dielektriske ovne); andre apparater til varmebehandling af
materialer ved induktion eller ad dielektrisk vej til brug i indu
strien eller i laboratorier

8514 10

– Varmeovne med modstandsopvarmning

8514 10 10

– – Bageriovne og ovne til bagning af biskuitter

2,2

A

8514 10 80

– – Andre ovne

2,2

A

8514 20

– Induktionsovne og dielektriske ovne

8514 20 10

– – Induktionsovne

2,2

A

8514 20 80

– – Dielektriske ovne

2,2

A

8514 30 00

– Andre ovne

2,2

A

8514 40 00

– Andre apparater til varmebehandling af materialer ved induktion

2,2

A

8514 90 00

– Dele

2,2

A

8515

Elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning, også
anvendelige til skæring (herunder apparater som arbejder ved
elektrisk opvarmet gas) samt tilsvarende maskiner og apparater,
som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotons
tråler, ultralyd, elektronstråler, induktion eller plasmabue; elek
triske maskiner og apparater til varmsprøjtning af metal eller
cermets

eller ad dielektrisk vej

– Maskiner og apparater til lodning

8515 11 00

– – Loddekolber og loddepistoler

2,7

A

8515 19 00

– – Andre varer

2,7

A

– Maskiner og apparater til modstandssvejsning af metal

8515 21 00

– – Hel- eller halvautomatiske

2,7

A

8515 29 00

– – I andre tilfælde

2,7

A

2,7

A

– Maskiner og apparater til lysbue- og plasmasvejsning af metal

8515 31 00

– – Hel- eller halvautomatiske

8515 39

– – I andre tilfælde
– – – Håndapparater til svejsning med overtrukne elektroder,

komplette med svejse- eller skæreudstyr, og sammenbygget
med

8515 39 13

– – – – Transformatorer

2,7

A

8515 39 18

– – – – Generatorer, roterende eller statiske omformere, ensrettere

2,7

A

8515 39 90

– – – Andre varer

2,7

A

8515 80

– Andre maskiner og apparater

8515 80 10

– – Til behandling af metaller

2,7

A

eller ensretterapparater
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8515 80 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

8515 90 00

– Dele

2,7

A

8516

Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumu
lerende vandvarmere) og dyppevarmere; elektriske apparater til
rum- og jordbundsopvarmning; elektrotermiske hårbehandlings
apparater (fx tørre- og krølleapparater, krøllejernsvarmere) og
håndtørreapparater; elektriske strygejern; andre elektrotermiske
apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug; elektriske
varmelegemer (undtagen varer henhørende under pos. 8545)

8516 10

– Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akku

8516 10 11

– – Gennemstrømningsvandvarmere

2,7

A

8516 10 80

– – Andre varer

2,7

A

2,7

A

mulerende vandvarmere) og dyppevarmere

– Elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning

8516 21 00

– – Akkumulerende radiatorer

8516 29

– – Andre varer

8516 29 10

– – – Radiatorer med væskecirkulation

2,7

A

8516 29 50

– – – Konvektionsovne

2,7

A

– – – Andre varer

8516 29 91

– – – – Med indbygget ventilator

2,7

A

8516 29 99

– – – – I andre tilfælde

2,7

A

– Elektrotermiske hårbehandlingsapparater og håndtørreapparater

8516 31 00

– – Hårtørreapparater

2,7

A

8516 32 00

– – Andre hårbehandlingsapparater

2,7

A

8516 33 00

– – Håndtørreapparater

2,7

A

8516 40 00

– Elektriske strygejern

2,7

A

8516 50 00

– Mikrobølgeovne

5

A

8516 60

– Andre ovne og komfurer, kogeapparater (med en eller flere

8516 60 10

– – Komfurer

2,7

A

8516 60 50

– – Kogeapparater (med en eller flere plader eller spiraler) samt

2,7

A

8516 60 70

– – Grillapparater

2,7

A

8516 60 80

– – Bage- og stegeovne til indbygning

2,7

A

8516 60 90

– – Andre varer

2,7

A

plader eller spiraler) og grillapparater

kogesektioner

– Andre elektrotermiske apparater

8516 71 00

– – Kaffe- og temaskiner

2,7

A

8516 72 00

– – Brødristere

2,7

A

8516 79

– – Andre varer
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8516 79 20

– – – Friturekogere

2,7

A

8516 79 70

– – – Andre varer

2,7

A

8516 80

– Elektriske varmelegemer

8516 80 20

– – Monteret med isolatorer

2,7

A

8516 80 80

– – I andre tilfælde

2,7

A

8516 90 00

– Dele

2,7

A

8517

Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt netværk eller
andre trådløse net; 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),
undtagen sendere eller modtagere henhørende under pos. 8443,
8525, 8527 eller 8528
– Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt netværk eller

andre trådløse net

8517 11 00

– – Telefonapparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør

0

A

8517 12 00

– – Telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net

0

A

8517 18 00

– – Andre apparater

0

A

– 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)

8517 61 00

– – Basisstationer

0

A

8517 62 00

– – Apparater til modtagelse, konvertering og overførsel eller

0

A

8517 69

– – Andre apparater

8517 69 10

– – – Videofoner

0

A

8517 69 20

– – – Parlofoner

0

A

0

A

9,3

B3

0

A

0

A

gendannelse af tale, billeder eller andre data, herunder appa
rater til kobling og rutning

– – – Modtagere til radiotelefoni eller radiotelegrafi

8517 69 31

– – – – Bærbare modtagere til kald, alarmering og søgning af

8517 69 39

– – – – Andre varer

8517 69 90

– – – Andre apparater

8517 70

– Dele

personer

– – Antenner og antennereflektorer af enhver art; dele til anven

delse i forbindelse med disse varer

8517 70 11

– – – Antenner til radiotelegrafi- eller radiotelefoniapparater
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8517 70 15

– – – Teleskop- og stavantenner til transportable apparater eller til

5

A

8517 70 19

– – – I andre tilfælde

3,6

A

8517 70 90

– – Andre varer

0

A

8518

Mikrofoner og stativer dertil; højttalere, også monteret i kabinet;
hovedtelefoner og øretelefoner, også kombineret med mikrofon,
samt sæt bestående af en mikrofon og en eller flere højttalere;
elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere

8518 10

– Mikrofoner og stativer dertil

8518 10 30

– – Mikrofoner, med et frekvensområde fra 300 Hz til 3,4 kHz,

0

A

8518 10 95

– – Andre varer

2,5

A

apparater til fast montering i motorkøretøjer

med en diameter på 10 mm eller derunder og en højde på
3 mm og derunder, af den art der anvendes inden for tele
kommunikation

– Højttalere, også monteret i kabinet

8518 21 00

– – Enkelthøjttalere monteret i kabinet

4,5

A

8518 22 00

– – Højttalersystemer monteret i fælles kabinet

4,5

A

8518 29

– – Andre varer

8518 29 30

– – – Højttalere, med et frekvensområde fra 300 Hz til 3,4 kHz,

0

A

8518 29 95

– – – Andre varer

3

A

8518 30

– Hovedtelefoner og øretelefoner, også kombineret med mikrofon,

8518 30 20

– – Håndsæt til trådtelefoni

0

A

8518 30 95

– – Andre varer

2

A

8518 40

– Elektriske lavfrekvensforstærkere

8518 40 30

– – Til telefoni eller måling

3

A

8518 40 80

– – I andre tilfælde

4,5

A

8518 50 00

– Elektriske lydforstærkeranlæg

2

A

8518 90 00

– Dele

2

A

8519

Lydoptagere eller lydgengivere, også kombineret

8519 20

– Apparater der aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spil

8519 20 10

– – Musikautomater med møntindkast, til grammofonplader

6

B5

med en diameter på 50 mm eller derunder, af den slags der
anvendes inden for telekommunikation

samt sæt bestående af en mikrofon og en eller flere højttalere

lemønter eller lignende betalingsmidler

– – Andre apparater

8519 20 91

– – – Med laserbaseret læsesystem

9,5

B5

8519 20 99

– – – I andre tilfælde

4,5

A
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8519 30 00

– Pladetallerkener

2

A

8519 50 00

– Telefonsvareapparater

0

A

5

B3

0

A

– Andre apparater

8519 81

– – Som anvender magnetiske, optiske eller halvlederbaserede

medier

– – – Lydgengivere (herunder kassettespillere), uden indbygget

lydoptager

8519 81 11

– – – – Dikteremaskiner (kun til gengivelse)
– – – – Andre lydgengivere

8519 81 15

– – – – – Kassettespillere, i lommeformat
– – – – – Andre, af kassettetypen

8519 81 21

– – – – – – Med analogt og digitalt læsesystem

9

B5

8519 81 25

– – – – – – I andre tilfælde

2

A

9

B5

– – – – – I andre tilfælde
– – – – – – Med laserbaseret læsesystem

8519 81 31

– – – – – – – Af den art der anvendes i motorkøretøjer, til "discs"

8519 81 35

– – – – – – – I andre tilfælde

9,5

B5

8519 81 45

– – – – – – I andre tilfælde

4,5

A

4

A

med en diameter på ikke over 6,5 cm

– – – Andre apparater

8519 81 51

– – – – Dikteremaskiner, som ikke kan fungere uden ydre energi

kilde

– – – – Andre magnetiske båndoptagere med indbygget lydgengiver
– – – – – Af kassettetypen
– – – – – – Med indbygget forstærker og en eller flere indbyggede

højttalere

8519 81 55

– – – – – – – Brugbare uden ekstern energikilde

0

A

8519 81 61

– – – – – – – I andre tilfælde

2

A

8519 81 65

– – – – – – I lommeformat

0

A

8519 81 75

– – – – – – I andre tilfælde

2

A

– – – – – I andre tilfælde

8519 81 81

– – – – – – Til magnetbånd på spoler (undtagen kassetter), og som

2

A

8519 81 85

– – – – – – I andre tilfælde

7

B5

8519 81 95

– – – – Andre varer

2

A

muliggør optagelse eller gengivelse ved enten én bånd
hastighed på 19 cm/s eller ved flere båndhastigheder på
19 cm/s og derunder
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Basissats

Kategori

– – I andre tilfælde
– – – Lydgengivere uden indbygget lydoptager

8519 89 11

– – – – Pladespillere undtagen pladespillere henhørende under

2

A

8519 89 15

– – – – Dikteremaskiner (kun til gengivelse)

5

B3

8519 89 19

– – – – I andre tilfælde

4,5

A

8519 89 90

– – – Andre apparater

2

A

8521

Videooptagere eller videogengivere, også kombinerede, også med
indbygget videotuner

8521 10

– Til magnetbånd

8521 10 20

– – Med en bredde på 1,3 cm eller derunder, og som muliggør

14

B5

8521 10 95

– – I andre tilfælde

8

B5

8521 90 00

– I andre tilfælde

13,9

B5

8522

Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til
apparater henhørende under pos. 8519 eller 8521

8522 10 00

– Pickupper

4

A

8522 90

– Andre varer

8522 90 30

– – Grammofonnåle; diamanter, safirer og andre ædel- og halvæ

0

A

pos. 8519 20

optagelse eller gengivelse ved en båndhastighed på 50 mm/s
eller derunder

delsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede), også monte
rede

– – Andre varer
– – – Sammensatte elektroniske komponenter

8522 90 41

– – – – Til maskiner henhørende under pos. 8519 50 00

0

A

8522 90 49

– – – – I andre tilfælde

4

A

8522 90 70

– – – Enkeltkassettekomponenter af største tykkelse ikke over

0

A

8522 90 80

– – – Andre varer

4

A

8523

Plader, bånd, ikke-flygtige halvlederhukommelser, "smart cards"
og andre medier til optagelse af lyd eller andre fænomener,
også indspillede, herunder matricer og mastere til fremstilling af
plader, undtagen varer henhørende under kapitel 37

3,5

A

53 mm, af den art der anvendes til fremstilling af lydoptagere
og -gengivere

– Magnetiske medier

8523 21 00

– – Kort indeholdende en magnetstribe
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0

A

– – Andre varer
– – – Magnetbånd; magnetplader

8523 29 15

– – – – Uden indspilning
– – – – I andre tilfælde

8523 29 31

– – – – – Til gengivelse af andre fænomener end lyd og billede

0

A

8523 29 33

– – – – – Til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i

0

A

8523 29 39

– – – – – I andre tilfælde

3,5

A

8523 29 90

– – – Andre varer

3,5

A

maskinlæsbar, binær form, og som kan manipuleres –
eventuelt interaktivt – af brugeren ved hjælp af en auto
matisk databehandlingsmaskine

– Optiske medier

8523 41

– – Uden indspilning

8523 41 10

– – – Plader til laserbaserede læsesystemer, med en kapacitet på

0

A

8523 41 30

– – – Plader til laserbaserede læsesystemer, med en kapacitet på

0

A

8523 41 90

– – – Andre varer

0

A

8523 49

– – I andre tilfælde

0

A

ikke over 900 megabyte, ikke-sletbare

over 900 megabyte, men ikke over 18 gigabyte, ikke-slet
bare

– – – Plader til laserbaserede læsesystemer

8523 49 25

– – – – Til gengivelse af andre fænomener end lyd og billede
– – – – Udelukkende til gengivelse af lyd

8523 49 31

– – – – – Med en diameter på ikke over 6,5 cm

3,5

A

8523 49 39

– – – – – Med en diameter over 6,5 cm

3,5

A

0

A

– – – – I andre tilfælde

8523 49 45

– – – – – Til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i

maskinlæsbar, binær form, og som kan manipuleres –
eventuelt interaktivt – af brugeren ved hjælp af en auto
matisk databehandlingsmaskine

– – – – – I andre tilfælde

8523 49 51

– – – – – – "Digital versatile discs (dvd)"

3,5

A

8523 49 59

– – – – – – Andre varer

3,5

A

0

A

– – – Andre varer

8523 49 91

– – – – Til gengivelse af andre fænomener end lyd og billede
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8523 49 93

– – – – Til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i

0

A

8523 49 99

– – – – I andre tilfælde

3,5

A

0

A

maskinlæsbar, binær form, og som kan manipuleres –
eventuelt interaktivt – af brugeren ved hjælp af en auto
matisk databehandlingsmaskine

– Halvlederbaserede medier

8523 51

– – Ikke-flygtige halvlederhukommelser

8523 51 10

– – – Uden indspilning
– – – I andre tilfælde

8523 51 91

– – – – Til gengivelse af andre fænomener end lyd og billede

0

A

8523 51 93

– – – – Til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i

0

A

8523 51 99

– – – – I andre tilfælde

3,5

A

8523 52

– – "Smart cards"

8523 52 10

– – – Med to eller flere elektroniske integrerede kredsløb

3,7

A

8523 52 90

– – – I andre tilfælde

0

A

8523 59

– – Andre varer

8523 59 10

– – – Uden indspilning

0

A

maskinlæsbar, binær form, og som kan manipuleres –
eventuelt interaktivt – af brugeren ved hjælp af en auto
matisk databehandlingsmaskine

– – – I andre tilfælde

8523 59 91

– – – – Til gengivelse af andre fænomener end lyd og billede

0

A

8523 59 93

– – – – Til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i

0

A

8523 59 99

– – – – I andre tilfælde

3,5

A

8523 80

– Andre medier

8523 80 10

– – Uden indspilning

0

A

maskinlæsbar, binær form, og som kan manipuleres –
eventuelt interaktivt – af brugeren ved hjælp af en auto
matisk databehandlingsmaskine

– – I andre tilfælde

8523 80 91

– – – Til gengivelse af andre fænomener end lyd og billede

0

A

8523 80 93

– – – Til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i

0

A

8523 80 99

– – – I andre tilfælde

3,5

A

maskinlæsbar, binær form, og som kan manipuleres – even
tuelt interaktivt – af brugeren ved hjælp af en automatisk
databehandlingsmaskine
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Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med
modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, digi
talkameraer og videokameraer

8525 50 00

– Sendere

8525 60 00

– Sender-modtagere

8525 80

– Fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer

12.6.2020

Basissats

Kategori

3,6

A

0

A

3

A

4,9

A

0

A

– – Fjernsynskameraer

8525 80 11

– – – Med 3 eller flere kamerarør

8525 80 19

– – – I andre tilfælde

8525 80 30

– – Digitalkameraer
– – Videokameraer

8525 80 91

– – – Kun til optagelse af lyd og billeder med fjernsynskameraet

4,9

A

8525 80 99

– – – Andre varer

14

B3

8526

Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjenings
apparater

8526 10 00

– Radarapparater

3,7

A

– Andre varer

8526 91

– – Radionavigeringsapparater

8526 91 20

– – – Radionavigeringsmodtagere

3,7

A

8526 91 80

– – – Andre varer

3,7

A

8526 92 00

– – Radiofjernbetjeningsapparater

3,7

A

8527

Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere,
lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet
– Radiofonimodtagere, som kan fungere uden ydre energikilde

8527 12

– – Kassetteradioer i lommeformat

8527 12 10

– – – Med analogt og digitalt læsesystem

14

B3

8527 12 90

– – – I andre tilfælde

10

B3

8527 13

– – Andre apparater, kombineret med lydoptagere eller lydgengi

8527 13 10

– – – Med laserbaseret læsesystem

12

B3

vere

– – – I andre tilfælde

8527 13 91

– – – – Af kassettetypen, med analogt og digitalt læsesystem

14

B3

8527 13 99

– – – – I andre tilfælde

10

B3
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0

A

14

B3

– Radiofonimodtagere, som ikke kan fungere uden ydre energi

kilde, af den art der anvendes i motorkøretøjer

8527 21

– – Sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere
– – – Apparater, som kan modtage og afkode digitale Radio Data

System-signaler

8527 21 20

– – – – Med laserbaseret læsesystem
– – – – I andre tilfælde

8527 21 52

– – – – – Af kassettetypen, med analogt og digitalt læsesystem

14

B3

8527 21 59

– – – – – I andre tilfælde

10

B3

14

B3

– – – Andre varer

8527 21 70

– – – – Med laserbaseret læsesystem
– – – – I andre tilfælde

8527 21 92

– – – – – Af kassettetypen, med analogt og digitalt læsesystem

14

B3

8527 21 98

– – – – – I andre tilfælde

10

B3

8527 29 00

– – I andre tilfælde

12

B3

– Andre varer

8527 91

– – Sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere
– – – Med én eller flere indbyggede højttalere i samme kabinet

8527 91 11

– – – – Af kassettetypen, med analogt og digitalt læsesystem

14

B3

8527 91 19

– – – – I andre tilfælde

10

B3

12

B3

– – – I andre tilfælde

8527 91 35

– – – – Med laserbaseret læsesystem
– – – – I andre tilfælde

8527 91 91

– – – – – Af kassettetypen, med analogt og digitalt læsesystem

14

B3

8527 91 99

– – – – – I andre tilfælde

10

B3

8527 92

– – Ikke sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere, men

8527 92 10

– – – Clockradioer

0

A

8527 92 90

– – – Andre varer

9

B3

8527 99 00

– – I andre tilfælde

9

B3

med et ur
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0

A

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsyns
modtagere; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofoni
modtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller
videogengivere
– Monitorer med katodestrålerør

8528 41 00

– – Af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i

8528 49

– – I andre tilfælde

8528 49 10

– – – Til sort-hvide eller andre monokrome billeder

14

B3

8528 49 80

– – – Til farvede billeder

14

B3

0

A

14

B3

forbindelse med et automatisk
henhørende under pos. 8471

databehandlingsanlæg

– Andre monitorer

8528 51 00

– – Af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i

8528 59

– – I andre tilfælde

8528 59 10

– – – Til sort-hvide eller andre monokrome billeder

forbindelse med et automatisk
henhørende under pos. 8471

databehandlingsanlæg

– – – Til farvede billeder

8528 59 40

– – – – Med LCD-skærm (med flydende krystaller)

14

B3

8528 59 80

– – – – I andre tilfælde

14

B3

0

A

0

A

2

A

14

B3

0

A

– Projektionsapparater

8528 61 00

– – Af den art, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i

8528 69

– – I andre tilfælde

8528 69 10

– – – Med fladskærm (fx anordning med flydende krystaller (LCD)),

forbindelse med et automatisk
henhørende under pos. 8471

databehandlingsanlæg

der kan vise data udviklet i en automatisk databehandlings
maskine

– – – I andre tilfælde

8528 69 91

– – – – Til sort-hvide eller andre monokrome billeder

8528 69 99

– – – – I andre tilfælde
– Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere,

lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogen
givere

8528 71

– – Ikke beregnet til indbygning af en skærm
– – – Videotunere

8528 71 11

– – – – Sammensatte elektroniske komponenter til indbygning i

automatiske databehandlingsmaskiner
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8528 71 15

– – – – Apparater med en mikroprocessorstyret anordning med

0

A

8528 71 19

– – – – Andre videotunere

14

B3

0

A

14

B3

indbygget modem, der giver adgang til internettet og gør
det muligt at udveksle informationer interaktivt og
modtage fjernsynssignaler (såkaldte "set-top bokse med
kommunikationsfunktion", herunder apparater med
indbygget udstyr, der kan udføre en optagelses- eller gengi
velsesfunktion, forudsat de bevarer den væsentlige karakter
af en set-top boks med kommunikationsfunktion)

– – – Andre varer

8528 71 91

– – – – Apparater med en mikroprocessorstyret anordning med

8528 71 99

– – – – Andre varer

8528 72

– – I andre tilfælde, til farvefjernsyn

8528 72 10

– – – Teleprojektorer (tv-projektorer)

14

B5

8528 72 20

– – – Apparater med indbygget videooptager eller videogengiver

14

B5

indbygget modem, der giver adgang til internettet og gør
det muligt at udveksle informationer interaktivt og
modtage fjernsynssignaler (såkaldte "set-top bokse med
kommunikationsfunktion", herunder apparater med
indbygget udstyr, der kan udføre en optagelses- eller gengi
velsesfunktion, forudsat de bevarer den væsentlige karakter
af en set-top boks med kommunikationsfunktion)

– – – I andre tilfælde

8528 72 30

– – – – Med indbygget billedrør

14

B5

8528 72 40

– – – – Med LCD-skærm (med flydende krystaller)

14

B5

8528 72 60

– – – – Med plasmaskærm (PDP)

14

B5

8528 72 80

– – – – I andre tilfælde

14

B5

8528 73 00

– – I andre tilfælde, til monokromt fjernsyn

2

A

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater
henhørende under pos. 8525-8528

8529 10

– Antenner og antennereflektorer af enhver art; dele til anvendelse

5

B3

3,6

A

i forbindelse med disse varer

– – Antenner

8529 10 11

– – – Teleskop- og stavantenner til transportable apparater og til

apparater til fast montering i motorkøretøjer

– – – Udendørsantenner til radiofoni- og fjernsynsmodtagere

8529 10 31

– – – – Til modtagelse via satellit
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3,6

A

4

A

8529 10 39

– – – – I andre tilfælde

8529 10 65

– – – Indendørsantenner til radiofoni- og fjernsynsmodtagere,

8529 10 69

– – – Andre antenner

3,6

A

8529 10 80

– – Antennefiltre og separatorkredse

3,6

A

8529 10 95

– – Andre varer

3,6

A

8529 90

– Andre varer

8529 90 20

– – Dele

0

A

herunder til indbygning

til apparater henhørende under pos. 8525 60 00,
8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 og 8528 61 00

– – Andre varer
– – – Møbler og kabinetter

8529 90 41

– – – – Af træ

2

A

8529 90 49

– – – – Af andre materialer

3

A

8529 90 65

– – – Sammensatte elektroniske komponenter

3

A

– – – Andre varer

8529 90 92

– – – – Til fjernsynskameraer henhørende under pos. 8525 80 11

5

B3

8529 90 97

– – – – I andre tilfælde

3

A

8530

Elektrisk signal-, sikkerheds- og trafikreguleringsudstyr til jern
baner, sporveje, veje, floder, kanaler, parkeringspladser, havne og
lufthavne, undtagen varer henhørende under pos. 8608

8530 10 00

– Udstyr til jernbaner og sporveje

1,7

A

8530 80 00

– Andet udstyr

1,7

A

8530 90 00

– Dele

1,7

A

8531

Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (fx ringeappa
rater, sirener, signaltavler, tyverialarmer og brandalarmer),
bortset fra varer henhørende under pos. 8512 og 8530

8531 10

– Tyverialarmer, brandalarmer og lign.

8531 10 30

– – Af den art der anvendes til bygninger

2,2

A

8531 10 95

– – I andre tilfælde

2,2

A

8531 20

– Signaltavler med flydende krystaller (LCD) eller lysemitterende

8531 20 20

– – Med lysemitterende dioder (LED)

0

A

og 8525 80 19 og til apparater henhørende under pos.
8527 og 8528

dioder (LED)

– – Med flydende krystaller (LCD)

8531 20 40

– – – Med aktiv matrix-LCD

0

A

8531 20 95

– – – I andre tilfælde

0

A

8531 80

– Andre apparater

8531 80 20

– – Fladskærme

0

A
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8531 80 95

– – Andre varer

8531 90

– Dele

8531 90 20

– – Til apparater henhørende under pos. 8531 20 og 8531 80 20

8531 90 85

– – I andre tilfælde

8532

Elektriske kondensatorer, faste, variable eller justerbare (forindstil
lede)

8532 10 00

– Faste kondensatorer til elektriske 50/60 Hz-kredsløb, med en

reaktiv effekt på 0,5 kvar og derover (kraftkondensatorer)

L 186/617

Basissats

Kategori

2,2

A

0

A

2,2

A

0

A

– Andre faste kondensatorer

8532 21 00

– – Tantalkondensatorer

0

A

8532 22 00

– – Elektrolytiske kondensatorer med aluminiumplade

0

A

8532 23 00

– – Dielektriske kondensatorer med et enkelt lag keramisk mate

0

A

8532 24 00

– – Dielektriske kondensatorer med flere lag keramisk materiale

0

A

8532 25 00

– – Dielektriske kondensatorer med papir eller plast

0

A

8532 29 00

– – Andre varer

0

A

8532 30 00

– Variable eller justerbare (forindstillede) kondensatorer

0

A

8532 90 00

– Dele

0

A

8533

Elektriske modstande (herunder reostater og potentiometre),
undtagen varmemodstande

8533 10 00

– Faste kulmodstande (agglomererede eller af filmtype)

0

A

riale

– Andre faste modstande

8533 21 00

– – Til effekt 20 W og derunder

0

A

8533 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

– Variable spolemodstande (herunder reostater og potentiometre)

8533 31 00

– – Til effekt 20 W og derunder

0

A

8533 39 00

– – I andre tilfælde

0

A

8533 40

– Andre variable modstande (herunder reostater og potentiometre)

8533 40 10

– – Til effekt 20 W og derunder

0

A

8533 40 90

– – I andre tilfælde

0

A

8533 90 00

– Dele

0

A

8534 00

Trykte kredsløb
– Kun med printbaner og kontakter

8534 00 11

– – Flerlags ("multilayer") kredsløb

0

A

8534 00 19

– – Andre varer

0

A

8534 00 90

– Med andre passive komponenter

0

A
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8535

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske
kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb
(fx afbrydere, sikringer, overspændingsafledere, spændingsstabilisa
torer, overspændingsbeskyttere, stikpropper og andre konnekto
rer, forgreningsdåser), til driftsspænding over 1 000 volt

8535 10 00

– Sikringer

12.6.2020

Basissats

Kategori

2,7

A

– Automatiske afbrydere

8535 21 00

– – Til driftsspænding under 72,5 kV

2,7

A

8535 29 00

– – I andre tilfælde

2,7

A

8535 30

– Ledningsadskillere og afbrydere

8535 30 10

– – Til driftsspænding under 72,5 kV

2,7

A

8535 30 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

8535 40 00

– Overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer og overspæn

2,7

A

8535 90 00

– Andre varer

2,7

A

8536

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske
kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb
(fx afbrydere, relæer, sikringer, overspændingsbeskyttere, stik
propper og -dåser, lampefatninger og andre konnektorer, forgre
ningsdåser), til driftsspænding 1 000 volt og derunder; konnek
torer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre

8536 10

– Sikringer

8536 10 10

– – Til strømstyrke 10 A og derunder

2,3

A

8536 10 50

– – Til strømstyrke over 10 A, men ikke over 63 A

2,3

A

8536 10 90

– – Til strømstyrke over 63 A

2,3

A

8536 20

– Automatiske afbrydere

8536 20 10

– – Til strømstyrke 63 A og derunder

2,3

A

8536 20 90

– – Til strømstyrke over 63 A

2,3

A

8536 30

– Andre apparater til beskyttelse af elektriske kredsløb

8536 30 10

– – Til strømstyrke 16 A og derunder

2,3

A

8536 30 30

– – Til strømstyrke over 16 A, men ikke over 125 A

2,3

A

8536 30 90

– – Til strømstyrke over 125 A

2,3

A

dingsbeskyttere

– Relæer

8536 41

– – Til driftsspænding 60 volt og derunder

8536 41 10

– – – Til strømstyrke 2 A og derunder

2,3

A

8536 41 90

– – – Til strømstyrke over 2 A

2,3

A

8536 49 00

– – I andre tilfælde

2,3

A

8536 50

– Andre afbrydere

8536 50 03

– – Elektroniske vekselstrømsafbrydere bestående af optisk koblede

0

A

input- og output-kredsløb (isolerede thyristor-vekselstrøms
afbrydere)
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Kategori

8536 50 05

– – Elektroniske afbrydere, herunder temperaturbeskyttede elektro

0

A

8536 50 07

– – Elektromekaniske momentkontakter til strømstyrke 11 A og

0

A

niske afbrydere, der består af en transistor og en logisk chip
(chip-on-chip-teknologi)
derunder

– – Andre varer
– – – Til driftsspænding 60 volt og derunder

8536 50 11

– – – – Trykafbrydere

2,3

A

8536 50 15

– – – – Drejeafbrydere

2,3

A

8536 50 19

– – – – Andre varer

2,3

A

8536 50 80

– – – I andre tilfælde

2,3

A

– Stikpropper og -dåser, lampefatninger

8536 61

– – Lampefatninger

8536 61 10

– – – Edisonfatninger

2,3

A

8536 61 90

– – – Andre lampefatninger

2,3

A

8536 69

– – Andre varer

8536 69 10

– – – Til koaksialkabler

0

A

8536 69 30

– – – Til trykte kredsløb

0

A

8536 69 90

– – – I andre tilfælde

2,3

A

8536 70 00

– Konnektorer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske

3

A

8536 90

– Andre apparater

8536 90 01

– – Præfabrikerede strømskinneelementer

2,3

A

8536 90 10

– – Forbindelsesmateriel til ledninger og kabler

0

A

8536 90 20

– – Waferprøvere

0

A

8536 90 85

– – Andre varer

2,3

A

8537

Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign., sammensat af
to eller flere af de under pos. 8535 eller 8536 nævnte apparater,
til elektrisk styring eller distribution af elektricitet, herunder også
tavler mv. indeholdende instrumenter og apparater henhørende
under kapitel 90, og numeriske kontrolapparater, undtagen
koblingsapparater henhørende under pos. 8517

8537 10

– Til driftsspænding 1 000 volt og derunder

8537 10 10

– – Numeriske kontroltavler med indbygget automatisk databe

2,1

A

fibre

handlingsmaskine

– – Andre varer

8537 10 91

– – – Styresystemer med programmerbare lagerenheder

2,1

A

8537 10 99

– – – Andre varer

2,1

A

8537 20

– Til driftsspænding over 1 000 volt

8537 20 91

– – Til driftsspænding over 1 000 volt, men ikke over 72,5 kV

2,1

A

Bemærkning

L 186/620

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

Varebeskrivelse

8537 20 99

– – Til driftsspænding over 72,5 kV

8538

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater
henhørende under pos. 8535-8537

8538 10 00

– Tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign. til apparater

8538 90

– Andre varer

henhørende under pos. 8537, men uden de indbyggede appa
rater

12.6.2020

Basissats

Kategori

2,1

A

2,2

A

– – Til waferprøvere henhørende under pos. 8536 90 20

8538 90 11

– – – Sammensatte elektroniske komponenter

0

A

8538 90 19

– – – Andre varer

0

A

– – I andre tilfælde

8538 90 91

– – – Sammensatte elektroniske komponenter

3,2

A

8538 90 99

– – – Andre varer

1,7

A

8539

Elektriske glødelamper og udladningslamper, herunder sealed
beam-lamper samt ultraviolette lamper og infrarøde lamper;
buelamper

8539 10 00

– Sealed beam-lamper

2,7

A

2,7

A

– Andre glødelamper, undtagen ultraviolette lamper og infrarøde

lamper

8539 21

– – Halogenlamper med wolframtråd

8539 21 30

– – – Af den art der anvendes til motorcykler eller andre motor

køretøjer

– – – Andre halogenlamper, til driftsspænding

8539 21 92

– – – – Over 100 volt

2,7

A

8539 21 98

– – – – 100 volt og derunder

2,7

A

8539 22

– – Andre glødelamper, med effekt 200 W og derunder, til drifts

8539 22 10

– – – Reflektorlamper

2,7

A

8539 22 90

– – – Andre lamper

2,7

A

8539 29

– – Andre glødelamper

8539 29 30

– – – Af den art der anvendes til motorcykler eller andre motor

2,7

A

spænding over 100 V

køretøjer

– – – I andre tilfælde, til driftsspænding

8539 29 92

– – – – Over 100 volt

2,7

A

8539 29 98

– – – – 100 volt og derunder

2,7

A

– Udladningslamper, undtagen ultraviolette lamper

8539 31

– – Lysstofrør og -lamper

8539 31 10

– – – Med to sokler

2,7

A

8539 31 90

– – – I andre tilfælde

2,7

A

8539 32

– – Kviksølv- eller natriumdamplamper; halogenmetaldamplamper

8539 32 20

– – – Kviksølv- eller natriumdamplamper

2,7

A

8539 32 90

– – – Halogenmetaldamplamper

2,7

A
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Basissats

Kategori

2,7

A

– Ultraviolette og infrarøde lamper; buelamper

8539 41 00

– – Buelamper

2,7

A

8539 49 00

– – Andre varer

2,7

A

8539 90

– Dele

8539 90 10

– – Sokler til lamper

2,7

A

8539 90 90

– – Andre varer

2,7

A

8540

Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør), fx
vakuumrør, damp- og gasfyldte rør, kviksølvdampensretterrør,
katodestrålerør og fjernsynskamerarør
– Katodestrålerør til fjernsynsmodtagere, herunder katodestrålerør

til videomonitorer

8540 11 00

– – Til farvefjernsyn

14

B3

8540 12 00

– – Til monokromt fjernsyn

7,5

B3

8540 20

– Fjernsynskamerarør; billedomdanner-

8540 20 10

– – Fjernsynskamerarør

2,7

A

8540 20 80

– – Andre varer

2,7

A

8540 40 00

– Data/grafik-afbildningsrør, til monokrom gengivelse; data/grafik-

2,6

A

8540 60 00

– Andre katodestrålerør

2,6

A

andre fotokatoderør

og billedforstærkerrør;

afbildningsrør, til farvegengivelse, med fosforskærm med en
punktstørrelse på under 0,4 mm

– Mikrobølgerør (fx magnetroner, klystroner, vandrebølgerør og

karcinotroner), undtagen rør med styregitter

8540 71 00

– – Magnetroner

2,7

A

8540 79 00

– – Andre varer

2,7

A

– Andre varer

8540 81 00

– – Modtager- og forstærkerrør

2,7

A

8540 89 00

– – Andre varer

2,7

A

– Dele

8540 91 00

– – Til katodestrålerør

2,7

A

8540 99 00

– – I andre tilfælde

2,7

A

8541

Dioder, transistorer og lignende halvlederkomponenter; lysføl
somme halvlederkomponenter, herunder fotoceller og solceller,
også samlet i moduler eller paneler; lysemitterende dioder; monte
rede piezo-elektriske krystaller

8541 10 00

– Dioder, undtagen lysfølsomme dioder og lysemitterende dioder

0

A

0

A

– Transistorer, undtagen lysfølsomme transistorer

8541 21 00

– – Med effektafsætning under 1 W
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8541 29 00

– – I andre tilfælde

0

A

8541 30 00

– Thyristorer, diacs og triacs, undtagen lysfølsomme komponenter

0

A

8541 40

– Lysfølsomme halvlederkomponenter, herunder fotoceller og

8541 40 10

– – Lysemitterende dioder, herunder laserdioder

0

A

8541 40 90

– – Andre varer

0

A

8541 50 00

– Andre halvlederkomponenter

0

A

8541 60 00

– Monterede piezo-elektriske krystaller

0

A

8541 90 00

– Dele

0

A

8542

Elektroniske integrerede kredsløb

solceller, også samlet i moduler eller paneler; lysemitterende
dioder

– Elektroniske integrerede kredsløb

8542 31

– – Processorer og kontrol- og styreenheder, også kombineret med

8542 31 10

– – – Varer som nævnt i bestemmelse 8 b), nr. 3, til dette kapitel

0

A

8542 31 90

– – – Andre varer

0

A

8542 32

– – Hukommelser (memories)

8542 32 10

– – – Varer som nævnt i bestemmelse 8 b), nr. 3, til dette kapitel

0

A

hukommelser, omformere, logiske kredsløb, forstærkere, ure,
tidskredsløb eller andre kredsløb

– – – Andre varer
– – – – Dynamiske Random Access Memories (D-RAMs)

8542 32 31

– – – – – Med en lagerkapacitet på 512 Mbits og derunder

0

A

8542 32 39

– – – – – Med en lagerkapacitet på over 512 Mbits

0

A

8542 32 45

– – – – Statiske Random Access Memories (S-RAMs), herunder

0

A

8542 32 55

– – – – UV-sletbare,

0

A

cache Random Access Memories (cache RAMs)
(EPROMs)

programmerbare

Read

Only

Memories

– – – – Elektrisk sletbare, programmerbare Read Only Memories

(E2PROMs), herunder flash E2PROMs

– – – – – Flash E2PROMs

8542 32 61

– – – – – – Med en lagerkapacitet på 512 Mbits og derunder

0

A

8542 32 69

– – – – – – Med en lagerkapacitet på over 512 Mbits

0

A

8542 32 75

– – – – – Andre memories

0

A

8542 32 90

– – – – Andre hukommelser (memories)

0

A

8542 33 00

– – Forstærkere

0

A

8542 39

– – Andre varer

8542 39 10

– – – Varer som nævnt i bestemmelse 8 b), nr. 3, til dette kapitel

0

A

8542 39 90

– – – Andre varer

0

A
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0

A

4

A

8542 90 00

– Dele

8543

Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, ikke
andetsteds tariferet i dette kapitel

8543 10 00

– Partikelacceleratorer

8543 20 00

– Signalgeneratorer

3,7

A

8543 30 00

– Maskiner og apparater til galvanisering, elektrolyse og elektro

3,7

A

8543 70

– Andre maskiner og apparater

8543 70 10

– – Maskiner med oversættelses- og ordbogsfunktion

0

A

8543 70 30

– – Antenneforstærkere

3,7

A

8543 70 50

– – Solarier og lignende apparater til frembringelse af solbrændt

3,7

A

8543 70 60

– – Impulsgivere til elektriske hegn

3,7

A

8543 70 90

– – Andre varer

3,7

A

8543 90 00

– Dele

3,7

A

8544

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger,
kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske
ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler,
fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elek
triske ledere eller forsynet med forbindelsesdele

forese

hed

– Beviklingstråd

8544 11

– – Af kobber

8544 11 10

– – – Emaljeret eller lakeret

3,7

A

8544 11 90

– – – I andre tilfælde

3,7

A

8544 19 00

– – I andre tilfælde

3,7

A

8544 20 00

– Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere

3,7

A

8544 30 00

– Tændrørskabler og andre sammensatte kabler, af den art der

3,7

A

0

A

3,3

A

0

A

3,7

A

3,7

A

anvendes i køretøjer, skibe og fly

– Andre elektriske ledere, til spænding 1 000 volt og derunder

8544 42

– – Med forbindelsesdele

8544 42 10

– – – Af den art der anvendes til telekommunikation

8544 42 90

– – – I andre tilfælde

8544 49

– – I andre tilfælde

8544 49 20

– – – Af den art der anvendes til telekommunikation, til spænding

80 volt og derunder

– – – I andre tilfælde

8544 49 91

– – – – Ledninger og kabler, med en diameter af lederens enkelte

tråde på over 0,51 mm

– – – – Andre varer

8544 49 93

– – – – – Til spænding 80 volt og derunder
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8544 49 95

– – – – – Til spænding over 80 volt, men under 1 000 volt

3,7

A

8544 49 99

– – – – – Til spænding af 1 000 volt

3,7

A

8544 60

– Andre elektriske ledere, til spænding over 1 000 volt

8544 60 10

– – Med kobberledere

3,7

A

8544 60 90

– – Med andre ledere

3,7

A

8544 70 00

– Optiske fiberkabler

0

A

8545

Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer af
grafit eller andet kul, også i forbindelse med metal, af den art
der anvendes til elektrisk brug
– Elektroder

8545 11 00

– – Af den art der anvendes til elektriske ovne

2,7

A

8545 19 00

– – I andre tilfælde

2,7

A

8545 20 00

– Børstekul

2,7

A

8545 90

– Andre varer

8545 90 10

– – Varmelegemer

1,7

A

8545 90 90

– – Andre varer

2,7

A

8546

Elektriske isolatorer, uanset materialets art

8546 10 00

– Af glas

3,7

A

8546 20 00

– Af keramisk materiale

4,7

A

8546 90

– Af andre materialer

8546 90 10

– – Af plast

3,7

A

8546 90 90

– – Af andre materialer

3,7

A

8547

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, for så
vidt delene, bortset fra istøbte simple samledele af metal (fx sokler
med gevind), består helt af isolerende materiale, undtagen isola
torer henhørende under pos. 8546; elektriske installationsrør og
forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med indvendig
isolering

8547 10 00

– Isolationsdele af keramisk materiale

4,7

A

8547 20 00

– Isolationsdele af plast

3,7

A

8547 90 00

– Andre varer

3,7

A

8548

Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske
akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier og elek
triske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner og apparater,
ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
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4,7

A

triske akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier
og elektriske akkumulatorer

– – Brugte elektriske akkumulatorer

8548 10 21

– – – Blyakkumulatorer

2,6

A

8548 10 29

– – – Andre varer

2,6

A

– – Affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elek

triske akkumulatorer

8548 10 91

– – – Indeholdende bly

0

A

8548 10 99

– – – I andre tilfælde

0

A

8548 90

– Andre varer

8548 90 20

– – Hukommelsesenheder, der kan kombineres på flere måder,

0

A

8548 90 90

– – Andre varer

2,7

A

86

KAPITEL 86 – LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL
TIL JERNBANER OG SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATIO
NÆRT JERNBANE- OG SPORVEJSMATERIEL SAMT DELE
DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK) TRAFIK
REGULERINGSUDSTYR AF ENHVER ART

8601

Lokomotiver, elektriske, til lednings- eller akkumulatordrift

8601 10 00

– Til ledningsdrift

1,7

A

8601 20 00

– Til akkumulatordrift

1,7

A

8602

Andre lokomotiver; tendere

8602 10 00

– Diesel-elektriske lokomotiver

1,7

A

8602 90 00

– Andre varer

1,7

A

8603

Selvkørende vogne til jernbaner og sporveje, undtagen varer
henhørende under pos. 8604

8603 10 00

– Til ledningsdrift

1,7

A

8603 90 00

– I andre tilfælde

1,7

A

8604 00 00

Arbejds- eller servicevogne, også selvkørende (fx værkstedsvogne,
kranvogne, ballaststampemaskiner, trackliners og afprøvningsvog
ne), til jernbaner og sporveje

1,7

A

8605 00 00

Personvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende; bagage
vogne, postvogne og andre specialvogne til jernbaner og sporveje
(undtagen vogne henhørende under pos. 8604), ikke selvkørende

1,7

A

såsom stack D-RAMs og moduler
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8606

Godsvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende

8606 10 00

– Tankvogne, cisternevogne og lign.

1,7

A

8606 30 00

– Vogne til automatisk tømning, undtagen vogne henhørende

1,7

A

under pos. 8606 10

– Andre varer

8606 91

– – Overdækkede og lukkede

8606 91 10

– – – Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Eura

1,7

A

8606 91 80

– – – I andre tilfælde

1,7

A

8606 92 00

– – Åbne, med ikke-aftagelige sider af højde over 60 cm

1,7

A

8606 99 00

– – I andre tilfælde

1,7

A

8607

Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejs
materiel

tom)

– Bogier, bisselbogier, aksler og hjul samt dele dertil

8607 11 00

– – Bogier og bisselbogier til fremdrift

1,7

A

8607 12 00

– – Andre bogier og bisselbogier

1,7

A

8607 19

– – Andre varer, herunder dele

8607 19 10

– – – Aksler, også monterede; hjul og dele dertil

2,7

A

8607 19 90

– – – Dele til bogier, bisselbogier og lign.

1,7

A

– Bremser og dele dertil

8607 21

– – Trykluftbremser og dele dertil

8607 21 10

– – – Af støbejern eller af støbestål

1,7

A

8607 21 90

– – – I andre tilfælde

1,7

A

8607 29 00

– – Andre varer

1,7

A

8607 30 00

– Trækkroge og andet sammenkoblingsudstyr, puffere, samt dele

1,7

A

dertil

– Andre varer

8607 91

– – Til lokomotiver

8607 91 10

– – – Aksellejer og dele dertil

3,7

A

8607 91 90

– – – Andre varer

1,7

A

8607 99

– – I andre tilfælde

8607 99 10

– – – Aksellejer og dele dertil

3,7

A

8607 99 80

– – – Andre dele

1,7

A

8608 00 00

Stationært jernbane- og sporvejsmateriel; mekanisk (herunder
elektromekanisk) signal-, sikkerheds- eller trafikreguleringsudstyr
til jernbaner, sporveje, landeveje, floder og kanaler, parkerings
områder, havne eller lufthavne; dele dertil

1,7

A
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8609 00

Godsbeholdere (containere), også til væsker og gasser, specielt
konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer

8609 00 10

– Med blyafskærmning til beskyttelse mod stråling, til transport af

0

A

8609 00 90

– I andre tilfælde

0

A

87

KAPITEL 87 – KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG
SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL

8701

Traktorer (undtagen traktorer henhørende under pos. 8709)

8701 10 00

– Enakslede have- og landbrugstraktorer

3

A

8701 20

– Traktorer (motorforvogne) til sættevogne

8701 20 10

– – Nye

16

A

8701 20 90

– – Brugte

16

A

8701 30 00

– Traktorer på larvebånd

0

A

8701 90

– Andre traktorer

radioaktive stoffer (Euratom)

– – Have- og landbrugstraktorer (bortset fra enakslede traktorer)

og traktorer til skovbrug, på hjul

– – – Nye, med motoreffekt

8701 90 11

– – – – 18 kW og derunder

0

A

8701 90 20

– – – – Over 18 kW, men ikke over 37 kW

0

A

8701 90 25

– – – – Over 37 kW, men ikke over 59 kW

0

A

8701 90 31

– – – – Over 59 kW, men ikke over 75 kW

0

A

8701 90 35

– – – – Over 75 kW, men ikke over 90 kW

0

A

8701 90 39

– – – – Over 90 kW

0

A

8701 90 50

– – – Brugte

0

A

8701 90 90

– – Andre traktorer

7

A

8702

Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive
føreren)

8702 10

– Med

forbrændingsmotor med kompressionstænding,
stempel (diesel- eller semidieselmotor)

med

– – Med slagvolumen over 2 500 cm3

8702 10 11

– – – Nye

16

B7

8702 10 19

– – – Brugte

16

B7

– – Med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder

8702 10 91

– – – Nye

10

B7

8702 10 99

– – – Brugte

10

B7
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– I andre tilfælde
– – Med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel
– – – Med slagvolumen over 2 800 cm3

8702 90 11

– – – – Nye

16

B7

8702 90 19

– – – – Brugte

16

B7

– – – Med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder

8702 90 31

– – – – Nye

10

B7

8702 90 39

– – – – Brugte

10

B7

8702 90 90

– – Med anden motor

10

B7

8703

Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig
konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer
henhørende under pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler

8703 10

– Motorkøretøjer specielt konstrueret til kørsel på sne; motorkø

8703 10 11

– – Motorkøretøjer specielt konstrueret til kørsel på sne, med

5

B3

8703 10 18

– – Andre varer

10

B7

retøjer specielt konstrueret til persontransport på golfbaner og
lignende motorkøretøjer

forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel
(diesel- eller semidieselmotor), eller forbrændingsmotor med
gnisttænding, med stempel

– Andre motorkøretøjer, med forbrændingsmotor med gnisttæn

ding, med frem- og tilbagegående stempel

8703 21

– – Med slagvolumen 1 000 cm3 og derunder

8703 21 10

– – – Nye

10

B7

8703 21 90

– – – Brugte

10

B7

8703 22

– – Med slagvolumen over 1 000 cm3, men ikke over 1 500 cm3

8703 22 10

– – – Nye

10

B7

8703 22 90

– – – Brugte

10

B7

8703 23

– – Med slagvolumen over 1 500 cm3, men ikke over 3 000 cm3
– – – Nye

8703 23 11

– – – – Indrettet til beboelse eller camping

10

B7

8703 23 19

– – – – I andre tilfælde

10

B7

8703 23 90

– – – Brugte

10

B7

8703 24

– – Med slagvolumen over 3 000 cm3

8703 24 10

– – – Nye

10

B7

8703 24 90

– – – Brugte

10

B7

– Andre motorkøretøjer, med forbrændingsmotor med kompres

sionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor)

8703 31

– – Med slagvolumen 1 500 cm3 og derunder
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8703 31 10

– – – Nye

10

B7

8703 31 90

– – – Brugte

10

B7

8703 32

– – Med slagvolumen over 1 500 cm3, men ikke over 2 500 cm3
– – – Nye

8703 32 11

– – – – Indrettet til beboelse eller camping

10

B7

8703 32 19

– – – – I andre tilfælde

10

B7

8703 32 90

– – – Brugte

10

B7

8703 33

– – Med slagvolumen over 2 500 cm3
– – – Nye

8703 33 11

– – – – Indrettet til beboelse eller camping

10

B7

8703 33 19

– – – – I andre tilfælde

10

B7

8703 33 90

– – – Brugte

10

B7

8703 90

– Andre motorkøretøjer

8703 90 10

– – Med elektrisk motor

10

B7

8703 90 90

– – Med anden motor

10

B7

8704

Motorkøretøjer til godsbefordring

8704 10

– Dumpers, ikke til landevejskørsel

8704 10 10

– – Med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med

0

A

8704 10 90

– – Med anden motor

0

A

3,5

A

stempel (diesel- eller semidieselmotor), eller forbrændings
motor med gnisttænding, med stempel

– Andre motorkøretøjer til godsbefordring, med forbrændings

motor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller
semidieselmotor)

8704 21

– – Med totalvægt 5 tons og derunder

8704 21 10

– – – Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Eura

tom)

– – – I andre tilfælde
– – – – Med slagvolumen over 2 500 cm3

8704 21 31

– – – – – Nye

22

B7

8704 21 39

– – – – – Brugte

22

B7

– – – – Med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder

8704 21 91

– – – – – Nye

10

B7

8704 21 99

– – – – – Brugte

10

B7

8704 22

– – Med totalvægt over 5 tons, men ikke over 20 tons

8704 22 10

– – – Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Eura

3,5

A

22

B7

tom)

– – – I andre tilfælde

8704 22 91

– – – – Nye
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22

B7

3,5

A

– – – I andre tilfælde

8704 23 91

– – – – Nye

22

B7

8704 23 99

– – – – Brugte

22

B7

3,5

A

– Andre motorkøretøjer til godsbefordring, med forbrændings

motor med gnisttænding, med stempel

8704 31

– – Med totalvægt 5 tons og derunder

8704 31 10

– – – Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Eura

tom)

– – – I andre tilfælde
– – – – Med slagvolumen over 2 800 cm3

8704 31 31

– – – – – Nye

22

B7

8704 31 39

– – – – – Brugte

22

B7

– – – – Med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder

8704 31 91

– – – – – Nye

10

B7

8704 31 99

– – – – – Brugte

10

B7

8704 32

– – Med totalvægt over 5 tons

8704 32 10

– – – Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Eura

3,5

A

tom)

– – – I andre tilfælde

8704 32 91

– – – – Nye

22

B7

8704 32 99

– – – – Brugte

22

B7

8704 90 00

– Andre motorkøretøjer til godsbefordring

10

B7

8705

Motorkøretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer
hovedsagelig konstrueret til person- eller godsbefordring (fx
bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gade
fejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med rønt
genudstyr)

8705 10 00

– Autokraner

3,7

A

8705 20 00

– Mobile boretårne

3,7

A

8705 30 00

– Brandbiler

3,7

A

8705 40 00

– Betonblandevogne

3,7

A

8705 90

– Andre motorkøretøjer
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8705 90 30

– – Motorkøretøjer med betonpumpe

3,7

A

8705 90 80

– – Andre motorkøretøjer

3,7

A

8706 00

Chassiser med motor til motorkøretøjer henhørende under
pos. 8701-8705

19

B7

6

A

– Chassiser til traktorer henhørende under pos. 8701; chassiser til

motorkøretøjer henhørende under pos. 8702, 8703 eller 8704,
med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med
stempel (diesel- eller semidieselmotor), med slagvolumen over
2 500 cm3, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding,
med stempel, med slagvolumen over 2 800 cm3

8706 00 11

– – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8702 eller 8704

8706 00 19

– – I andre tilfælde

– Andre varer

8706 00 91

– – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8703

4,5

A

8706 00 99

– – I andre tilfælde

10

B7

8707

Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under
pos. 8701-8705

8707 10

– Til motorkøretøjer henhørende under pos. 8703

8707 10 10

– – Til industriel samling

4,5

A

8707 10 90

– – I andre tilfælde

4,5

A

8707 90

– Til andre motorkøretøjer

8707 90 10

– – Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstraktorer

4,5

A

8707 90 90

– – I andre tilfælde

4,5

A

8708

Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos. 87018705

8708 10

– Kofangere og dele dertil

henhørende under pos. 870 110; motorkøretøjer til gods
befordring henhørende under pos. 8704, med forbrændings
motor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller
semidieselmotor), med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder,
eller med forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel,
med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder; motorkøretøjer
henhørende under pos. 8705
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8708 10 10

– – Til industriel samling af: Motorkøretøjer henhørende under

3

A

8708 10 90

– – I andre tilfælde

4,5

A

3

A

4,5

A

3

A

4,5

A

3

A

pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefordring henhørende
under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompres
sionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor),
med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder, eller med forbræn
dingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen
2 800 cm3 og derunder; motorkøretøjer henhørende under
pos. 8705

– Andre dele og tilbehør til karrosserier og førerhuse

8708 21

– – Sikkerhedsseler

8708 21 10

– – – Til industriel samling af: Motorkøretøjer henhørende under

8708 21 90

– – – I andre tilfælde

8708 29

– – Andre varer

8708 29 10

– – – Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstrak

8708 29 90

– – – I andre tilfælde

8708 30

– Bremser og servo-bremser; dele dertil

8708 30 10

– – Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstraktorer

pos. 8703; Motorkøretøjer til godsbefordring henhørende
under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompres
sionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor),
med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder, eller med
forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med
slagvolumen 2 800 cm3 og derunder; motorkøretøjer
henhørende under pos. 8705

torer henhørende under pos. 8701 10; motorkøretøjer
henhørende under pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefor
dring henhørende under pos. 8704, med forbrændings
motor med kompressionstænding, med stempel (dieseleller semidieselmotor), med slagvolumen 2 500 cm3 og
derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding,
med stempel, med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder;
motorkøretøjer henhørende under pos. 8705

henhørende under pos. 8701 10; motorkøretøjer henhørende
under pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefordring
henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med
kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidiesel
motor), med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder, eller med
forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slag
volumen 2 800 cm3 og derunder; motorkøretøjer henhørende
under pos. 8705

– – I andre tilfælde

8708 30 91

– – – Til skivebremser

4,5

A

8708 30 99

– – – I andre tilfælde

4,5

A
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henhørende under pos. 8701 10; motorkøretøjer henhørende
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kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidiesel
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Basissats

Kategori

3

A

4,5

A

– – I andre tilfælde

8708 40 50

– – – Gearkasser
– – – Dele

8708 40 91

– – – – Af sænksmedet stål

4,5

A

8708 40 99

– – – – I andre tilfælde

3,5

A

8708 50

– Drivaksler med differentiale, også med andre transmissionsdele,

8708 50 20

– – Til industriel samling af: Motorkøretøjer henhørende under

3

A

4,5

A

4,5

A

og bæreaksler; dele dertil

pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefordring henhørende
under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompres
sionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor),
med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder, eller med forbræn
dingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen
2 800 cm3 og derunder; motorkøretøjer henhørende under
pos. 8705

– – I andre tilfælde

8708 50 35

– – – Drivaksler med differentiale, også med andre transmissions

dele, og bæreaksler

– – – Dele

8708 50 55

– – – – Af sænksmedet stål
– – – – I andre tilfælde

8708 50 91

– – – – – Til bæreaksler

4,5

A

8708 50 99

– – – – – I andre tilfælde

3,5

A

8708 70

– Hjul, samt dele og tilbehør dertil

8708 70 10

– – Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstraktorer

3

A

4,5

A

henhørende under pos. 870 110; motorkøretøjer henhørende
under pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefordring
henhørende under pos. 8704, med forbrændingsmotor med
kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidiesel
motor), med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder, eller med
forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slag
volumen 2 800 cm3 og derunder; motorkøretøjer henhørende
under pos. 8705

– – I andre tilfælde

8708 70 50

– – – Hjul af aluminium; dele og tilbehør til hjul, af aluminium
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8708 70 91

– – – Dele til hjul, støbt i et stykke i stjerneform, af jern eller stål

3

A

8708 70 99

– – – Andre varer

4,5

A

8708 80

– Affjedringssystemer og dele dertil (herunder støddæmpere)

8708 80 20

– – Til industriel samling af: Motorkøretøjer henhørende under

3

A

pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefordring henhørende
under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompres
sionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor),
med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder, eller med forbræn
dingsmotor med gnisttænding, med stempel, med slagvolumen
2 800 cm3 og derunder; motorkøretøjer henhørende under
pos. 8705

– – I andre tilfælde

8708 80 35

– – – Støddæmpere

4,5

A

8708 80 55

– – – Stabilisatorer; torsionsstænger

3,5

A

– – – Andre varer

8708 80 91

– – – – Af sænksmedet stål

4,5

A

8708 80 99

– – – – I andre tilfælde

3,5

A

3

A

4,5

A

– Andre dele og tilbehør

8708 91

– – Kølere og dele dertil

8708 91 20

– – – Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstrak

torer henhørende under pos. 8701 10; motorkøretøjer
henhørende under pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefor
dring henhørende under pos. 8704, med forbrændings
motor med kompressionstænding, med stempel (dieseleller semidieselmotor), med slagvolumen 2 500 cm3 og
derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding,
med stempel, med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder;
motorkøretøjer henhørende under pos. 8705

– – – I andre tilfælde

8708 91 35

– – – – Kølere

– – – – Dele

8708 91 91

– – – – – Af sænksmedet stål

4,5

A

8708 91 99

– – – – – I andre tilfælde

3,5

A

8708 92

– – Lydpotter og udstødningsrør; dele dertil
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Kategori

– – – Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstrak

3

A

4,5

A

torer henhørende under pos. 8701 10; motorkøretøjer
henhørende under pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefor
dring henhørende under pos. 8704, med forbrændings
motor med kompressionstænding, med stempel (dieseleller semidieselmotor), med slagvolumen 2 500 cm3 og
derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding,
med stempel, med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder;
motorkøretøjer henhørende under pos. 8705

– – – I andre tilfælde

8708 92 35

– – – – Lydpotter og udstødningsrør
– – – – Dele

8708 92 91

– – – – – Af sænksmedet stål

4,5

A

8708 92 99

– – – – – I andre tilfælde

3,5

A

8708 93

– – Koblinger og dele dertil

8708 93 10

– – – Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstrak

3

A

8708 93 90

– – – I andre tilfælde

4,5

A

8708 94

– – Rat, ratstammer og styrehuse; dele dertil

8708 94 20

– – – Til industriel samling af: Motorkøretøjer henhørende under

3

A

4,5

A

torer henhørende under pos. 8701 10; motorkøretøjer
henhørende under pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefor
dring henhørende under pos. 8704, med forbrændings
motor med kompressionstænding, med stempel (dieseleller semidieselmotor), med slagvolumen 2 500 cm3 og
derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding,
med stempel, med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder;
motorkøretøjer henhørende under pos. 8705

pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefordring henhørende
under pos. 8704, med forbrændingsmotor med kompres
sionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor),
med slagvolumen 2 500 cm3 og derunder, eller med
forbrændingsmotor med gnisttænding, med stempel, med
slagvolumen 2 800 cm3 og derunder; motorkøretøjer
henhørende under pos. 8705

– – – I andre tilfælde

8708 94 35

– – – – Rat, ratstammer og styrehuse
– – – – Dele

8708 94 91

– – – – – Af sænksmedet stål

4,5

A

8708 94 99

– – – – – I andre tilfælde

3,5

A

8708 95

– – Airbags med oppustningsanordning; dele dertil
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– – – Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstrak

3

A

torer henhørende under pos. 8701 10; motorkøretøjer
henhørende under pos. 8703; Motorkøretøjer til godsbefor
dring henhørende under pos. 8704, med forbrændings
motor med kompressionstænding, med stempel (dieseleller semidieselmotor), med slagvolumen 2 500 cm3 og
derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding,
med stempel, med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder;
motorkøretøjer henhørende under pos. 8705

– – – I andre tilfælde

8708 95 91

– – – – Af sænksmedet stål

4,5

A

8708 95 99

– – – – I andre tilfælde

3,5

A

8708 99

– – Andre varer

8708 99 10

– – – Til industriel samling af: Enakslede have- og landbrugstrak

3

A

torer henhørende under pos. 8701 10; Motorkøretøjer
henhørende under pos. 8703; motorkøretøjer til godsbefor
dring henhørende under pos. 8704, med forbrændings
motor med kompressionstænding, med stempel (dieseleller semidieselmotor), med slagvolumen 2 500 cm3 og
derunder, eller med forbrændingsmotor med gnisttænding,
med stempel, med slagvolumen 2 800 cm3 og derunder;
motorkøretøjer henhørende under pos. 8705

– – – I andre tilfælde

8708 99 93

– – – – Af sænksmedet stål

4,5

A

8708 99 97

– – – – I andre tilfælde

3,5

A

8709

Motortrucker uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i
fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods
over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jern
baneperroner; dele til de nævnte køretøjer
– Trucker og traktorer

8709 11

– – Elektriske

8709 11 10

– – – Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Eura

2

A

8709 11 90

– – – I andre tilfælde

4

A

8709 19

– – I andre tilfælde

8709 19 10

– – – Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Eura

2

A

8709 19 90

– – – I andre tilfælde

4

A

8709 90 00

– Dele

3,5

A

8710 00 00

Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med
våben; dele til sådanne køretøjer

1,7

A

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor,
også med sidevogn; sidevogne

tom)

tom)
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8711 10 00

– Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og

8

B7

8711 20

– Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og

8711 20 10

– – Scootere

8

A

slagvolumen 50 cm3 og derunder

slagvolumen over 50 cm3, men ikke over 250 cm3

– – Andre varer, med slagvolumen

8711 20 92

– – – Over 50 cm3, men ikke over 125 cm3

8

A

8711 20 98

– – – Over 125 cm3, men ikke over 250 cm3

8

A

8711 30

– Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og

8711 30 10

– – Med slagvolumen over 250 cm3, men ikke over 380 cm3

6

B5

8711 30 90

– – Med slagvolumen over 380 cm3, men ikke over 500 cm3

6

B5

8711 40 00

– Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og

6

B5

8711 50 00

– Med forbrændingsmotor med frem- og tilbagegående stempel og

6

B5

8711 90

– I andre tilfælde

8711 90 10

– – Cykler, med elektrisk hjælpemotor med en kontinuerlig

6

B5

8711 90 90

– – Andre varer

6

B5

8712 00

Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)

8712 00 30

– Tohjulede cykler med kuglelejer

14

B5

8712 00 70

– Andre varer

15

B5

8713

Invalidekøretøjer, også med motor eller anden fremdrivnings
mekanisme

8713 10 00

– Uden fremdrivningsmekanisme

0

A

8713 90 00

– I andre tilfælde

0

A

8714

Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under pos. 8711–8713

8714 10 00

– Til motorcykler og knallerter

3,7

A

8714 20 00

– Til invalidekøretøjer

0

A

slagvolumen over 250 cm3, men ikke over 500 cm3

slagvolumen over 500 cm3, men ikke over 800 cm3
slagvolumen over 800 cm3

nominel effekt på ikke over 250 W

– Til andre køretøjer

8714 91

– – Stel og gafler samt dele dertil

8714 91 10

– – – Stel

4,7

B3

8714 91 30

– – – Forgafler

4,7

B3

8714 91 90

– – – Dele

4,7

B3
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8714 92

– – Fælge og eger

8714 92 10

– – – Fælge

4,7

B3

8714 92 90

– – – Eger

4,7

B3

8714 93 00

– – Nav, undtagen frihjulsnav med indvendig bremseanordning og

4,7

B3

8714 94

– – Bremser, herunder frihjulsnav med indvendig bremseanordning

8714 94 20

– – – Bremser

4,7

B3

8714 94 90

– – – Dele

4,7

B3

8714 95 00

– – Sadler

4,7

B3

8714 96

– – Pedaler og kranksæt samt dele dertil

8714 96 10

– – – Pedaler

4,7

B3

8714 96 30

– – – Kranksæt

4,7

B3

8714 96 90

– – – Dele

4,7

B3

8714 99

– – Andre varer

8714 99 10

– – – Styr

4,7

B3

8714 99 30

– – – Bagagebærere

4,7

B3

8714 99 50

– – – Kædeomskiftere (Derailleur-gear)

4,7

B3

8714 99 90

– – – Andre varer; dele

4,7

B3

8715 00

Barnevogne, klapvogne og lign., samt dele dertil

8715 00 10

– Barnevogne, klapvogne og lign.

2,7

A

8715 00 90

– Dele

2,7

A

8716

Påhængsvogne og sættevogne; andre køretøjer uden fremdriv
ningsmekanisme; dele dertil

8716 10

– Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping

8716 10 92

– – Af vægt 1 600 kg og derunder

2,7

A

8716 10 98

– – Af vægt over 1 600 kg

2,7

A

8716 20 00

– Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til

2,7

A

2,7

A

2,7

A

2,7

A

navbremser, samt tandhjulskranse til frihjul
og navbremser, samt dele dertil

anvendelse i landbruget

– Andre påhængsvogne og sættevogne til godstransport

8716 31 00

– – Med påmonteret tank

8716 39

– – I andre tilfælde

8716 39 10

– – – Specielt udformet til transport af højradioaktive stoffer (Eura

tom)

– – – I andre tilfælde
– – – – Nye

8716 39 30

– – – – – Sættevogne
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8716 39 50

– – – – – Andre varer

2,7

A

8716 39 80

– – – – Brugte

2,7

A

8716 40 00

– Andre påhængsvogne og sættevogne

2,7

A

8716 80 00

– Andre køretøjer

1,7

A

8716 90

– Dele

8716 90 10

– – Chassiser

1,7

A

8716 90 30

– – Karrosserier

1,7

A

8716 90 50

– – Aksler

1,7

A

8716 90 90

– – Andre dele

1,7

A

88

KAPITEL 88 – LUFT- OG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL

8801 00

Balloner og luftskibe; svæveplaner, dragefly og andre luftfartøjer,
uden motorfremdrift

8801 00 10

– Balloner og luftskibe; svæveplaner og dragefly

3,7

A

8801 00 90

– Andre varer

2,7

A

8802

Andre luftfartøjer (fx helikoptere, flyvemaskiner); rumfartøjer (her
under satellitter) samt affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og
rumfartøjer
– Helikoptere

8802 11 00

– – Med egenvægt 2 000 kg og derunder

7,5

A

8802 12 00

– – Med egenvægt over 2 000 kg

2,7

A

8802 20 00

– Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt 2 000 kg og

7,7

A

8802 30 00

– Flyvemaskiner

2,7

A

8802 40 00

– Flyvemaskiner

2,7

A

8802 60

– Rumfartøjer (herunder satellitter) samt affyringsudstyr til subor

8802 60 10

– – Rumfartøjer (herunder satellitter)

4,2

A

8802 60 90

– – Affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og rumfartøjer

4,2

A

8803

Dele til luftfartøjer mv. henhørende under pos. 8801 og 8802

8803 10 00

– Propeller og rotorer, samt dele dertil

2,7

A

8803 20 00

– Landingsstel og dele dertil

2,7

A

8803 30 00

– Andre dele til flyvemaskiner eller helikoptere

2,7

A

8803 90

– Andre dele

8803 90 10

– – Til almindelige drager

1,7

A

8803 90 20

– – Til rumfartøjer (herunder satellitter)

1,7

A

8803 90 30

– – Til affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og rumfartøjer

1,7

A

derunder

og andre luftfartøjer med egenvægt over
2 000 kg, men ikke over 15 000 kg
15 000 kg

og andre luftfartøjer med egenvægt over

bitale fartøjer og rumfartøjer
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8803 90 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

8804 00 00

Faldskærme (herunder styrbare faldskærme og paraglidere) og
rotochutes; dele og tilbehør dertil

2,7

A

8805

Startanordninger til luftfartøjer; landingsanordninger til landing af
luftfartøjer på hangarskibe samt lignende apparater og anordnin
ger; stationært flyvetræningsudstyr; dele dertil

8805 10

– Startanordninger til luftfartøjer, samt dele dertil; landingsanord

8805 10 10

– – Startanordninger til luftfartøjer samt dele dertil

2,7

A

8805 10 90

– – Andre varer

1,7

A

ninger til landing af luftfartøjer på hangarskibe samt lignende
apparater og anordninger, samt dele dertil

– Stationært flyvetræningsudstyr og dele dertil

8805 21 00

– – Simulatorer til luftslag og dele dertil

1,7

A

8805 29 00

– – Andre varer

1,7

A

89

KAPITEL 89 – SKIBE, BÅDE OG FLYDENDE MATERIEL

8901

Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og
lignende fartøjer til passager- eller godstransport

8901 10

– Passagerskibe, krydstogtskibe og lignende fartøjer, der hovedsa

8901 10 10

– – Søgående

0

A

8901 10 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

8901 20

– Tankskibe

8901 20 10

– – Søgående

0

A

8901 20 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

8901 30

– Køle- og fryseskibe, undtagen fartøjer henhørende under

8901 30 10

– – Søgående

0

A

8901 30 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

8901 90

– Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og gods

8901 90 10

– – Søgående

0

A

8901 90 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

8902 00

Fiske- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behand
ling og konservering af fiskeriprodukter

8902 00 10

– Søgående

0

A

8902 00 90

– I andre tilfælde

1,7

A

8903

Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde
og kanoer

8903 10

– Oppustelige både

8903 10 10

– – Af vægt 100 kg og derunder

2,7

A

8903 10 90

– – I andre tilfælde

1,7

A

gelig er beregnet til passagertransport; færger

pos. 8901 20

transport

– Andre varer

8903 91

– – Sejlbåde, også med hjælpemotor

Bemærkning

12.6.2020

DA

KN 2012

Den Europæiske Unions Tidende

Varebeskrivelse

8903 91 10
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0

A

1,7

A

0

A

– – – I andre tilfælde

8903 92 91

– – – – Af længde 7,5 m og derunder

1,7

A

8903 92 99

– – – – Af længde over 7,5 m

1,7

A

8903 99

– – Andre varer

8903 99 10

– – – Af vægt 100 kg og derunder

2,7

A

– – – I andre tilfælde

8903 99 91

– – – – Af længde 7,5 m og derunder

1,7

A

8903 99 99

– – – – Af længde over 7,5 m

1,7

A

8904 00

Bugserbåde og fartøjer til skubning

8904 00 10

– Bugserbåde

0

A

0

A

1,7

A

0

A

1,7

A

0

A

0

A

1,7

A

0

A

0

A

– Fartøjer til skubning

8904 00 91

– – Søgående

8904 00 99

– – I andre tilfælde

8905

Fyrskibe, havnesprøjter, opmudringsfartøjer, flydekraner og andre
fartøjer, hvis hovedfunktion er en anden end selve sejladsen; flyde
dokke; bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænk
ning

8905 10

– Opmudringsfartøjer

8905 10 10

– – Søgående

8905 10 90

– – I andre tilfælde

8905 20 00

– Bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning

8905 90

– Andre varer

8905 90 10

– – Søgående

8905 90 90

– – I andre tilfælde

8906

Andre fartøjer, herunder krigsskibe og redningsbåde, undtagen
robåde

8906 10 00

– Krigsskibe

8906 90

– Andre varer

8906 90 10

– – Søgående
– – I andre tilfælde

8906 90 91

– – – Af vægt 100 kg og derunder

2,7

A

8906 90 99

– – – I andre tilfælde

1,7

A
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8907

Andet flydende materiel (fx flåder, tanke, sænkekasser, landings
broer og sømærker)

8907 10 00

– Oppustelige flåder

2,7

A

8907 90 00

– Andre varer

2,7

A

8908 00 00

Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning

0

A

90

KAPITEL 90 – OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRA
FISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROLOG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDI
CINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER;
DELE OG TILBEHØR DERTIL

9001

Optiske fibre og bundter af optiske fibre; kabler af optiske fibre,
undtagen varer henhørende under pos. 8544; ark og plader af
polariserende materialer; uindfattede linser (herunder kontaktlin
ser), prismer, spejle og andre optiske artikler, af ethvert materiale,
undtagen sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet

9001 10

– Optiske fibre, samt bundter og kabler af optiske fibre

9001 10 10

– – Billedlederkabler

2,9

A

9001 10 90

– – Andre varer

2,9

A

9001 20 00

– Ark og plader af polariserende materialer

2,9

A

9001 30 00

– Kontaktlinser

2,9

A

9001 40

– Brilleglas af glas

9001 40 20

– – Ukorrigerende

2,9

A

– – Korrigerende
– – – Med begge sider færdigbearbejdede

9001 40 41

– – – – Enkeltfokale

2,9

A

9001 40 49

– – – – I andre tilfælde

2,9

A

9001 40 80

– – – I andre tilfælde

2,9

A

9001 50

– Brilleglas af andre materialer

9001 50 20

– – Ukorrigerende

2,9

A

– – Korrigerende
– – – Med begge sider færdigbearbejdede

9001 50 41

– – – – Enkeltfokale

2,9

A

9001 50 49

– – – – I andre tilfælde

2,9

A

9001 50 80

– – – I andre tilfælde

2,9

A

9001 90 00

– Andre varer

2,9

A

9002

Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske artikler af
ethvert materiale, til instrumenter og apparater, undtagen
sådanne varer af glas, som ikke er optisk bearbejdet

6,7

A

– Objektiver

9002 11 00

– – Til kameraer, projektionsapparater eller fotografiske forstørrel

ses- og formindskelsesapparater
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9002 19 00

– – I andre tilfælde

6,7

A

9002 20 00

– Filtre

6,7

A

9002 90 00

– Andre varer

6,7

A

9003

Stel og indfatninger til briller, beskyttelsesbriller og lign. samt dele
dertil
– Stel og indfatninger

9003 11 00

– – Af plast

2,2

A

9003 19 00

– – Af andre materialer

2,2

A

9003 90 00

– Dele

2,2

A

9004

Briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende eller andet

9004 10

– Solbriller

9004 10 10

– – Med glas, der er optisk bearbejdet

2,9

A

– – I andre tilfælde

9004 10 91

– – – Med glas af plast

2,9

A

9004 10 99

– – – I andre tilfælde

2,9

A

9004 90

– Andre varer

9004 90 10

– – Med glas af plast

2,9

A

9004 90 90

– – I andre tilfælde

2,9

A

9005

Kikkerter og andre optiske teleskoper samt stativer og monte
ringer dertil; andre astronomiske instrumenter samt stativer og
monteringer dertil, undtagen instrumenter til radio-astronomi

9005 10 00

– Binokulære kikkerter

4,2

A

9005 80 00

– Andre instrumenter

4,2

A

9005 90 00

– Dele og tilbehør (herunder stativer og monteringer)

4,2

A

9006

Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlys
apparater og lynlyslamper til fotografisk brug, undtagen udlad
ningslamper henhørende under pos. 8539

9006 10 00

– Reproduktionskameraer, af den art der anvendes ved fremstilling

4,2

A

9006 30 00

– Fotografiapparater specielt konstrueret til undervands- eller luft

4,2

A

9006 40 00

– Fotografiapparater til øjeblikkelig fremkaldelse og kopiering

3,2

A

4,2

A

4,2

A

4,2

A

af trykplader og trykcylindre

fotografering, til medicinsk eller kirurgisk undersøgelse af indre
organer; sammenligningskameraer til retsmedicinske og krimi
nologiske undersøgelser
(instant-kameraer)

– Andre fotografiapparater

9006 51 00

– – Spejlreflekskameraer, til

9006 52 00

– – Andre kameraer, til rullefilm af bredde under 35 mm

9006 53

– – Andre kameraer, til rullefilm af bredde 35 mm

9006 53 10

– – – Fotografiapparater til engangsbrug

derunder

rullefilm af bredde 35 mm og
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9006 53 80

– – – Andre varer

4,2

A

9006 59 00

– – Andre varer

4,2

A

– Lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug

9006 61 00

– – Elektronblitzapparater

3,2

A

9006 69 00

– – Andre varer

3,2

A

– Dele og tilbehør

9006 91 00

– – Til fotografiapparater

3,7

A

9006 99 00

– – I andre tilfælde

3,2

A

9007

Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også med
lydoptagere eller -gengivere

9007 10 00

– Kameraer

3,7

A

9007 20 00

– Projektionsapparater

3,7

A

– Dele og tilbehør

9007 91 00

– – Til kameraer

3,7

A

9007 92 00

– – Til projektionsapparater

3,7

A

9008

Lysbilledapparater; forstørrelses- og formindskelsesapparater til
fotografisk brug (undtagen kinematografiske)

9008 50 00

– Lysbilled-, forstørrelses- og formindskelsesapparater

3,7

A

9008 90 00

– Dele og tilbehør

3,7

A

9010

Apparater og materiel til fotografiske og kinematografiske labora
torier, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; betragtningskasser;
projektionsskærme

9010 10 00

– Apparater og materiel til automatisk fremkaldelse af fotografiske

2,7

A

9010 50 00

– Andre apparater og andet materiel til fotografiske og kinemato

2,7

A

9010 60 00

– Projektionsskærme

2,7

A

9010 90 00

– Dele og tilbehør

2,7

A

9011

Optiske mikroskoper, herunder mikroskoper til fotomikrografi,
kinefotomikrografi eller mikroprojektion

9011 10

– Stereoskopiske mikroskoper

9011 10 10

– – Med udstyr specielt udformet til håndtering og transport af

0

A

9011 10 90

– – I andre tilfælde

6,7

A

9011 20

– Andre mikroskoper, til fotomikrografi, kinefotomikrografi eller

(herunder kinematografiske) film, eller fotografisk papir i ruller
eller til automatisk trykning af fremkaldte film på ruller af foto
grafisk papir

grafiske laboratorier; betragtningskasser

halvlederskiver eller retikler

mikroprojektion
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9011 20 10

– – Mikroskoper til fotomikrografi med udstyr specielt udformet

0

A

9011 20 90

– – Andre mikroskoper

6,7

A

9011 80 00

– Andre mikroskoper

6,7

A

9011 90

– Dele og tilbehør

9011 90 10

– – Til

0

A

9011 90 90

– – I andre tilfælde

6,7

A

9012

Mikroskoper, undtagen optiske mikroskoper; diffraktografer

9012 10

– Mikroskoper, undtagen optiske mikroskoper; diffraktografer

9012 10 10

– – Elektronmikroskoper med udstyr specielt udformet til hånd

0

A

9012 10 90

– – Andre varer

3,7

A

9012 90

– Dele og tilbehør

9012 90 10

– – Til apparater henhørende under pos. 9012 10 10

0

A

9012 90 90

– – I andre tilfælde

3,7

A

9013

Anordninger med flydende krystaller, undtagen varer, der er mere
specificeret beskrevet i andre positioner; lasere, undtagen laserdio
der; andre optiske apparater og instrumenter, ikke andetsteds
tariferet i dette kapitel

9013 10 00

– Kikkertsigter til våben; periskoper; teleskoper til maskiner, appa

4,7

A

9013 20 00

– Lasere, undtagen laserdioder

4,7

A

9013 80

– Andre anordninger, apparater og instrumenter

til håndtering og transport af halvlederskiver eller retikler

apparater henhørende under pos. 9011 10 10 eller
9011 20 10

tering og transport af halvlederskiver eller retikler

rater eller instrumenter henhørende under dette kapitel eller
under afsnit XVI

– – Anordninger med flydende krystaller (LCD)

9013 80 20

– – – Aktive matrix-LCD

0

A

9013 80 30

– – – Andre varer

0

A

9013 80 90

– – Andre varer

4,7

A

9013 90

– Dele og tilbehør

9013 90 10

– – Til anordninger med flydende krystaller (LCD)

0

A

9013 90 90

– – I andre tilfælde

4,7

A

9014

Kompasser, herunder navigationskompasser; andre navigations
instrumenter og -apparater

9014 10 00

– Kompasser, herunder navigationskompasser

2,7

A

9014 20

– Navigationsinstrumenter og -apparater til luftfart og rumfart

(undtagen kompasser)
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9014 20 20

– – Instrumenter til inertinavigation

3,7

A

9014 20 80

– – Andre varer

3,7

A

9014 80 00

– Andre instrumenter og apparater

3,7

A

9014 90 00

– Dele og tilbehør

2,7

A

9015

Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling,
nivellering, fotogrammetri, hydrografi, oceanografi, hydrologi,
meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsmålere

9015 10

– Afstandsmålere

9015 10 10

– – Elektroniske

3,7

A

9015 10 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

9015 20

– Teodolitter og tacheometre

9015 20 10

– – Elektroniske

3,7

A

9015 20 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

9015 30

– Nivelleringsapparater

9015 30 10

– – Elektroniske

3,7

A

9015 30 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

9015 40

– Instrumenter og apparater til fotogrammetri

9015 40 10

– – Elektroniske

3,7

A

9015 40 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

9015 80

– Andre instrumenter og apparater
– – Elektroniske

9015 80 11

– – – Instrumenter og apparater til meteorologi, hydrologi og

3,7

A

9015 80 19

– – – Andre varer

3,7

A

geofysik

– – I andre tilfælde

9015 80 91

– – – Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling,

2,7

A

9015 80 93

– – – Instrumenter og apparater til meteorologi, hydrologi og

2,7

A

9015 80 99

– – – Andre varer

2,7

A

9015 90 00

– Dele og tilbehør

2,7

A

9016 00

Vægte, følsomme for 5 centigram og derunder, også med
tilhørende lodder

9016 00 10

– Vægte

3,7

A

9016 00 90

– Dele og tilbehør

3,7

A

nivellering og hydrografi

geofysik

Bemærkning

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

Varebeskrivelse

L 186/647

Basissats

Kategori

0

A

2,7

A

0

A

9017

Instrumenter til tegning, afstikning eller beregning (fx tegnemaski
ner, pantografer, vinkelmålere, tegnebestik, linealer, regnestokke
og regneskiver); instrumenter og apparater til længdemåling, til
brug i hånden (fx metermål, mikrometre og skydelærer), ikke
andetsteds tariferet i dette kapitel

9017 10

– Tegneborde og -maskiner, også automatiske

9017 10 10

– – Plottere

9017 10 90

– – Andre varer

9017 20

– Andre instrumenter til tegning, afstikning eller beregning

9017 20 05

– – Plottere

9017 20 10

– – Andre tegneinstrumenter

2,7

A

9017 20 39

– – Instrumenter til afstikning

2,7

A

9017 20 90

– – Instrumenter til beregning

2,7

A

9017 30 00

– Mikrometre, skydelærer og metermål

2,7

A

9017 80

– Andre instrumenter

9017 80 10

– – Linealer med måleinddeling, målebånd og tommestokke

2,7

A

9017 80 90

– – Andre varer

2,7

A

9017 90 00

– Dele og tilbehør

2,7

A

9018

Instrumenter og apparater til medicinsk, kirurgisk, dental eller
veterinær brug, herunder instrumenter og apparater til scintigrafi,
andre elektromedicinske instrumenter og apparater samt apparater
til synsprøver
– Elektrodiagnostiske apparater (herunder apparater til funktions

undersøgelser eller til overvågning af fysiologiske parametre)

9018 11 00

– – Elektrokardiografer

0

A

9018 12 00

– – Ultrasoniske apparater til skanning

0

A

9018 13 00

– – Apparater til billeddannelse ved magnetisk resonans

0

A

9018 14 00

– – Scintigrafiapparater

0

A

9018 19

– – Andre varer

9018 19 10

– – – Overvågningsapparater til samtidig overvågning af to eller

0

A

9018 19 90

– – – Andre varer

0

A

9018 20 00

– Apparater til ultraviolet eller infrarød bestråling

0

A

flere parametre

– Sprøjter, nåle, katetre, kanyler og lign.

9018 31

– – Sprøjter, også med nåle

9018 31 10

– – – Af plast

0

A

9018 31 90

– – – I andre tilfælde

0

A

9018 32

– – Injektionsnåle af metal og suturnåle
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9018 32 10

– – – Injektionsnåle af metal

0

A

9018 32 90

– – – Suturnåle

0

A

9018 39 00

– – Andre varer

0

A

0

A

– Andre instrumenter og apparater til dental brug

9018 41 00

– – Tandlægeboremaskiner, også kombineret, på en fælles sokkel,

9018 49

– – Andre varer

9018 49 10

– – – Dentalbor, slibesten, slibeskiver, fræsere og børster, til anven

0

A

9018 49 90

– – – Andre varer

0

A

9018 50

– Andre instrumenter og apparater, til øjenlæger

9018 50 10

– – Ikke-optiske

0

A

9018 50 90

– – Optiske

0

A

9018 90

– Andre instrumenter og apparater

9018 90 10

– – Til måling af blodtryk

0

A

9018 90 20

– – Endoscoper

0

A

9018 90 30

– – Kunstige nyrer (dialyseapparater)

0

A

9018 90 40

– – Diatermiapparater

0

A

9018 90 50

– – Transfusionapparater

0

A

9018 90 60

– – Instrumenter og apparater til anæstesi

0

A

9018 90 75

– – Apparater til nervestimulation

0

A

9018 90 84

– – Andre varer

0

A

9019

Apparater til mekanoterapi; massageapparater; apparater til psyko
tekniske undersøgelser; apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller
aerosolterapi, respirationsapparater til kunstigt åndedræt og andre
apparater til respirationsterapi

9019 10

– Apparater til mekanoterapi; massageapparater; apparater til

9019 10 10

– – Elektriske vibrationsmassageapparater

0

A

9019 10 90

– – Andre varer

0

A

9019 20 00

– Apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller aerosolterapi, respi

0

A

9020 00 00

Andre respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelses
masker som hverken er forsynet med mekaniske dele eller udskif
telige filtre

1,7

A

9021

Ortopædiske artikler, herunder krykker, kirurgiske bælter og brok
bind; benskinner og andre artikler til behandling af frakturer;
proteser; høreapparater og andre apparater eller artikler, der
bæres af eller på personen eller implanteres i legemet for at
afhjælpe en defekt eller et svækket organ

med andet tandlægeudstyr

delse i tandlægeboremaskiner

psykotekniske undersøgelser

rationsapparater til kunstigt åndedræt og andre apparater til
respirationsterapi
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9021 10

– Artikler til ortopædisk brug eller til behandling af frakturer

9021 10 10

– – Ortopædiske artikler

0

A

9021 10 90

– – Benskinner og andre artikler til behandling af frakturer

0

A

– Kunstige tænder og tandtilbehør

9021 21

– – Kunstige tænder

9021 21 10

– – – Af plast

0

A

9021 21 90

– – – Af andre materialer

0

A

9021 29 00

– – Andre varer

0

A

0

A

– Andre proteser

9021 31 00

– – Ledproteser

9021 39

– – Andre varer

9021 39 10

– – – Øjenproteser

0

A

9021 39 90

– – – Andre varer

0

A

9021 40 00

– Høreapparater, undtagen dele og tilbehør

0

A

9021 50 00

– Pacemakere til stimulering af hjertemuskler, undtagen dele og

0

A

9021 90

– Andre varer

9021 90 10

– – Dele og tilbehør til høreapparater

0

A

9021 90 90

– – Andre varer

0

A

9022

Røntgenapparater og apparater, der anvender alfa-, beta- eller
gammastråler, også til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær
brug, herunder apparater til røntgenfotografering eller røntgente
rapi, røntgenrør og andre røntgengeneratorer, højspændingsgene
ratorer, kontroltavler og -pulte, skærme, borde, stole og lignende
undersøgelses- eller behandlingslejer

tilbehør

– Røntgenapparater, også til medicinsk, kirurgisk, dental eller vete

rinær brug, herunder apparater til røntgenfotografering eller
røntgenterapi

9022 12 00

– – Computerstyrede tomografiapparater

0

A

9022 13 00

– – Andre røntgenapparater, til dental brug

0

A

9022 14 00

– – Andre røntgenapparater, til medicinsk, kirurgisk eller veterinær

0

A

9022 19 00

– – Til anden brug

0

A

0

A

brug

– Apparater, der anvender alfa-, beta- eller gammastråler, også til

medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug, herunder appa
rater til røntgenfotografering eller røntgenterapi

9022 21 00

– – Til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug

Bemærkning

L 186/650

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basissats

Kategori

9022 29 00

– – Til anden brug

2,1

A

9022 30 00

– Røntgenrør

2,1

A

9022 90 00

– Andre varer, herunder dele og tilbehør

2,1

A

9023 00

Instrumenter, apparater og modeller til demonstrationsbrug (fx
ved undervisning eller på udstillinger), uanvendelige til andet brug

9023 00 10

– Af den art der anvendes til undervisning i fysik, kemi eller

1,4

A

9023 00 80

– I andre tilfælde

1,4

A

9024

Maskiner og apparater til afprøvning af hårdhed, styrke, kompres
sionsevne, elasticitet eller andre mekaniske egenskaber ved mate
rialer (fx metaller, træ, tekstiler, papir, plast)

9024 10

– Maskiner og apparater til afprøvning af metaller

teknik

– – Elektroniske

9024 10 11

– – – Universal- og trækprøveapparater

3,2

A

9024 10 13

– – – Apparater til hårdhedsprøvning

3,2

A

9024 10 19

– – – Andre apparater

3,2

A

9024 10 90

– – Andre varer

2,1

A

9024 80

– Andre maskiner og apparater
– – Elektroniske

9024 80 11

– – – Apparater til afprøvning af tekstil, papir og pap

3,2

A

9024 80 19

– – – Andre varer

3,2

A

9024 80 90

– – Andre varer

2,1

A

9024 90 00

– Dele og tilbehør

2,1

A

9025

Densimetre, aræometre, flydevægte og lignende flydeinstrumenter,
termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psycrometre,
også registrerende, samt kombinationer af disse instrumenter

0

A

2,8

A

– Termometre og pyrometre, ikke kombineret med andre instru

menter

9025 11

– – Væskefyldte, med direkte aflæsning

9025 11 20

– – – Medicinske og veterinære febertermometre

9025 11 80

– – – Andre varer

9025 19

– – I andre tilfælde

9025 19 20

– – – Elektroniske

3,2

A

9025 19 80

– – – I andre tilfælde

2,1

A

9025 80

– Andre instrumenter

9025 80 20

– – Barometre, ikke kombineret med andre instrumenter

2,1

A

3,2

A

– – Andre varer

9025 80 40

– – – Elektroniske
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9025 80 80

– – – I andre tilfælde

2,1

A

9025 90 00

– Dele og tilbehør

3,2

A

9026

Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af strøm
ningshastighed, standhøjde, tryk eller andre variable størrelser i
væsker eller gasser (fx gennemstrømningsmålere, væskestands
målere, manometre, varmemålere), undtagen instrumenter og
apparater henhørende under pos. 9014, 9015, 9028 eller 9032

9026 10

– Til måling eller kontrollering af væskers gennemstrømnings

hastighed eller standhøjde

– – Elektroniske

9026 10 21

– – – Gennemstrømningsmålere

0

A

9026 10 29

– – – Andre varer

0

A

– – I andre tilfælde

9026 10 81

– – – Gennemstrømningsmålere

0

A

9026 10 89

– – – Andre varer

0

A

9026 20

– Til måling eller kontrollering af tryk

9026 20 20

– – Elektroniske

0

A

– – I andre tilfælde

9026 20 40

– – – Metalmanometre (med en eller flere membraner, en kapsel

0

A

9026 20 80

– – – Andre varer

0

A

9026 80

– Andre instrumenter og apparater

9026 80 20

– – Elektroniske

0

A

9026 80 80

– – I andre tilfælde

0

A

9026 90 00

– Dele og tilbehør

0

A

9027

Instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser (fx
polarimetre, refraktometre, spektrometre samt gas- eller røgana
lyseringsapparater); instrumenter og apparater til måling eller
kontrollering af viskositet, porøsitet, ekspansion, overfladespæn
ding og lign.; instrumenter og apparater til kalorimetriske,
akustiske eller fotometriske målinger (herunder belysningsmålere);
mikrotomer

9027 10

– Gas- eller røganalyseringsapparater

9027 10 10

– – Elektroniske

2,5

A

9027 10 90

– – I andre tilfælde

2,5

A

9027 20 00

– Instrumenter og apparater til kromatografi og elektroforese

0

A

9027 30 00

– Spektrometre, spektrofotometre og spektrografer, der anvender

0

A

9027 50 00

– Andre instrumenter og apparater, der anvender optiske stråler

0

A

eller et spiralformet rør)

optiske stråler (ultraviolette, synlige, infrarøde)
(ultraviolette, synlige, infrarøde)
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2,5

A

– – Andre varer
– – – Elektroniske

9027 80 11

– – – – pH-metre, rH-metre og andre apparater til måling af

0

A

9027 80 13

– – – – Apparater til måling af de fysiske egenskaber af halvleder

0

A

9027 80 17

– – – – Andre varer

0

A

ledningsevne

materialer eller substrater til flydende krystaller (LCD) eller
dertil knyttede isolerende eller ledende lag under fremstil
ling af halvlederskiver eller af LCD

– – – I andre tilfælde

9027 80 91

– – – – Viskosimetre, porosimetre og dilatometre

0

A

9027 80 99

– – – – Andre instrumenter og apparater

0

A

9027 90

– Mikrotomer; dele og tilbehør

9027 90 10

– – Mikrotomer

2,5

A

– – Dele og tilbehør

9027 90 50

– – – Til apparater henhørende under pos. 9027 20-9027 80

0

A

9027 90 80

– – – Til mikrotomer eller gas- eller røganalyseringsapparater

2,5

A

9028

Forbrugs- og produktionsmålere til gasser, væsker og elektricitet,
herunder justeringsmålere

9028 10 00

– Gasmålere

2,1

A

9028 20 00

– Væskemålere

2,1

A

9028 30

– Elektricitetsmålere
– – Vekselstrømsmålere

9028 30 11

– – – Til enfaset vekselstrøm

2,1

A

9028 30 19

– – – Til flerfaset vekselstrøm

2,1

A

9028 30 90

– – Andre varer

2,1

A

9028 90

– Dele og tilbehør

9028 90 10

– – Til elektricitetsmålere

2,1

A

9028 90 90

– – I andre tilfælde

2,1

A

9029

Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometertæl
lere, skridttællere og lign.; hastighedsmålere og takometre,
undtagen varer henhørende under pos. 9014 eller 9015; strobo
skoper
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9029 10 00

– Omdrejningstællere, produktionstællere, taxametre, kilometer

1,9

A

9029 20

– Hastighedsmålere og takometre; stroboskoper

tællere, skridttællere og lign.

– – Hastighedsmålere og takometre

9029 20 31

– – – Hastighedsmålere til køretøjer

2,6

A

9029 20 38

– – – Andre varer

2,6

A

9029 20 90

– – Stroboskoper

2,6

A

9029 90 00

– Dele og tilbehør

2,2

A

9030

Oscilloskoper, spektrumanalysatorer og andre instrumenter og
apparater til måling eller kontrollering af elektriske størrelser,
undtagen målere henhørende under pos. 9028; instrumenter og
apparater til måling eller påvisning af alfa-, beta- eller gammas
tråler, røntgenstråler, kosmiske stråler eller andre ioniserende strå
ler

9030 10 00

– Instrumenter og apparater til måling eller påvisning af ionise

4,2

A

9030 20

– Oscilloskoper og oscillografer

9030 20 10

– – Katodestråle

4,2

A

9030 20 30

– – Andre instrumenter og apparater, med registreringsanordning

0

A

0

A

2,1

A

rende stråler

– – Andre varer

9030 20 91

– – – Elektroniske

9030 20 99

– – – I andre tilfælde
– Andre instrumenter og apparater til måling eller kontrollering af

spænding, strømstyrke, modstand eller effekt

9030 31 00

– – Universalmålere, uden registreringsanordning

4,2

A

9030 32 00

– – Universalmålere, med registreringsanordning

0

A

9030 33

– – Andre instrumenter og apparater, uden registreringsanordning

9030 33 10

– – – Elektroniske

4,2

A

– – – I andre tilfælde

9030 33 91

– – – – Voltmetre

2,1

A

9030 33 99

– – – – Andre varer

2,1

A

9030 39 00

– – Andre instrumenter og apparater, med registreringsanordning

0

A

9030 40 00

– Andre instrumenter og apparater, specielt konstrueret til tele

0

A

kommunikationsteknik (fx hypsometre, kerdometre, distorsions
målere, psofometre)

– Andre instrumenter og apparater

9030 82 00

– – Til måling eller kontrollering af halvlederskiver eller -kompo

0

A

9030 84 00

– – Andre instrumenter og apparater, med registreringsanordning

0

A

nenter
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0

A

2,1

A

0

A

2,5

A

9030 89

– – I andre tilfælde

9030 89 30

– – – Elektroniske

9030 89 90

– – – I andre tilfælde

9030 90

– Dele og tilbehør

9030 90 20

– – Til apparater henhørende under pos. 9030 82 00

9030 90 85

– – I andre tilfælde

9031

Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering,
ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; profilprojektionsapparater

9031 10 00

– Maskiner til afbalancering af mekaniske dele

2,8

A

9031 20 00

– Prøvebænke

2,8

A

0

A

2,8

A

0

A

0

A

2,8

A

4

A

2,8

A

4

A

– Andre optiske instrumenter og apparater

9031 41 00

– – Til kontrol af halvlederskiver eller -komponenter eller kontrol

9031 49

– – I andre tilfælde

9031 49 10

– – – Profilprojektionsapparater

9031 49 90

– – – Andre varer

9031 80

– Andre instrumenter, apparater og maskiner

af fotomasker eller retikler, der anvendes ved fremstilling af
halvlederkomponenter

– – Elektroniske
– – – Til måling eller kontrollering af geometriske størrelser

9031 80 32

– – – – Til kontrol af halvlederskiver eller -komponenter eller

9031 80 34

– – – – I andre tilfælde

9031 80 38

– – – I andre tilfælde

kontrol af fotomasker eller retikler, der anvendes ved frem
stilling af halvlederkomponenter

– – I andre tilfælde

9031 80 91

– – – Til måling eller kontrollering af geometriske størrelser

9031 80 98

– – – I andre tilfælde

9031 90

– Dele og tilbehør

9031 90 20

– – Til apparater henhørende under pos. 9031 41 00 eller til

0

A

9031 90 30

– – Til apparater henhørende under pos. 9031 80 32

0

A

9031 90 85

– – I andre tilfælde

2,8

A

9032

Instrumenter og apparater til automatisk regulering

9032 10

– Termostater

optiske instrumenter og apparater til måling af forurening
med overfladepartikler på halvlederskiver henhørende under
pos. 9031 49 90
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2,8

A

– – I andre tilfælde

9032 10 81

– – – Termostater med elektrisk start- eller styreanordning

2,1

A

9032 10 89

– – – Andre termostater

2,1

A

9032 20 00

– Manostater (pressostater)

2,8

A

– Andre instrumenter og apparater

9032 81 00

– – Hydrauliske eller pneumatiske

2,8

A

9032 89 00

– – I andre tilfælde

2,8

A

9032 90 00

– Dele og tilbehør

2,8

A

9033 00 00

Dele og tilbehør, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel, til maski
ner, apparater og instrumenter henhørende under kapitel 90

3,7

A

91

KAPITEL 91 – URE OG DELE DERTIL

9101

Armbåndsure, lommeure og lignende ure (herunder stopure af
sådanne typer), med kasse af ædle metaller eller af ædelmetaldublé
– Armbåndsure, elektrisk drevne, også med indbygget stopur

9101 11 00

– – Kun med mekanisk tidsangivelse

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

9101 19 00

– – I andre tilfælde

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

– Andre armbåndsure, også med indbygget stopur

9101 21 00

– – Med automatisk optræk

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

9101 29 00

– – I andre tilfælde

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

– Andre varer

9101 91 00

– – Elektrisk drevne

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

9101 99 00

– – I andre tilfælde

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

Bemærkning

L 186/656

DA

KN 2012
9102

Den Europæiske Unions Tidende

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basissats

Kategori

Armbåndsure, lommeure og lignende ure (herunder stopure af
sådanne typer), undtagen varer henhørende under pos. 9101
– Armbåndsure, elektrisk drevne, også med indbygget stopur

9102 11 00

– – Kun med mekanisk tidsangivelse

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

9102 12 00

– – Kun med opto-elektronisk tidsangivelse

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

9102 19 00

– – I andre tilfælde

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

– Andre armbåndsure, også med indbygget stopur

9102 21 00

– – Med automatisk optræk

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

9102 29 00

– – I andre tilfælde

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

– Andre varer

9102 91 00

– – Elektrisk drevne

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

9102 99 00

– – I andre tilfælde a

4,5 MIN 0,3 EUR/
p/st MAX 0,8 EUR/
p/st

A

9103

Andre ure med lommeurværk (undtagen ure henhørende under
pos. 9104)

9103 10 00

– Elektrisk drevne

4,7

B3

9103 90 00

– I andre tilfælde

4,7

B3

9104 00 00

Ure til instrumenttavler og lignende ure, til motorkøretøjer, luft
fartøjer, rumfartøjer og skibe

3,7

A

9105

Andre ure
– Vækkeure

9105 11 00

– – Elektrisk drevne

4,7

B3

9105 19 00

– – I andre tilfælde

3,7

A

4,7

B3

– Vægure

9105 21 00

– – Elektrisk drevne
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3,7

A

– Andre ure

9105 91 00

– – Elektrisk drevne

4,7

B3

9105 99 00

– – I andre tilfælde

3,7

A

9106

Apparater til tidskontrol og tidsmåling, med urværk eller synkron
motor (fx arbejdstidskontrolure, tids- og datostemplere)

9106 10 00

– Arbejdstidskontrolure; tids- og datostemplere

4,7

B3

9106 90 00

– Andre varer

4,7

B3

9107 00 00

Tidsafbrydere med urværk eller synkronmotor

4,7

B3

9108

Lommeurværker, komplette og samlede
– Elektrisk drevne

9108 11 00

– – Kun med mekanisk tidsangivelse, eller med en anordning, der

4,7

B3

9108 12 00

– – Kun med opto-elektronisk tidsangivelse

4,7

B3

9108 19 00

– – I andre tilfælde

4,7

B3

9108 20 00

– Med automatisk optræk

5 MIN 0,17 EUR/
p/st

B3

9108 90 00

– I andre tilfælde

5 MIN 0,17 EUR/
p/st

B3

9109

Andre urværker, komplette og samlede

9109 10 00

– Elektrisk drevne

4,7

B3

9109 90 00

– I andre tilfælde

4,7

B3

9110

Komplette urværker, ikke samlede eller kun delvis samlede (værks
æt); ukomplette urværker, samlede; råværker til urværker

5 MIN 0,17 EUR/
p/st

B3

muliggør indbygning af en mekanisk angivelsesanordning

– Lommeurværker

9110 11

– – Hele værker, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt)

9110 11 10

– – – Med uro med spiralfjeder

9110 11 90

– – – I andre tilfælde

4,7

B3

9110 12 00

– – Ukomplette værker, samlede

3,7

A

9110 19 00

– – Råværker

4,7

B3

9110 90 00

– Andre varer

3,7

A

9111

Kasser til de i pos. 9101 eller 9102 omhandlede ure, samt dele
dertil
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9111 10 00

– Kasser af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

0,5 EUR/p/st MIN
2,7 MAX 4,6

A

9111 20 00

– Kasser af uædle metaller, også forgyldt eller forsølvet

0,5 EUR/p/st MIN
2,7 MAX 4,6

A

9111 80 00

– Andre kasser

0,5 EUR/p/st MIN
2,7 MAX 4,6

A

9111 90 00

– Dele

0,5 EUR/p/st MIN
2,7 MAX 4,6

A

9112

Urkasser og lignende kabinetter til andre varer under dette kapitel,
samt dele dertil

9112 20 00

– Kasser og kabinetter

2,7

A

9112 90 00

– Dele

2,7

A

9113

Urremme og urlænker samt dele dertil

9113 10

– Af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

9113 10 10

– – Af ædle metaller

2,7

A

9113 10 90

– – Af ædelmetaldublé

3,7

A

9113 20 00

– Af uædle metaller, også forgyldt eller forsølvet

6

B5

9113 90 00

– I andre tilfælde

6

B5

9114

Andre urdele

9114 10 00

– Fjedre, herunder spiralfjedre

3,7

A

9114 30 00

– Skiver

2,7

A

9114 40 00

– Platiner og broværker

2,7

A

9114 90 00

– Andre varer

2,7

A

92

KAPITEL 92 – MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR
DERTIL

9201

Klaverer, herunder automatiske klaverer; cembaloer og andre
strengeinstrumenter med klaviatur

9201 10

– Opretstående klaverer

9201 10 10

– – Nye

4

A

9201 10 90

– – Brugte

4

A

9201 20 00

– Flygler

4

A

9201 90 00

– Andre varer

4

A

9202

Andre strengeinstrumenter (fx guitarer, violiner, harper)

9202 10

– Strygeinstrumenter

9202 10 10

– – Violiner

3,2

A

9202 10 90

– – Andre varer

3,2

A
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9202 90

– Andre varer

9202 90 30

– – Guitarer

3,2

A

9202 90 80

– – Andre varer

3,2

A

9205

Blæseinstrumenter (fx pibeorgler, harmonikaer, klarinetter, trom
peter, sækkepiber), undtagen orkestrioner og lirekasser

9205 10 00

– Messingblæseinstrumenter

3,2

A

9205 90

– Andre varer

9205 90 10

– – Harmonikaer og lignende instrumenter

3,7

A

9205 90 30

– – Mundharmonikaer

3,7

A

9205 90 50

– – Pibeorgler med klaviatur; harmonier og lignende instrumenter

3,2

A

9205 90 90

– – Andre varer

3,2

A

9206 00 00

Slaginstrumenter (fx trommer, xylofoner, bækkener, kastagnetter,
maracas)

3,2

A

9207

Musikinstrumenter, hvis lyd frembringes eller forstærkes ad elek
trisk vej (fx orgler, guitarer, harmonikaer)

9207 10

– Instrumenter med klaviatur, undtagen harmonikaer

9207 10 10

– – Orgler

3,2

A

9207 10 30

– – Digitalklaverer

3,2

A

9207 10 50

– – Synthesizere

3,2

A

9207 10 80

– – Andre varer

3,2

A

9207 90

– Andre varer

9207 90 10

– – Guitarer

3,7

A

9207 90 90

– – Andre varer

3,7

A

9208

Spilledåser, orkestrioner, lirekasser, mekaniske sangfugle, musik
save og andre musikinstrumenter, der ikke henhører under nogen
anden position i dette kapitel; lokkefløjter af enhver art; fløjter,
kaldehorn og andre kalde- eller signalinstrumenter, der blæses
med munden

9208 10 00

– Spilledåser

2,7

A

9208 90 00

– Andre varer

3,2

A

9209

Dele (fx mekanismer til spilledåser) og tilbehør (fx kort, plader og
ruller til mekaniske instrumenter) til musikinstrumenter; metrono
mer, stemmegafler og stemmepiber af enhver art

9209 30 00

– Strenge til musikinstrumenter

2,7

A

2,7

A

med klaviatur og frie metaltunger

– Andre varer

9209 91 00

– – Dele og tilbehør til klaverer

Bemærkning

L 186/660

DA

Den Europæiske Unions Tidende

KN 2012

12.6.2020

Varebeskrivelse

Basissats
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9209 92 00

– – Dele og tilbehør til musikinstrumenter henhørende under

2,7

A

9209 94 00

– – Dele og tilbehør til musikinstrumenter henhørende under

2,7

A

9209 99

– – Andre varer

9209 99 20

– – – Dele og tilbehør til musikinstrumenter henhørende under

2,7

A

pos. 9202
pos. 9207

pos. 9205

– – – Andre varer

9209 99 40

– – – – Metronomer, stemmegafler og stemmepiber

3,2

A

9209 99 50

– – – – Mekanismer til spilledåser

1,7

A

9209 99 70

– – – – Andre varer

2,7

A

93

KAPITEL 93 – VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG
TILBEHØR DERTIL

9301

Våben til militær brug, undtagen revolvere, pistoler og våben
henhørende under pos. 9307

9301 10 00

– Artillerivåben (fx kanoner, haubitsere og morterer)

0

A

9301 20 00

– Raketudstyr, flammekastere, granatudskydningsapparater, torpe

0

A

9301 90 00

– Andre varer

0

A

9302 00 00

Revolvere og pistoler, undtagen varer henhørende under pos.
9303 eller 9304

2,7

A

9303

Andre ildvåben og lignende våben, som virker ved antændelse af
en eksplosiv ladning (fx jagtgeværer og -rifler, ildvåben til forlad
ning, signalpistoler og andet udstyr udelukkende til afgivelse af
lyssignaler, pistoler og revolvere til løst krudt, boltpistoler til
slagteribrug, lineudskydningsapparater)

9303 10 00

– Ildvåben til forladning

3,2

B3

9303 20

– Andre jagt- eller sportsgeværer, med mindst ét glat løb

9303 20 10

– – Enkeltløbede, med glat løb

3,2

B3

9303 20 95

– – I andre tilfælde

3,2

B3

9303 30 00

– Andre jagt- eller sportsgeværer

3,2

B3

9303 90 00

– Andre varer

3,2

B3

9304 00 00

Andre våben (fx luft- og fjederbøsser, knipler), undtagen varer
henhørende under pos. 9307

3,2

B3

9305

Dele og tilbehør til varer henhørende under pos. 9301 til 9304

9305 10 00

– Til revolvere eller pistoler

3,2

B3

9305 20 00

– Til geværer eller rifler henhørende under pos. 9303

2,7

A

0

A

doudskydningsrør og lign.

– I andre tilfælde

9305 91 00

– – Til militærvåben henhørende under pos. 9301
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2,7

A

– Patroner til geværer med glat løb, samt dele dertil; hagl til

luftgeværer

9306 21 00

– – Patroner

2,7

A

9306 29 00

– – Andre varer

2,7

A

9306 30

– Andre patroner samt dele dertil

9306 30 10

– – Til revolvere og pistoler henhørende under pos. 9302, og til

2,7

A

maskinpistoler henhørende under pos. 9301

– – I andre tilfælde

9306 30 30

– – – Til militærvåben

1,7

A

9306 30 90

– – – I andre tilfælde

2,7

A

9306 90

– Andre varer

9306 90 10

– – Til militær brug

1,7

A

9306 90 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

9307 00 00

Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben samt dele
og skeder dertil

1,7

A

94

KAPITEL 94 – MØBLER; SENGEBUNDE, MADRASSER, DYNER,
PUDER OG LIGN.; LAMPER OG BELYSNINGSARTIKLER, IKKE
ANDETSTEDS TARIFERET; LYSSKILTE, NAVNEPLADER MED
LYS OG LIGNENDE VARER; PRÆFABRIKEREDE BYGNINGER

9401

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402),
herunder sovesofaer og lign., samt dele dertil

9401 10 00

– Siddemøbler, af den art der anvendes i luftfartøjer

0

A

9401 20 00

– Siddemøbler, af den art der anvendes i motorkøretøjer

3,7

A

9401 30 00

– Drejestole med højdeindstilling

0

A

9401 40 00

– Siddemøbler, undtagen camping- og havemøbler, der kan

0

A

omdannes til senge

– Siddemøbler af rør, vidjer, bambus og lign.

9401 51 00

– – Af bambus eller spanskrør

5,6

A

9401 59 00

– – I andre tilfælde

5,6

A

– Andre siddemøbler, med stel af træ

9401 61 00

– – Polstrede

0

A

9401 69 00

– – I andre tilfælde

0

A

0

A

– Andre siddemøbler, med stel af metal

9401 71 00

– – Polstrede
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9401 79 00

– – I andre tilfælde

0

A

9401 80 00

– Andre siddemøbler

0

A

9401 90

– Dele

9401 90 10

– – Til siddemøbler, af den art der anvendes i luftfartøjer

1,7

A

– – I andre tilfælde

9401 90 30

– – – Af træ

2,7

A

9401 90 80

– – – I andre tilfælde

2,7

A

9402

Møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug (fx
operationsborde, undersøgelsesborde, hospitalssenge med meka
nisk udstyr, tandlægestole); frisørstole og lignende stole med
bevægelsesmekanisme; dele til disse varer

9402 10 00

– Tandlægestole, frisørstole og lignende stole, samt dele dertil

0

A

9402 90 00

– Andre varer

0

A

9403

Andre møbler og dele dertil

9403 10

– Møbler af metal, af den art der anvendes i kontorer
– – Af højde 80 cm og derunder

9403 10 51

– – – Skriveborde

0

A

9403 10 58

– – – Andre varer

0

A

– – Af højde over 80 cm

9403 10 91

– – – Skabe med dør eller jalousi

0

A

9403 10 93

– – – Skabe med skuffer (fx kartotek- og arkivskabe)

0

A

9403 10 98

– – – Andre varer

0

A

9403 20

– Andre møbler af metal

9403 20 20

– – Senge

0

A

9403 20 80

– – Andre varer

0

A

9403 30

– Møbler af træ, af den art der anvendes i kontorer
– – Af højde 80 cm og derunder

9403 30 11

– – – Skriveborde

0

A

9403 30 19

– – – Andre varer

0

A

– – Af højde over 80 cm

9403 30 91

– – – Skabe med dør eller jalousi; skabe med skuffer (fx kartotek-

0

A

9403 30 99

– – – Andre varer

0

A

9403 40

– Møbler af træ, af den art der anvendes i køkkener

9403 40 10

– – Køkkenelementer

2,7

A

og arkivskabe)
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2,7

A

0

A

9403 40 90

– – Andre varer

9403 50 00

– Møbler af træ, af den art der anvendes i soveværelser

9403 60

– Andre møbler af træ

9403 60 10

– – Møbler af træ, af den art der anvendes i spise- og dagligstuer

0

A

9403 60 30

– – Møbler af træ, af den art der anvendes i forretninger

0

A

9403 60 90

– – Andre møbler af træ

0

A

9403 70 00

– Møbler af plast

0

A

– Møbler af andre materialer, herunder rør, vidjer, bambus og

lign.

9403 81 00

– – Af bambus eller spanskrør

5,6

A

9403 89 00

– – I andre tilfælde

5,6

A

9403 90

– Dele

9403 90 10

– – Af metal

2,7

A

9403 90 30

– – Af træ

2,7

A

9403 90 90

– – Af andre materialer

2,7

A

9404

Sengebunde; sengeudstyr og lign. (fx madrasser, vattæpper, dyner
og puder), forsynet med fjedre eller med stopning, fyld eller
indlæg af ethvert materiale eller fremstillet af cellegummi (skum
gummi og lign.) eller celleplast, med eller uden overtræk

9404 10 00

– Sengebunde

3,7

A

– Madrasser

9404 21

– – Af cellegummi (skumgummi og lign.) eller celleplast, med eller

9404 21 10

– – – Af gummi

3,7

A

9404 21 90

– – – Af plast

3,7

A

9404 29

– – Af andre materialer

9404 29 10

– – – Med fjederindlæg (springmadrasser)

3,7

A

9404 29 90

– – – I andre tilfælde

3,7

A

9404 30 00

– Soveposer

3,7

A

9404 90

– Andre varer

9404 90 10

– – Med fyld af fjer eller dun

3,7

A

9404 90 90

– – Med andet fyld

3,7

A

9405

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil,
ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og
lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele
dertil, ikke andetsteds tariferet

uden overtræk
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– Lysekroner og andre elektriske belysningsartikler til ophængning

i loftet eller på væggen, undtagen elektriske belysningsartikler, af
den art der anvendes til offentlige veje og anlæg

– – Af plast eller af keramiske materialer

9405 10 21

– – – Af plast, af den art der anvendes med glødelamper

4,7

A

9405 10 40

– – – I andre tilfælde

4,7

A

9405 10 50

– – Af glas

3,7

A

– – Af andet materiale

9405 10 91

– – – Af den art der anvendes med glødelamper

2,7

A

9405 10 98

– – – I andre tilfælde

2,7

A

9405 20

– Bordlamper, skrivebordslamper, sengelamper og standerlamper,

elektriske

– – Af plast eller af keramiske materialer

9405 20 11

– – – Af plast, af den art der anvendes med glødelamper

4,7

A

9405 20 40

– – – I andre tilfælde

4,7

A

9405 20 50

– – Af glas

3,7

A

– – Af andet materiale

9405 20 91

– – – Af den art der anvendes med glødelamper

2,7

A

9405 20 99

– – – I andre tilfælde

2,7

A

9405 30 00

– Elektriske guirlander, af den art der anvendes til juletræer

3,7

A

9405 40

– Andre elektriske belysningsartikler

9405 40 10

– – Projektører

3,7

A

– – Andre varer
– – – Af plast

9405 40 31

– – – – Af den art der anvendes med glødelamper

4,7

A

9405 40 35

– – – – Af den art der anvendes med lysstofrør

4,7

A

9405 40 39

– – – – I andre tilfælde

4,7

A

– – – Af andet materiale

9405 40 91

– – – – Af den art der anvendes med glødelamper

2,7

A

9405 40 95

– – – – Af den art der anvendes med lysstofrør

2,7

A

9405 40 99

– – – – I andre tilfælde

2,7

A

9405 50 00

– Ikke-elektriske belysningsartikler

2,7

A

9405 60

– Lysskilte, navneplader med lys og lignende varer

9405 60 20

– – Af plast

4,7

A
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2,7

A

– Dele

9405 91

– – Af glas

9405 91 10

– – – Artikler, der anvendes som udstyr til elektriske belysnings

5,7

A

9405 91 90

– – – Andre varer

3,7

A

9405 92 00

– – Af plast

4,7

A

9405 99 00

– – Af andre materialer

2,7

A

9406 00

Præfabrikerede bygninger

9406 00 11

– Mobilhjem

2,7

A

2,7

A

artikler (undtagen projektører)

– Andre varer

9406 00 20

– – Af træ
– – Af jern og stål

9406 00 31

– – – Drivhuse

2,7

A

9406 00 38

– – – Andre varer

2,7

A

9406 00 80

– – Af andre materialer

2,7

A

95

KAPITEL 95 – LEGETØJ, SPIL OG SPORTSARTIKLER; DELE OG
TILBEHØR DERTIL

9503 00

Trehjulede cykler, løbehjul, trædebiler og lignende legetøj på hjul;
dukkevogne; dukker; andet legetøj; skalamodeller og lignende
modeller til underholdnings- og legebrug, også bevægelige;
puslespil af enhver art:

9503 00 10

– Trehjulede cykler, løbehjul, trædebiler og lignende legetøj på

0

A

4,7

A

hjul; dukkevogne

– Dukker, som udelukkende forestiller mennesker og dele og

tilbehør dertil

9503 00 21

– – Dukker

9503 00 29

– – Dele og tilbehør

0

A

9503 00 30

– Elektriske tog, herunder skinner, signaler og andet tilbehør;

0

A

4,7

A

0

A

4,7

A

skalamodeller i samlesæt, også bevægelige

– Andre byggesæt og byggelegetøj

9503 00 35

– – Af plast

9503 00 39

– – I andre tilfælde
– Legetøj, som forestiller dyr eller ikke-menneskelignende skabnin

ger

9503 00 41

– – Med fyld

9503 00 49

– – I andre tilfælde

0

A

9503 00 55

– Legetøjsmusikinstrumenter

0

A

0

A

– Puslespil

9503 00 61

– – Af træ
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9503 00 69

– – I andre tilfælde

4,7

A

9503 00 70

– Andet legetøj, i sæt

4,7

A

4,7

A

0

A

0

A

4,7

A

4,7

A

0

A

0

A

– Andet legetøj og modeller, med motor

9503 00 75

– – Af plast

9503 00 79

– – I andre tilfælde
– Andre varer

9503 00 81

– – Legetøjsvåben

9503 00 85

– – Miniaturemodeller fremstillet ved støbning af metal
– – Andre varer

9503 00 95

– – – Af plast

9503 00 99

– – – I andre tilfælde

9504

Videospilkonsoller og -maskiner, varer til selskabslege og selskabs
spil, herunder spilleautomater, billardborde, specialborde til kasi
nospil samt automatisk udstyr til bowlingbaner

9504 20 00

– Billardborde af enhver art og tilbehør til billard

9504 30

– Andre spil, der aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spil

9504 30 10

– – Spil med billedskærm

0

A

9504 30 20

– – Andre spil

0

A

9504 30 90

– – Dele

0

A

9504 40 00

– Spillekort

2,7

A

9504 50 00

– Videospilkonsoller og -maskiner, undtagen varer henhørende

0

A

9504 90

– Andre varer

9504 90 10

– – Sæt bestående af elektriske biler med tilhørende baneanlæg,

0

A

9504 90 80

– – Andre varer

0

A

9505

Pyntegenstande til brug ved højtider samt karnevals- og andre
underholdningsartikler, herunder trylle- og skæmteartikler

9505 10

– Juletræspynt og anden julepynt

9505 10 10

– – Af glas

0

A

9505 10 90

– – Af andre materialer

2,7

A

9505 90 00

– Andre varer

2,7

A

9506

Redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymnastik,
atletik og andre sportsgrene (herunder bordtennis) eller til uden
dørsleg og -spil, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel; svømme
bassiner og soppebassiner

lemærker eller lignende betalingsmidler, undtagen automatisk
udstyr til bowlingbaner

under pos. 9504 30

med karakter af konkurrencespil

– Ski og andet skiudstyr til vintersport

9506 11

– – Ski
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3,7

A

– – – Ski til alpin skisport

9506 11 21

– – – – Monoski og snowboard

3,7

A

9506 11 29

– – – – Andre varer

3,7

A

9506 11 80

– – – Andre ski

3,7

A

9506 12 00

– – Skibindinger

3,7

A

9506 19 00

– – Andre varer

2,7

A

– Vandski, surfbrætter, sejlbrætter og andet udstyr til vandsport

9506 21 00

– – Sejlbrætter

2,7

A

9506 29 00

– – Andre varer

2,7

A

– Golfkøller og andet golfudstyr

9506 31 00

– – Komplette golfkøller

2,7

A

9506 32 00

– – Golfbolde

2,7

A

9506 39

– – Andre varer

9506 39 10

– – – Dele til golfkøller

2,7

A

9506 39 90

– – – Andre varer

2,7

A

9506 40 00

– Artikler og udstyr til bordtennis

2,7

A

– Ketsjere til tennis, badminton og lign., også uden strenge

9506 51 00

– – Tennisketsjere, også uden strenge

4,7

A

9506 59 00

– – Andre varer

2,7

A

– Bolde, undtagen bolde til golf eller bordtennis

9506 61 00

– – Tennisbolde

2,7

A

9506 62 00

– – Oppustelige bolde

2,7

A

9506 69

– – Andre varer

9506 69 10

– – – Bolde til kricket og polo

0

A

9506 69 90

– – – Andre varer

2,7

A

9506 70

– Isskøjter og rulleskøjter, herunder fodtøj med påsatte skøjter

9506 70 10

– – Isskøjter

0

A

9506 70 30

– – Rulleskøjter

2,7

A

9506 70 90

– – Dele og tilbehør

2,7

A

– Andre varer

9506 91

– – Redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymna

9506 91 10

– – – Motionsudstyr med justerbar belastning

2,7

A

9506 91 90

– – – Andre varer

2,7

A

stik eller atletik
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0

A

2,7

A

3,7

A

9506 99

– – Andre varer

9506 99 10

– – – Rekvisitter til kricket og polo, undtagen bolde

9506 99 90

– – – Andre varer

9507

Fiskestænger, fiskekroge og andre fiskegrejer til fiskeri med snøre;
fangstketsjere til enhver brug; lokkefugle (undtagen varer
henhørende under pos. 9208 eller 9705) og lignende jagtartikler

9507 10 00

– Fiskestænger

9507 20

– Fiskekroge, også monterede på forfang

9507 20 10

– – Fiskekroge, ikke monterede

1,7

A

9507 20 90

– – Andre varer

3,7

A

9507 30 00

– Hjul til fiskeri med snøre

3,7

A

9507 90 00

– Andre varer

3,7

A

9508

Karruseller, luftgynger, skydebaner og andre markedsforlystelser;
omrejsende cirkus og omrejsende menagerier; omrejsende teatre

9508 10 00

– Omrejsende cirkus og omrejsende menagerier

1,7

A

9508 90 00

– Andre varer

1,7

A

96

KAPITEL 96 – DIVERSE VARER

9601

Bearbejdet elfenben, ben, skildpaddeskal, horn, gevirer, koral,
perlemor og andre animalske udskæringsmaterialer, samt varer
af disse materialer (herunder varer fremstillet ved støbning)

9601 10 00

– Bearbejdet elfenben og varer af elfenben

2,7

A

9601 90 00

– Andre varer

0

A

9602 00 00

Bearbejdede vegetabilske eller mineralske udskæringsmaterialer
samt varer af disse materialer; støbte eller udskårne varer af
voks, stearin, vegetabilske karbohydratgummier, naturharpikser
eller af modellermasse samt andre støbte eller udskårne varer,
ikke andetsteds tariferet; bearbejdet, uhærdet gelatine (undtagen
gelatine henhørende under pos. 3503) samt varer af uhærdet
gelatine

2,2

A

9603

Koste, børster og lign. (herunder koste og børster, som udgør dele
til maskiner, apparater eller køretøjer), håndbetjente mekaniske
gulvfejeapparater, uden motor, samt svabere og fjerkoste;
tilberedte børstebundter; malerpuder og malerruller; vinduesskvi
ser
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– Koste, børster og lign. bestående af ris eller andre vegetabilske

3,7

A

3,7

A

materialer, kun sammenbundet, også monterede på et skaft

– Tandbørster, barberkoste, hårbørster, neglebørster, øjenvippe

børster og andre toiletbørster til personlig brug, herunder
børster, som udgør dele til apparater

9603 21 00

– – Tandbørster, herunder protesebørster

9603 29

– – Andre varer

9603 29 30

– – – Hårbørster

3,7

A

9603 29 80

– – – Andre varer

3,7

A

9603 30

– Pensler og børster til kunstnere samt skrivepensler og lignende

9603 30 10

– – Pensler og børster til kunstnere samt skrivepensler

3,7

A

9603 30 90

– – Pensler til kosmetisk brug

3,7

A

9603 40

– Pensler og børster til maling, kalkning, lakering og lign. (und

9603 40 10

– – Pensler og børster til maling, kalkning, lakering og lign.

3,7

A

9603 40 90

– – Malerpuder og malerruller

3,7

A

9603 50 00

– Andre koste og børster, som udgør dele til maskiner, apparater

2,7

A

9603 90

– Andre varer

9603 90 10

– – Håndbetjente mekaniske gulvfejeapparater, uden motor

2,7

A

pensler til kosmetisk brug

tagen pensler henhørende under pos. 9603 30); malerpuder og
malerruller

eller køretøjer

– – Andre varer

9603 90 91

– – – Gadekoste; koste og børster til husholdningsbrug, herunder

3,7

A

9603 90 99

– – – Andre varer

3,7

A

9604 00 00

Håndsigter og håndsolde

3,7

A

9605 00 00

Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller
beklædningsgenstande

3,7

A

9606

Knapper, trykknapper, tryklåse og lign. samt knapforme og andre
dele til disse varer; knapemner

9606 10 00

– Trykknapper og tryklåse samt dele dertil

3,7

A

klæde- og skobørster; børster til soignering af dyr

– Knapper

9606 21 00

– – Af plast, ikke overtrukket med tekstilmateriale

3,7

A

9606 22 00

– – Af uædelt metal, ikke overtrukket med tekstilmateriale

3,7

A

9606 29 00

– – I andre tilfælde

3,7

A

9606 30 00

– Knapforme og andre knapdele; knapemner

2,7

A

9607

Lynlåse og dele dertil

6,7

A

– Lynlåse

9607 11 00

– – Med hægter af uædelt metal
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7,7

A

9607 19 00

– – I andre tilfælde

9607 20

– Dele

9607 20 10

– – Af uædelt metal, herunder bånd forsynet med hægter af uædelt

6,7

A

9607 20 90

– – I andre tilfælde

7,7

A

9608

Kuglepenne; filtpenne, fiberspidspenne og lign.; fyldepenne, stylo
grafer og andre penne; stencilpenne; pencils; penneskafter, blyant
holdere og lign.; dele (herunder hætter og clips) til disse varer,
undtagen varer henhørende under pos. 9609

9608 10

– Kuglepenne

9608 10 10

– – Med flydende blæk (rollerpenne)

3,7

A

metal

– – I andre tilfælde

9608 10 92

– – – Med udskiftelig patron

3,7

A

9608 10 99

– – – I andre tilfælde

3,7

A

9608 20 00

– Filtpenne, fiberspidspenne og lign.

3,7

A

9608 30 00

– Fyldepenne, stylografer og andre penne

3,7

A

9608 40 00

– Pencils

3,7

A

9608 50 00

– Sæt af varer henhørende under mindst to af ovennævnte under

3,7

A

9608 60 00

– Patroner til kuglepenne, bestående af spids og blækholder

2,7

A

positioner

– Andre varer

9608 91 00

– – Penne og pennespidser

2,7

A

9608 99 00

– – Andre varer

2,7

A

9609

Blyanter (undtagen pencils henhørende under pos. 9608), farve
blyanter, blyantstifter, farvestifter, pastelkridt, tegnekul, skrive- og
tegnekridt samt skrædderkridt

9609 10

– Blyanter og farveblyanter med fast hylster

9609 10 10

– – Med grafitstifter

2,7

A

9609 10 90

– – I andre tilfælde

2,7

A

9609 20 00

– Blyantstifter, sorte eller kulørte

2,7

A

9609 90

– Andre varer

9609 90 10

– – Pastelkridt og tegnekul

2,7

A

9609 90 90

– – Andre varer

1,7

A

9610 00 00

Skrive- og tegnetavler, også med ramme

2,7

A
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9611 00 00

Datostempler, signeter, nummeratører og lignende stempler til
brug i hånden (herunder apparater til trykning eller prægning af
etiketter mv.); typeholdere og håndtrykkerisæt med typeholdere

2,7

A

9612

Farvebånd med farve til skrivemaskiner, instrumenter og lign.,
også på spoler eller i kassetter; stempelpuder, med eller uden
farve, også i æsker

9612 10

– Farvebånd

9612 10 10

– – Af plast

2,7

A

9612 10 20

– – Af kemofibre, af bredde under 30 mm, anbragt permanent i

0

A

9612 10 80

– – Af andet materiale

2,7

A

9612 20 00

– Stempelpuder

2,7

A

9613

Cigarettændere og andre tændere (undtagen tændere henhørende
under pos. 3603), også mekaniske eller elektriske, samt dele dertil,
undtagen fyrsten og væger

9613 10 00

– Lommetændere, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning

2,7

A

9613 20 00

– Lommetændere, med gas som brændstof, til genopfyldning

2,7

A

9613 80 00

– Andre tændere

2,7

A

9613 90 00

– Dele

2,7

A

9614 00

Piber (herunder pibehoveder), cigar- og cigaretrør, samt dele dertil

9614 00 10

– Emner til pibehoveder (råt formede blokke af træ eller rod)

0

A

9614 00 90

– Andre varer

2,7

A

9615

Redekamme, pyntekamme, hårspænder og lignende varer; hårnåle,
hårklemmer, krøllenåle, papilotter og lignende varer til frisering,
undtagen varer henhørende under pos. 8516, samt dele dertil

plast- eller metalkassetter, af den art der anvendes i auto
matiske skrivemaskiner, automatiske databehandlingsmaskiner
og andre maskiner

– Redekamme, pyntekamme, hårspænder og lignende varer

9615 11 00

– – Af hårdgummi eller plast

2,7

A

9615 19 00

– – Af andre materialer

2,7

A

9615 90 00

– Andre varer

2,7

A

9616

Rafraichisseurer og lign. til toiletbrug samt forstøvere og forstø
verhoveder dertil; pudderkvaster og -puder

9616 10

– Rafraichisseurer og lign. til toiletbrug samt forstøvere og forstø

9616 10 10

– – Rafraichisseurer og lign. til toiletbrug

2,7

A

9616 10 90

– – Forstøvere og forstøverhoveder

2,7

A

verhoveder dertil
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9616 20 00

– Pudderkvaster og -puder

2,7

A

9617 00 00

Termoflasker og andre termobeholdere med vakuumisolering,
komplette med udvendigt hylster; dele dertil (undtagen glaskolber)

6,7

A

9618 00 00

Mannequinfigurer og lign.; mekaniske figurer og andet bevægeligt
udstillingsmateriel til butiksvinduer mv.

1,7

A

9619 00

Hygiejnebind og –tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og
lignende varer, af ethvert materiale
– Af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug
– – Hygiejnebind, tamponer og lignende varer

9619 00 11

– – – Hygiejnebind

0

A

9619 00 13

– – – Tamponer

0

A

9619 00 19

– – – Andre varer

0

A

– – Bleer og bleindlæg til spædbørn samt lignende varer

9619 00 21

– – – Bleer og bleindlæg til spædbørn

0

A

9619 00 29

– – – Andre varer (fx. inkontinensartikler)

0

A

5

A

3,8

A

– Af vat af tekstilmaterialer

9619 00 31

– – Af kemofibre

9619 00 39

– – I andre tilfælde
– Af andre tekstilmaterialer
– – Hygiejnebind, tamponer og lignende varer

9619 00 41

– – – Af trikotage

12

A

9619 00 49

– – – I andre tilfælde

6,3

A

12

A

– – Bleer og bleindlæg til spædbørn samt lignende varer

9619 00 51

– – – Af trikotage

9619 00 59

– – – I andre tilfælde

10,5

A

9619 00 90

– Af andre materialer

6,5

A

97

KAPITEL 97 – KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTI
KVITETER

9701

Malerier, tegninger og pasteller, der udelukkende er fremstillet
som håndarbejde (undtagen tegninger henhørende under pos.
4906 og hånddekorerede industriprodukter); kollager og lign.

9701 10 00

– Malerier, tegninger og pasteller

0

A

9701 90 00

– Andre varer

0

A

9702 00 00

Originale stik, tryk og litografier

0

A

9703 00 00

Originale skulpturer, uanset materialets art

0

A
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9704 00 00

Frimærker, stempelmærker, førstedagskuverter, helsager og lign.,
makulerede eller umakulerede, undtagen varer henhørende under
pos. 4907

0

A

9705 00 00

Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske,
arkæologiske, palæontologiske, etnografiske eller numismatiske
samlinger og samlerobjekter

0

A

9706 00 00

Antikviteter, der er over 100 år gamle

0

A
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Tillæg 2-A-2
VIETNAMS TOLDAFVIKLINGSPLAN

Generelle bemærkninger
1.

Forhold til Vietnams eksport- og importnomenklatur (EICN)
Bestemmelserne i denne toldafviklingsplan bygger generelt på EICN, og fortolkningen af bestemmelserne i denne
toldafviklingsplan, herunder underpositionernes produktdækning, finder sted i overensstemmelse med de almindelige
bestemmelser og bestemmelserne til afsnit og kapitler i EICN. I det omfang bestemmelserne i denne toldafviklings
plan er identiske med de tilsvarende bestemmelser i EICN, har bestemmelserne i denne toldafviklingsplan samme
betydning som de tilsvarende bestemmelser i EICN.

2.

Basistoldsatser
Medmindre andet er fastsat i dette bilag afspejler basistoldsatserne i denne toldafviklingsplan Vietnams mestbegun
stigelsessatser (MFN-satser), der var gældende den 26. juni 2012.
Vietnams toldafviklingsplan
HS 2012

Varebeskrivelse

Basistoldsats
(%)

Kategori

0101.21.00

– – Racerene avlsdyr

0,0

A

0101.29.00

– – Andet

5,0

A

0101.30.10

– – Racerene avlsdyr

0,0

A

0101.30.90

– – Andet

5,0

A

0101.90.00

– Andet

5,0

A

0102.21.00

– – Racerene avlsdyr

0,0

A

0102.29.10

– – – Hankvæg (herunder stude)

5,0

A

0102.29.90

– – – Andet

5,0

A

0102.31.00

– – Racerene avlsdyr

0,0

A

0102.39.00

– – Andet

5,0

A

0102.90.10

– – Racerene avlsdyr

0,0

A

0102.90.90

– – Andet

5,0

A

0103.10.00

– Racerene avlsdyr

0,0

A

0103.91.00

– – Af vægt under 50 kg

5,0

A

0103.92.00

– – Af vægt 50 kg og derover

5,0

A

0104.10.10

– – Racerene avlsdyr

0,0

A

0104.10.90

– – Andet

5,0

A

0104.20.10

– – Racerene avlsdyr

0,0

A

0104.20.90

– – Andet

5,0

A

0105.11.10

– – – Avlsfjerkræ

0,0

A

0105.11.90

– – – Andet

10,0

A

0105.12.10

– – – Avlskalkuner

0,0

A
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0105.12.90

– – – Andet

5,0

A

0105.13.10

– – – Avlsællinger

0,0

A

0105.13.90

– – – Andet

5,0

A

0105.14.10

– – – Avlsgæslinger

0,0

A

0105.14.90

– – – Andet

5,0

A

0105.15.10

– – – Avlsperlehøns

0,0

A

0105.15.90

– – – Andet

5,0

A

0105.94.10

– – – Avlsfjerkræ, undtagen kamphaner

0,0

A

0105.94.40

– – – Kamphaner

5,0

A

0105.94.91

– – – – Af vægt 2 kg og derunder

5,0

A

0105.94.99

– – – – Andet

5,0

A

0105.99.10

– – – Avlsænder

0,0

A

0105.99.20

– – – Andre ænder

5,0

A

0105.99.30

– – – Avlsgæs, -kalkuner og -perlehøns

0,0

A

0105.99.40

– – – Andre gæs, kalkuner og perlehøns

5,0

A

0106.11.00

– – Primater

5,0

A

0106.12.00

– – Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger

5,0

A

0106.13.00

– – Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)

5,0

A

0106.14.00

– – Kaniner og harer

5,0

A

0106.19.00

– – Andet

5,0

A

0106.20.00

– Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

5,0

A

0106.31.00

– – Rovfugle

5,0

A

0106.32.00

– – Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

5,0

A

0106.33.00

– – Strudse; emuer (Dromaius novaehollandiae)

5,0

A

0106.39.00

– – Andet

5,0

A

0106.41.00

– – Bier

5,0

A

0106.49.00

– – Andet

5,0

A

0106.90.00

– Andet

5,0

A

0201.10.00

– Hele og halve kroppe

30,0

B3

0201.20.00

– Andre udskæringer, ikke udbenet

20,0

B3

0201.30.00

– Udbenet kød

14,0

B3

0202.10.00

– Hele og halve kroppe

20,0

B3

0202.20.00

– Andre udskæringer, ikke udbenet

20,0

B3

(pattedyr af ordenen Sirenia); sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen
Pinnipedia)
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0202.30.00

– Udbenet kød

14,0

B3

0203.11.00

– – Hele og halve kroppe

25,0

B9

0203.12.00

– – Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

25,0

B9

0203.19.00

– – Andet

25,0

B9

0203.21.00

– – Hele og halve kroppe

15,0

B7

0203.22.00

– – Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

15,0

B7

0203.29.00

– – Andet

15,0

B7

0204.10.00

– Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet

7,0

B3

0204.21.00

– – Hele og halve kroppe

7,0

B3

0204.22.00

– – Andre udskæringer, ikke udbenet

7,0

B3

0204.23.00

– – Udbenet kød

7,0

B3

0204.30.00

– Hele og halve kroppe af lam, frosset

7,0

B3

0204.41.00

– – Hele og halve kroppe

7,0

B3

0204.42.00

– – Andre udskæringer, ikke udbenet

7,0

B3

0204.43.00

– – Udbenet kød

7,0

B3

0204.50.00

– Kød af geder

7,0

B3

0205.00.00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

10,0

B5

0206.10.00

– Af hornkvæg, fersk eller kølet

8,0

B10

0206.21.00

– – Tunger

8,0

B10

0206.22.00

– – Lever

8,0

B10

0206.29.00

– – Andet

8,0

B10

0206.30.00

– Af svin, fersk eller kølet

8,0

B9

0206.41.00

– – Lever

8,0

B9

0206.49.00

– – Andet

8,0

B9

0206.80.00

– Andre varer, fersk eller kølet

10,0

B10

0206.90.00

– Andre varer, frosset

10,0

B10

0207.11.00

– – Ikke udskåret, fersk eller kølet

40,0

B10

0207.12.00

– – Ikke udskåret, frosset

40,0

B10

0207.13.00

– – Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

40,0

B10

0207.14.10

– – – Vinger

20,0

B10

0207.14.20

– – – Lår

20,0

B10

0207.14.30

– – – Lever

20,0

B10

0207.14.91

– – – – Maskinudbenet eller -adskilt kød

20,0

B10

0207.14.99

– – – – Andet

20,0

B10
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0207.24.00

– – Ikke udskåret, fersk eller kølet

40,0

B10

0207.25.00

– – Ikke udskåret, frosset

40,0

B10

0207.26.00

– – Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet

40,0

B10

0207.27.10

– – – Lever

20,0

B10

0207.27.91

– – – – Maskinudbenet eller -adskilt kød

20,0

B10

0207.27.99

– – – – Andet

20,0

B10

0207.41.00

– – Ikke udskåret, fersk eller kølet

40,0

B10

0207.42.00

– – Ikke udskåret, frosset

40,0

B10

0207.43.00

– – Fed lever ("foies gras"), fersk eller kølet

15,0

B10

0207.44.00

– – Andre varer, fersk eller kølet

15,0

B10

0207.45.00

– – Andre varer, frosset

15,0

B10

0207.51.00

– – Ikke udskåret, fersk eller kølet

40,0

B10

0207.52.00

– – Ikke udskåret, frosset

40,0

B10

0207.53.00

– – Fed lever ("foies gras"), fersk eller kølet

15,0

B10

0207.54.00

– – Andre varer, fersk eller kølet

15,0

B10

0207.55.00

– – Andre varer, frosset

15,0

B10

0207.60.00

– Af perlehøns

40,0

B10

0208.10.00

– Af kaniner eller harer

10,0

B5

0208.30.00

– Af primater

10,0

B7

0208.40.10

– – Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger

10,0

B7

0208.40.90

– – Andet

5,0

B7

0208.50.00

– Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

10,0

B7

0208.60.00

– Af kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae)

5,0

B7

0208.90.10

– – Frølår

10,0

B7

0208.90.90

– – Andet

5,0

B7

0209.10.00

– Af svin

10,0

B7

0209.90.00

– Andet

10,0

B7

0210.11.00

– – Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet

10,0

B9

0210.12.00

– – Brystflæsk og stykker deraf

10,0

B9

0210.19.30

– – – Bacon eller udbenet skinke

10,0

B9

0210.19.90

– – – Andet

10,0

B9

0210.20.00

– Kød af hornkvæg

15,0

B7

0210.91.00

– – Af primater

20,0

B7

(pattedyr af ordenen Sirenia)
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0210.92.10

– – – Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og

20,0

B10

0210.92.90

– – – Andet

20,0

B10

0210.93.00

– – Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

20,0

B7

0210.99.10

– – – Frysetørrede kyllingetern

20,0

B7

0210.99.20

– – – Tørret flæskesvær

20,0

B7

0210.99.90

– – – Andet

20,0

B7

0301.11.10

– – – Yngel

15,0

B3

0301.11.91

– – – – Karpe (Cyprinus carpio)

20,0

B3

0301.11.92

– – – – Guldfisk (Carassius auratus)

20,0

B3

0301.11.93

– – – – Siamesisk kampfisk (Beta splendens)

20,0

B3

0301.11.94

– – – – Påfugleøjeciklider (Astronotus ocellatus)

20,0

B3

0301.11.95

– – – – Asiatiske arowanaer (Scleropages formosus)

20,0

B3

0301.11.99

– – – – Andet

20,0

B3

0301.19.10

– – – Yngel

15,0

B3

0301.19.90

– – – Andet

20,0

B3

0301.91.00

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo

20,0

B3

0301.92.00

– – Ål (Anguilla-arter)

20,0

B3

0301.93.10

– – – Til avl, undtagen yngel

0,0

A

0301.93.90

– – – Andet

20,0

B3

0301.94.00

– – Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

20,0

B3

0301.95.00

– – Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

20,0

B3

0301.99.11

– – – – Til avl

0,0

A

0301.99.19

– – – – Andet

20,0

B3

0301.99.21

– – – – Til avl

0,0

A

0301.99.29

– – – – Andet

20,0

B3

0301.99.31

– – – – Mælkefisk, til avl

0,0

A

0301.99.39

– – – – Andet

20,0

B3

0301.99.40

– – – Andet, ferskvandsfisk

20,0

B3

0302.11.00

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo

15,0

B3

0302.13.00

– – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,

10,0

B3

HS 2012

dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus
rhodurus)
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Kategori

0302.14.00

– – Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

10,0

A

0302.19.00

– – Andet

20,0

B3

0302.21.00

– – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus,

20,0

B3

0302.22.00

– – Rødspætte (Pleuronectes platessa)

20,0

B3

0302.23.00

– – Tunge (Solea-arter)

20,0

B3

0302.24.00

– – Pighvar (Psetta maxima)

15,0

B3

0302.29.00

– – Andet

15,0

B3

0302.31.00

– – Hvid tun (Thunnus alalunga)

15,0

B3

0302.32.00

– – Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

15,0

B3

0302.33.00

– – Bugstribet bonit

20,0

B3

0302.34.00

– – Storøjet tun (Thunnus obesus)

15,0

B3

0302.35.00

– – Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

15,0

B3

0302.36.00

– – Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

15,0

B3

0302.39.00

– – Andet

15,0

B3

0302.41.00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20,0

B3

0302.42.00

– – Ansjos (Engraulis-arter)

12,0

B3

0302.43.00

– – Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling

20,0

B3

0302.44.00

– – Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

15,0

B3

0302.45.00

– – Hestemakrel (Trachurus-arter)

12,0

B3

0302.46.00

– – Sergentfisk (Rachycentron canadum)

12,0

B3

0302.47.00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

12,0

B3

0302.51.00

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20,0

B3

0302.52.00

– – Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

20,0

B3

0302.53.00

– – Sej (Pollachius virens)

20,0

B3

0302.54.00

– – Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme (Urophycis-arter)

12,0

B3

0302.55.00

– – Alaskasej (Theragra chalcogramma)

12,0

B3

0302.56.00

– – Blåhvilling (Micromesistius poutassou) og sydlig sortmund (Micromesistius australis)

12,0

B3

0302.59.00

– – Andet

12,0

B3

0302.71.00

– – Tilapia (Oreochromis-arter)

20,0

B3

0302.72.10

– – – Guldhalet hajmalle (Pangasius pangasius)

20,0

B3

0302.72.90

– – – Andet

20,0

B3

0302.73.10

– – – Mrigal (Cirrhinus cirrhosus)

20,0

B3

0302.73.90

– – – Andet

20,0

B3

Hippoglossus stenolepis)

(Sprattus sprattus)
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Kategori

0302.74.00

– – Ål (Anguilla-arter)

20,0

B3

0302.79.00

– – Andet

20,0

B3

0302.81.00

– – Pighaj og andre hajer

15,0

B3

0302.82.00

– – Rokker (Rajidae)

12,0

B3

0302.83.00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

12,0

B3

0302.84.00

– – Havbars (Dicentrarchus-arter)

12,0

B3

0302.85.00

– – Havrude (Sparidae)

12,0

B3

0302.89.12

– – – – Langfinnet gerrid (Pentaprion longimanus)

12,0

B3

0302.89.13

– – – – Rundnæset øglefisk (Trachinocephalus myops)

12,0

B3

0302.89.14

– – – – Pigget hårhale (Lepturacanthus savala), Belangers trommefisk (Johnius belangerii),

12,0

B3

0302.89.15

– – – – Indisk dværgmakrel (Rastrelliger kanagurta) og ø-dværgmakrel (Rastrelliger faughni)

12,0

B3

0302.89.16

– – – – Torpedohestemakrel (Megalaspis cordyla), plettet seglfisk (Drepane punctata) og

12,0

B3

0302.89.17

– – – – Sølvsmørfisk (Pampus argenteus) og sort pomfret (Parastromatus niger)

12,0

B3

0302.89.18

– – – – Mangrovesnapper (Lutjanus argentimaculatus)

12,0

B3

0302.89.19

– – – – Andet

12,0

B3

0302.89.22

– – – – Rohu (Labeo rohita), catla (Catla catla) og "swamp barb" (Puntius chola)

20,0

B3

0302.89.24

– – – – Slangeskinsgurami (Trichogaster pectoralis)

20,0

B3

0302.89.26

– – – – Indisk trådfinnefisk (Polynemus indicus) og sølvgryntefisk (pomadasys argenteus)

20,0

B3

0302.89.27

– – – – Hilsastamsild (Tenualosa ilisha)

20,0

B3

0302.89.28

– – – – Wallago (Wallago attu) og Sperata seenghala

20,0

B3

0302.89.29

– – – – Andet

20,0

B3

0302.90.00

– Lever, rogn og mælke

20,0

B3

0303.11.00

– – Sockeyelaks (rødlaks) (Oncorhynchus nerka)

15,0

B3

0303.12.00

– – Andre stillehavslaks (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha

12,0

B3

0303.13.00

– – Atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

15,0

B3

0303.14.00

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo

15,0

A

0303.19.00

– – Andet

20,0

B3

0303.23.00

– – Tilapia (Oreochromis-arter)

20,0

B3

0303.24.00

– – Hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter)

20,0

B3

0303.25.00

– – Karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht

20,0

B3

0303.26.00

– – Ål (Anguilla-arter)

15,0

B3

gylden trommefisk (Chrysochir aureus) og gråfinnet trommefisk (Pennahia anea)

stor barracuda (Sphyraena barracuda)

wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus)

nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

hys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus)
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Kategori

0303.29.00

– – Andet

20,0

B3

0303.31.00

– – Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus,

12,0

A

0303.32.00

– – Rødspætte (Pleuronectes platessa)

20,0

B3

0303.33.00

– – Tunge (Solea-arter)

20,0

B3

0303.34.00

– – Pighvar (Psetta maxima)

15,0

B3

0303.39.00

– – Andet

15,0

B3

0303.41.00

– – Hvid tun (Thunnus alalunga)

12,0

B3

0303.42.00

– – Gulfinnet tun (Thunnus albacares)

20,0

B3

0303.43.00

– – Bugstribet bonit

15,0

B3

0303.44.00

– – Storøjet tun (Thunnus obesus)

20,0

B3

0303.45.00

– – Atlantisk tun og stillehavstun (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

14,0

B3

0303.46.00

– – Sydlig tun (Thunnus maccoyii)

15,0

B3

0303.49.00

– – Andet

15,0

B3

0303.51.00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15,0

B3

0303.53.00

– – Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel (Sardinella-arter) og brisling

20,0

B3

0303.54.00

– – Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

12,0

B3

0303.55.00

– – Hestemakrel (Trachurus-arter)

10,0

B3

0303.56.00

– – Sergentfisk (Rachycentron canadum)

10,0

B3

0303.57.00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

10,0

B3

0303.63.00

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

14,0

B3

0303.64.00

– – Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

14,0

B3

0303.65.00

– – Sej (Pollachius virens)

14,0

B3

0303.66.00

– – Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme (Urophycis-arter)

12,0

B3

0303.67.00

– – Alaskasej (Theragra chalcogramma)

10,0

B3

0303.68.00

– – Blåhvilling (Micromesistius poutassou) og sydlig sortmund (Micromesistius australis)

10,0

B3

0303.69.00

– – Andet

10,0

B3

0303.81.00

– – Pighaj og andre hajer

15,0

B3

0303.82.00

– – Rokker (Rajidae)

10,0

B3

0303.83.00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

10,0

B3

0303.84.00

– – Havbars (Dicentrarchus-arter)

20,0

B3

0303.89.12

– – – – Langfinnet gerrid (Pentaprion longimanus)

10,0

B3

0303.89.13

– – – – Rundnæset øglefisk (Trachinocephalus myops)

10,0

B3

Hippoglossus stenolepis)

(Sprattus sprattus)
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(%)

Kategori

0303.89.14

– – – – Pigget hårhale (Lepturacanthus savala), Belangers trommefisk (Johnius belangerii),

10,0

B3

0303.89.15

– – – – Indisk dværgmakrel (Rastrelliger kanagurta) og ø-dværgmakrel (Rastrelliger

10,0

B3

0303.89.16

– – – – Torpedohestemakrel (Megalaspis cordyla), plettet seglfisk (Drepane punctata) og

10,0

B3

0303.89.17

– – – – Sølvsmørfisk (Pampus argenteus) og sort pomfret (Parastromatus niger)

10,0

B3

0303.89.18

– – – – Mangrovesnapper (Lutjanus argentimaculatus)

10,0

B3

0303.89.19

– – – – Andet

10,0

B3

0303.89.22

– – – – Rohu (Labeo rohita), catla (Catla catla) og "swamp barb" (Puntius chola)

20,0

B3

0303.89.24

– – – – Slangeskinsgurami (Trichogaster pectoralis)

20,0

B3

0303.89.26

– – – – Indisk trådfinnefisk (Polynemus indicus) og sølvgryntefisk (Pomadasys argenteus)

20,0

B3

0303.89.27

– – – – Hilsastamsild (Tenualosa ilisha)

20,0

B3

0303.89.28

– – – – Wallago (Wallago attu) og Sperata seenghala

20,0

B3

0303.89.29

– – – – Andet

20,0

B3

0303.90.10

– – Lever

12,0

B3

0303.90.20

– – Rogn og mælke

12,0

B3

0304.31.00

– – Tilapia (Oreochromis-arter)

15,0

B3

0304.32.00

– – Hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter)

15,0

B3

0304.33.00

– – Nilaborre (Lates niloticus)

15,0

B3

0304.39.00

– – Andet

15,0

B3

0304.41.00

– – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor

15,0

B3

0304.42.00

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo

15,0

B3

0304.43.00

– – Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og

15,0

B3

0304.44.00

– – Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melano

15,0

B3

0304.45.00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

15,0

B3

0304.46.00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

15,0

B3

0304.49.00

– – Andet

15,0

B3

HS 2012

gylden trommefisk (Chrysochir aureus) og gråfinnet trommefisk (Pennahia anea)

faughni)

stor barracuda (Sphyraena barracuda)

hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus
rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

Citharidae)

nidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae
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Basistoldsats
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Kategori

0304.51.00

– – Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-

15,0

B3

0304.52.00

– – Laksefisk (Salmonidae)

15,0

B3

0304.53.00

– – Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melano

15,0

B3

0304.54.00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

15,0

B3

0304.55.00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

15,0

B3

0304.59.00

– – Andet

15,0

B3

0304.61.00

– – Tilapia (Oreochromis-arter)

15,0

B3

0304.62.00

– – Hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-arter, Ictalurus-arter)

15,0

B3

0304.63.00

– – Nilaborre (Lates niloticus)

15,0

B3

0304.69.00

– – Andet

15,0

B3

0304.71.00

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

15,0

B3

0304.72.00

– – Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

15,0

B3

0304.73.00

– – Sej (Pollachius virens)

15,0

B3

0304.74.00

– – Kulmule (Merluccius-arter) og skægbrosme (Urophycis-arter)

15,0

B3

0304.75.00

– – Alaskasej (Theragra chalcogramma)

15,0

B3

0304.79.00

– – Andet

15,0

B3

0304.81.00

– – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor

15,0

A

0304.82.00

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo

15,0

B3

0304.83.00

– – Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og

15,0

B3

0304.84.00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

15,0

B3

0304.85.00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

15,0

B3

0304.86.00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15,0

B3

0304.87.00

– – Tun (af slægten Thunnus) og bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

15,0

B3

0304.89.00

– – Andet

15,0

B3

0304.91.00

– – Sværdfisk (Xiphias gladius)

15,0

B3

0304.92.00

– – Isfisk (Dissostichus-arter)

15,0

B3

HS 2012

arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idel
lus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguillaarter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter)

nidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae

hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus
rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

Citharidae)
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Kategori

0304.93.00

– – Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-

15,0

B3

0304.94.00

– – Alaskasej (Theragra chalcogramma)

15,0

B3

0304.95.00

– – Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melano

15,0

B3

0304.99.00

– – Andet

15,0

B3

0305.10.00

– Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

20,0

B3

0305.20.10

– – Af ferskvandsfisk, tørret, saltet eller i saltlage

20,0

B3

0305.20.90

– – Andet

20,0

B3

0305.31.00

– – Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-

20,0

B3

0305.32.00

– – Fisk af familierne Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melano

20,0

B3

0305.39.10

– – – Sydasiatisk halvgedde (Xenentodon cancila), Upeneus vittatus og Ulua mentalis

20,0

B3

0305.39.20

– – – Pigget hårhale (Lepturacanthus savala), Belangers trommefisk (Johnius belangerii),

20,0

B3

0305.39.90

– – – Andet

20,0

B3

0305.41.00

– – Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor

15,0

B3

0305.42.00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20,0

B3

0305.43.00

– – Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo

20,0

B3

0305.44.00

– – Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-

20,0

B3

0305.49.00

– – Andet

20,0

B3

0305.51.00

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20,0

B3

HS 2012

arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idel
lus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguillaarter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter)

nidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, undtagen alaskasej (Theragra
chalcogramma)

arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idel
lus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguillaarter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter)

nidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae

gylden trommefisk (Chrysochir aureus) og gråfinnet trommefisk (Pennahia anea)

hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus
rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho)

nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster)

arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idel
lus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguillaarter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter)
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0305.59.20

– – – Saltvandsfisk

20,0

B3

0305.59.90

– – – Andet

20,0

B3

0305.61.00

– – Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20,0

B3

0305.62.00

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20,0

B3

0305.63.00

– – Ansjos (Engraulis-arter)

20,0

B3

0305.64.00

– – Tilapia (Oreochromis-arter), hajmalle (Pangasius-arter), malle (Silurus-arter, Clarias-

20,0

B3

0305.69.10

– – – Saltvandsfisk

20,0

B3

0305.69.90

– – – Andet

20,0

B3

0305.71.00

– – Hajfinner

20,0

B3

0305.72.10

– – – Fiskemaver

15,0

B3

0305.72.90

– – – Andet

15,0

B3

0305.79.00

– – Andet

15,0

B3

0306.11.00

– – Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

10,0

A

0306.12.00

– – Hummer (Homarus-arter)

10,0

B3

0306.14.10

– – – Blødskallede krabber

0,0

A

0306.14.90

– – – Andet

0,0

A

0306.15.00

– – Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

10,0

B3

0306.16.00

– – Koldtvandsrejer (Pandalus-arter, Crangon crangon)

0,0

A

0306.17.10

– – – Kæmpe tigerrejer (Penaeus monodon)

10,0

B3

0306.17.20

– – – Mellemamerikanske rejer (Liptopenaeus vannamei)

10,0

B3

0306.17.30

– – – Kæmpe ferskvandsrejer (Macrobrachium rosenbergii)

10,0

B3

0306.17.90

– – – Andet

0,0

A

0306.19.00

– – Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

0,0

A

0306.21.10

– – – Til avl

0,0

A

0306.21.20

– – – Andre varer, levende

10,0

B3

0306.21.30

– – – Fersk eller kølet

10,0

B3

0306.21.91

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

10,0

B3

0306.21.99

– – – – Andet

10,0

B3

0306.22.10

– – – Til avl

0,0

A

0306.22.20

– – – Andre varer, levende

10,0

B3

0306.22.30

– – – Fersk eller kølet

10,0

B3

arter, Ictalurus-arter), karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idel
lus, Hypophthalmichthys-arter, Cirrhinus-arter, Mylopharyngodon piceus), ål (Anguillaarter), nilaborre (Lates niloticus) og slangehovedfisk (Channa-arter)
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0306.22.91

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

10,0

B3

0306.22.99

– – – – Andet

10,0

B3

0306.24.10

– – – Levende

0,0

A

0306.24.20

– – – Fersk eller kølet

0,0

A

0306.24.91

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

10,0

B3

0306.24.99

– – – – Andet

10,0

B3

0306.25.00

– – Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

10,0

B3

0306.26.10

– – – Til avl

0,0

A

0306.26.20

– – – Andre varer, levende

0,0

A

0306.26.30

– – – Fersk eller kølet

0,0

A

0306.26.41

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

10,0

B3

0306.26.49

– – – – Andet

10,0

B3

0306.26.91

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

10,0

B3

0306.26.99

– – – – Andet

10,0

B3

0306.27.11

– – – – Kæmpe tigerrejer (Penaeus monodon)

0,0

A

0306.27.12

– – – – Mellemamerikanske rejer (Liptopenaeus vannamei)

0,0

A

0306.27.19

– – – – Andet

0,0

A

0306.27.21

– – – – Kæmpe tigerrejer (Penaeus monodon)

10,0

B3

0306.27.22

– – – – Mellemamerikanske rejer (Liptopenaeus vannamei)

10,0

B3

0306.27.29

– – – – Andet

0,0

A

0306.27.31

– – – – Kæmpe tigerrejer (Penaeus monodon)

10,0

B3

0306.27.32

– – – – Mellemamerikanske rejer (Liptopenaeus vannamei)

10,0

B3

0306.27.39

– – – – Andet

0,0

A

0306.27.41

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

10,0

B3

0306.27.49

– – – – Andet

10,0

B3

0306.27.91

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

10,0

B3

0306.27.99

– – – – Andet

10,0

B3

0306.29.10

– – – Levende

0,0

A

0306.29.20

– – – Fersk eller kølet

0,0

A

0306.29.30

– – – Mel, pulver og pellets

20,0

B3

0306.29.91

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

10,0

B3

0306.29.99

– – – – Andet

10,0

B3

0307.11.10

– – – Levende

0,0

A

0307.11.20

– – – Fersk eller kølet

0,0

A

0307.19.10

– – – Frosset

0,0

A
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0307.19.20

– – – Tørret, saltet eller i saltlage

10,0

B3

0307.19.30

– – – Røgede

25,0

B3

0307.21.10

– – – Levende

0,0

A

0307.21.20

– – – Fersk eller kølet

0,0

A

0307.29.10

– – – Frosset

0,0

A

0307.29.20

– – – Tørret, saltet eller i saltlage; røget

10,0

B3

0307.31.10

– – – Levende

0,0

A

0307.31.20

– – – Fersk eller kølet

0,0

A

0307.39.10

– – – Frosset

0,0

A

0307.39.20

– – – Tørret, saltet eller i saltlage; røget

10,0

B3

0307.41.10

– – – Levende

0,0

A

0307.41.20

– – – Fersk eller kølet

10,0

B3

0307.49.10

– – – Frosset

10,0

B3

0307.49.20

– – – Tørret, saltet eller i saltlage

10,0

B3

0307.49.30

– – – Røgede

25,0

B3

0307.51.10

– – – Levende

0,0

A

0307.51.20

– – – Fersk eller kølet

10,0

B3

0307.59.10

– – – Frosset

10,0

B3

0307.59.20

– – – Tørret, saltet eller i saltlage

10,0

B3

0307.59.30

– – – Røgede

25,0

B3

0307.60.10

– – Levende

0,0

A

0307.60.20

– – Ferske, kølede eller frosne

0,0

A

0307.60.30

– – Tørrede, saltede eller i saltlage; røgede

10,0

B3

0307.71.10

– – – Levende

0,0

A

0307.71.20

– – – Fersk eller kølet

0,0

A

0307.79.10

– – – Frosset

0,0

A

0307.79.20

– – – Tørret, saltet eller i saltlage; røget

10,0

B3

0307.81.10

– – – Levende

0,0

A

0307.81.20

– – – Fersk eller kølet

0,0

A

0307.89.10

– – – Frosset

0,0

A

0307.89.20

– – – Tørret, saltet eller i saltlage; røget

10,0

B3

0307.91.10

– – – Levende

0,0

A

0307.91.20

– – – Fersk eller kølet

0,0

A

0307.99.10

– – – Frosset

0,0

A

0307.99.20

– – – Tørret, saltet eller i saltlage; røget

10,0

B3
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15,0

B3

0307.99.90

– – – Andet

0308.11.10

– – – Levende

0,0

A

0308.11.20

– – – Fersk eller kølet

0,0

A

0308.19.10

– – – Frosset

0,0

A

0308.19.20

– – – Tørret, saltet eller i saltlage

10,0

B3

0308.19.30

– – – Røgede

25,0

B3

0308.21.10

– – – Levende

0,0

A

0308.21.20

– – – Fersk eller kølet

0,0

A

0308.29.10

– – – Frosset

0,0

A

0308.29.20

– – – Tørret, saltet eller i saltlage

10,0

B3

0308.29.30

– – – Røgede

25,0

B3

0308.30.10

– – Levende

0,0

A

0308.30.20

– – Fersk eller kølet

0,0

A

0308.30.30

– – Frosset

0,0

A

0308.30.40

– – Tørret, saltet eller i saltlage

10,0

B3

0308.30.50

– – Røgede

25,0

B3

0308.90.10

– – Levende

0,0

A

0308.90.20

– – Fersk eller kølet

0,0

A

0308.90.30

– – Frosset

0,0

A

0308.90.40

– – Tørret, saltet eller i saltlage

10,0

B3

0308.90.50

– – Frosset

25,0

B3

0308.90.90

– – Andet

0,0

A

0401.10.10

– – I flydende form

15,0

B3

0401.10.90

– – Andet

15,0

B3

0401.20.10

– – I flydende form

15,0

B3

0401.20.90

– – Andet

15,0

B3

0401.40.10

– – Mælk i flydende form

15,0

B3

0401.40.20

– – Mælk i frosset form

15,0

B3

0401.40.90

– – Andet

15,0

B3

0401.50.10

– – I flydende form

15,0

B3

0401.50.90

– – Andet

15,0

B3

0402.10.41

– – – I beholdere af bruttovægt 20 kg eller derover

3,0

B3

0402.10.49

– – – Andet

3,0

B3

0402.10.91

– – – I beholdere af bruttovægt 20 kg eller derover

5,0

B5

0402.10.99

– – – Andet

5,0

B5
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0402.21.20

– – – I beholdere af bruttovægt 20 kg eller derover

3,0

B3

0402.21.90

– – – Andet

3,0

B3

0402.29.20

– – – I beholdere af bruttovægt 20 kg eller derover

5,0

B5

0402.29.90

– – – Andet

5,0

B5

0402.91.00

– – Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

10,0

B5

0402.99.00

– – Andet

20,0

B5

0403.10.20

– – I flydende form, også kondenseret

7,0

B5

0403.10.90

– – Andet

7,0

B5

0403.90.10

– – Kærnemælk

3,0

B3

0403.90.90

– – Andet

7,0

B5

0404.10.00

– Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

0,0

A

0404.90.00

– Andet

0,0

A

0405.10.00

– Smør

15,0

B5

0405.20.00

– Smørbare mælkefedtprodukter

15,0

B5

0405.90.10

– – Vandfrit smørfedt

5,0

B5

0405.90.20

– – Smørolie

5,0

B5

0405.90.30

– – Ghee

15,0

B5

0405.90.90

– – Andet

15,0

B5

0406.10.10

– – Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost

10,0

B5

0406.10.20

– – Ostemasse

10,0

B5

0406.20.10

– – I pakninger af bruttovægt 20 kg og derover

10,0

B5

0406.20.90

– – Andet

10,0

B5

0406.30.00

– Smelteost, ikke revet eller i pulverform

10,0

B5

0406.40.00

– Blåskimmelost og andre oste indeholdende skimmel dannet af Penicillium roqueforti

0406.90.00

– Anden ost

0407.11.00

10,0

B5

10,0

B3

– – Af høns af arten Gallus domesticus

0,0

A

0407.19.10

– – – Af ænder

0,0

A

0407.19.90

– – – Andet

0,0

A

0407.21.00

– – Af høns af arten Gallus domesticus

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

0407.29.10

– – – Af ænder

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

0407.29.90

– – – Andet

30,0

B10-inden
for kontin
gentet
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0407.90.10

– – Af høns af arten Gallus domesticus

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

0407.90.20

– – Af ænder

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

0407.90.90

– – Andet

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

0408.11.00

– – Tørrede

20,0

B7

0408.19.00

– – Andet

20,0

B7

0408.91.00

– – Tørrede

20,0

B7

0408.99.00

– – Andet

20,0

B7

0409.00.00

Naturlig honning

10,0

A

0410.00.10

– Fuglereder

5,0

A

0410.00.90

– Andet

5,0

B5

0501.00.00

Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår

0,0

A

0502.10.00

– Svine- og vildsvinebørster samt affald deraf

5,0

A

0502.90.00

– Andet

5,0

A

0504.00.00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet,
frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

3,0

A

0505.10.10

– – Andefjer

5,0

A

0505.10.90

– – Andet

5,0

A

0505.90.10

– – Andefjer

5,0

A

0505.90.90

– – Andet

5,0

A

0506.10.00

– Ossein og ben behandlet med syre

0,0

A

0506.90.00

– Andet

0,0

A

0507.10.10

– – Næsehornshorn; pulver og affald af næsehornshorn

3,0

A

0507.10.90

– – Andet

3,0

A

0507.90.10

– – Horn, gevirer, hove, hove, klove, kløer og næb

3,0

A

0507.90.20

– – Skildpaddeskal

5,0

A

0507.90.90

– – Andet

3,0

A

0508.00.10

– Koraller og lignende varer

5,0

A

0508.00.20

– Skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder

5,0

A

0508.00.90

– Andet

5,0

A

0510.00.10

– Spanske fluer

0,0

A

0510.00.20

– Moskus

0,0

A

0510.00.90

– Andet

0,0

A

0511.10.00

– Tyresæd

0,0

A
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0511.91.00

– – Af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr; døde dyr af de arter, der

5,0

A

0511.99.10

– – – Husdyrsæd

0,0

A

0511.99.20

– – – Æg af silkeorm

0,0

A

0511.99.30

– – – Naturlige vaskesvampe

0,0

A

0511.99.90

– – – Andet

0,0

A

0601.10.00

– Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst

0,0

A

0601.20.10

– – Cikorieplanter

0,0

A

0601.20.20

– – Cikorierødder

0,0

A

0601.20.90

– – Andet

0,0

A

0602.10.10

– – Af orkidéer

0,0

A

0602.10.20

– – Af gummitræer

0,0

A

0602.10.90

– – Andet

0,0

A

0602.20.00

– Træer og buske, også podede, af den art, der bærer spiselige frugter eller nødder

0,0

A

0602.30.00

– Rhododendron og azalea, også podede

0,0

A

0602.40.00

– Rosenplanter, også podede

0,0

A

0602.90.10

– – Orkidéstiklinger med rod samt podekviste

0,0

A

0602.90.20

– – Orkidéstiklinger

0,0

A

0602.90.40

– – Okulerede stubbe af arten Hevea

0,0

A

0602.90.50

– – Stiklinger af arten Hevea

0,0

A

0602.90.60

– – Okuleringsmateriale af arten Hevea

0,0

A

0602.90.70

"– – Leatherleaf"-bregner

0,0

A

0602.90.90

– – Andet

0,0

A

0603.11.00

– – Roser

20,0

B3

0603.12.00

– – Nelliker

20,0

B3

0603.13.00

– – Orkideer

20,0

B3

0603.14.00

– – Krysantemum

20,0

B3

0603.15.00

– – Liljer (Lilium-arter)

20,0

B3

0603.19.00

– – Andet

20,0

B3

0603.90.00

– Andet

20,0

B3

0604.20.10

– – Mos og lav

20,0

B3

0604.20.90

– – Andet

20,0

B3

0604.90.10

– – Mos og lav

20,0

B3

0604.90.90

– – Andet

20,0

B3

0701.10.00

– Læggekartofler

0,0

A

HS 2012
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Kategori

0701.90.00

– Andet

20,0

B5

0702.00.00

Tomater, friske eller kølede

20,0

B5

0703.10.11

– – – Løg til formering

0,0

A

0703.10.19

– – – Andet

15,0

B5

0703.10.21

– – – Løg til formering

0,0

A

0703.10.29

– – – Andet

20,0

B5

0703.20.10

– – Løg til formering

0,0

A

0703.20.90

– – Andet

20,0

B5

0703.90.10

– – Løg til formering

0,0

A

0703.90.90

– – Andet

20,0

B5

0704.10.10

– – Blomkål

20,0

B5

0704.10.20

– – Broccoli

20,0

B5

0704.20.00

– Rosenkål

20,0

B5

0704.90.11

– – – Rund (hovedkål)

20,0

B5

0704.90.19

– – – Andet

20,0

B5

0704.90.90

– – Andet

20,0

B5

0705.11.00

– – Hovedsalat

20,0

B5

0705.19.00

– – Andet

20,0

B5

0705.21.00

– – Cikorie af arten Cichorium intybus var. foliosum

20,0

B5

0705.29.00

– – Andet

20,0

B5

0706.10.10

– – Gulerødder

17,0

B5

0706.10.20

– – Majroer

20,0

B5

0706.90.00

– Andet

20,0

B5

0707.00.00

Agurker og asier, friske eller kølede

20,0

B5

0708.10.00

– Ærter (Pisum sativum)

20,0

B5

0708.20.10

– – Havebønner

20,0

B5

0708.20.20

– – Meterbønner

20,0

B5

0708.20.90

– – Andet

20,0

B5

0708.90.00

– Andre bælgfrugter

20,0

B5

0709.20.00

– Asparges

15,0

B5

0709.30.00

– Auberginer

15,0

B5

0709.40.00

– Selleri, undtagen knoldselleri

15,0

B5

0709.51.00

– – Svampe af slægten Agaricus

15,0

B5

0709.59.10

– – – Trøfler

15,0

B5

0709.59.90

– – – Andet

15,0

B5
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Kategori

0709.60.10

– – Chili (frugter af slægten Capsicum)

12,0

B5

0709.60.90

– – Andet

12,0

B5

0709.70.00

– Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

15,0

B5

0709.91.00

– – Artiskokker

12,0

B5

0709.92.00

– – Oliven

12,0

B5

0709.93.00

– – Græskar og courgetter (Cucurbita-arter)

12,0

B5

0709.99.00

– – Andet

12,0

B5

0710.10.00

– Kartofler

10,0

B5

0710.21.00

– – Ærter (Pisum sativum)

17,0

B5

0710.22.00

– – Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

17,0

B5

0710.29.00

– – Andet

17,0

B5

0710.30.00

– Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

15,0

B5

0710.40.00

– Sukkermajs

17,0

B5

0710.80.00

– Andre grøntsager

17,0

B5

0710.90.00

– Blandinger af grøntsager

17,0

B5

0711.20.10

– – Konserverede med svovldioxidgas

15,0

B5

0711.20.90

– – Andet

15,0

B5

0711.40.10

– – Konserverede med svovldioxidgas

30,0

B5

0711.40.90

– – Andet

30,0

B5

0711.51.10

– – – Konserverede med svovldioxidgas

30,0

B5

0711.51.90

– – – Andet

30,0

B5

0711.59.10

– – – Konserverede med svovldioxidgas

30,0

B5

0711.59.90

– – – Andet

30,0

B5

0711.90.10

– – Sukkermajs

30,0

B5

0711.90.20

– – Chili (frugter af slægten Capsicum)

30,0

B5

0711.90.31

– – – Konserverede med svovldioxidgas

15,0

B5

0711.90.39

– – – Andet

15,0

B5

0711.90.40

– – Løg, konserverede med svovldioxidgas

30,0

B5

0711.90.50

– – Løg, konserverede på anden måde end med svovldioxidgas

30,0

B5

0711.90.60

– – Andre varer, konserverede med svovldioxidgas

30,0

B5

0711.90.90

– – Andet

30,0

B5

0712.20.00

– Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)

30,0

B5

0712.31.00

– – Svampe af slægten Agaricus

30,0

B5

0712.32.00

– – Judasøre (Auricularia-arter)

30,0

B5

0712.33.00

– – Bævresvamp (Tremella-arter)

30,0

B5
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0712.39.10

– – – Trøfler

30,0

B5

0712.39.20

– – – Shiitake (dong-gu)

30,0

B5

0712.39.90

– – – Andet

30,0

B5

0712.90.10

– – Hvidløg

22,0

B5

0712.90.90

– – Andet

22,0

B5

0713.10.10

– – Kan anvendes til udsæd

0,0

A

0713.10.90

– – Andet

10,0

B5

0713.20.10

– – Kan anvendes til udsæd

0,0

A

0713.20.90

– – Andet

10,0

B5

0713.31.10

– – – Kan anvendes til udsæd

0,0

A

0713.31.90

– – – Andet

10,0

B5

0713.32.10

– – – Kan anvendes til udsæd

0,0

A

0713.32.90

– – – Andet

10,0

B5

0713.33.10

– – – Kan anvendes til udsæd

0,0

A

0713.33.90

– – – Andet

10,0

B5

0713.34.10

– – – Kan anvendes til udsæd

0,0

A

0713.34.90

– – – Andet

10,0

B5

0713.35.10

– – – Kan anvendes til udsæd

0,0

A

0713.35.90

– – – Andet

10,0

B5

0713.39.10

– – – Kan anvendes til udsæd

0,0

A

0713.39.90

– – – Andet

10,0

B5

0713.40.10

– – Kan anvendes til udsæd

0,0

A

0713.40.90

– – Andet

10,0

B5

0713.50.10

– – Kan anvendes til udsæd

0,0

A

0713.50.90

– – Andet

10,0

B5

0713.60.00

– Ærtebønner (Cajanus cajan)

10,0

B5

0713.90.10

– – Kan anvendes til udsæd

0,0

A

0713.90.90

– – Andet

10,0

B5

0714.10.11

– – – Tørrede chips

10,0

B5

0714.10.19

– – – Andet

10,0

B5

0714.10.91

– – – Frosset

10,0

B5

0714.10.99

– – – Andet

10,0

B5

0714.20.10

– – Frosset

10,0

B5

0714.20.90

– – Andet

10,0

B5

0714.30.10

– – Frosset

10,0

B5
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0714.30.90

– – Andet

10,0

B5

0714.40.10

– – Frosset

10,0

B5

0714.40.90

– – Andet

10,0

B5

0714.50.10

– – Frosset

10,0

B5

0714.50.90

– – Andet

10,0

B5

0714.90.11

– – – Frosset

10,0

B5

0714.90.19

– – – Andet

10,0

B5

0714.90.91

– – – Frosset

10,0

B5

0714.90.99

– – – Andet

10,0

B5

0801.11.00

– – Tørrede

30,0

B5

0801.12.00

– – Med inder skal (endokarp)

30,0

B5

0801.19.00

– – Andet

30,0

B5

0801.21.00

– – Med skal

30,0

B5

0801.22.00

– – Afskallede

30,0

B5

0801.31.00

– – Med skal

3,0

B5

0801.32.00

– – Afskallede

25,0

B5

0802.11.00

– – Med skal

15,0

B5

0802.12.00

– – Afskallede

10,0

B5

0802.21.00

– – Med skal

20,0

B5

0802.22.00

– – Afskallede

20,0

B5

0802.31.00

– – Med skal

10,0

B5

0802.32.00

– – Afskallede

30,0

B5

0802.41.00

– – Med skal

30,0

B5

0802.42.00

– – Afskallede

30,0

B5

0802.51.00

– – Med skal

15,0

B5

0802.52.00

– – Afskallede

15,0

B5

0802.61.00

– – Med skal

30,0

B5

0802.62.00

– – Afskallede

30,0

B5

0802.70.00

– Kolanødder (Cola-arter)

30,0

B5

0802.80.00

– Arecanødder (betelnødder)

30,0

B5

0802.90.00

– Andet

30,0

B5

0803.10.00

– Pisang

25,0

B5

0803.90.00

– Andet

25,0

B5

0804.10.00

– Dadler

30,0

B5

0804.20.00

– Figner

30,0

B5
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0804.30.00

– Ananas

30,0

B5

0804.40.00

– Avocadoer

15,0

B5

0804.50.10

– – Guavabær

25,0

B5

0804.50.20

– – Mango

25,0

B5

0804.50.30

– – Mangostaner

25,0

B5

0805.10.10

– – Friske

20,0

B3

0805.10.20

– – Tørrede

20,0

B3

0805.20.00

– Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner, wilkings og andre

30,0

B3

0805.40.00

– Grapefrugter, herunder pomeloer

40,0

B5

0805.50.00

– Citroner (Citrus limon og Citrus limonum) og limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus

20,0

B3

0805.90.00

– Andet

40,0

B5

0806.10.00

– Friske

10,0

B3

0806.20.00

– Tørrede

12,0

B5

0807.11.00

– – Vandmeloner

30,0

B5

0807.19.00

– – Andet

30,0

B5

0807.20.10

– – Mardi backcross solo (betik solo)

30,0

B5

0807.20.90

– – Andet

30,0

B5

0808.10.00

– Æbler

10,0

B3

0808.30.00

– Pærer

10,0

B3

0808.40.00

– Kvæder

10,0

B5

0809.10.00

– Abrikoser

20,0

B5

0809.21.00

– – Surkirsebær (Prunus cerasus)

10,0

B5

0809.29.00

– – Andet

10,0

B5

0809.30.00

– Ferskner, herunder nektariner

20,0

B3

0809.40.10

– – Blommer

20,0

B5

0809.40.20

– – Slåen

20,0

B5

0810.10.00

– Jordbær

15,0

B5

0810.20.00

– Hindbær, brombær, morbær og loganbær

15,0

B5

0810.30.00

– Solbær, ribs og stikkelsbær

15,0

B5

0810.40.00

– Tranebær, blåbær og andre frugter af slægten Vaccinium

15,0

B5

0810.50.00

– Kiwifrugter

7,0

A

0810.60.00

– Durianfrugter

30,0

B5

0810.70.00

– Kakifrugter (sharonfrugter)

25,0

B5

0810.90.10

– – Longan (herunder mata kucing)

25,0

B5

lignende krydsninger af citrusfrugter

latifolia)
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Kategori

0810.90.20

– – Litchi

30,0

B5

0810.90.30

– – Rambutan

25,0

B5

0810.90.40

– – Langsat; stjernefrugt

25,0

B5

0810.90.50

– – Jackfrugter (cempedak og nangka)

25,0

B5

0810.90.60

– – Tamarinder

25,0

B5

0810.90.91

– – – Salak (slangeskindsfrugt)

25,0

B5

0810.90.92

– – – Dragefrugt

25,0

B5

0810.90.93

– – – Sapotiller (cikufrugt)

25,0

B5

0810.90.99

– – – Andet

25,0

B5

0811.10.00

– Jordbær

30,0

B5

0811.20.00

– Hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær og stikkelsbær

30,0

B5

0811.90.00

– Andet

30,0

B5

0812.10.00

– Kirsebær

30,0

B5

0812.90.10

– – Jordbær

30,0

B5

0812.90.90

– – Andet

30,0

B5

0813.10.00

– Abrikoser

30,0

B5

0813.20.00

– Svesker

30,0

B5

0813.30.00

– Æbler

30,0

B5

0813.40.10

– – Longan

30,0

B5

0813.40.20

– – Tamarinder

30,0

B5

0813.40.90

– – Andet

30,0

B5

0813.50.10

– – Hvoraf cashewnødder eller paranødder vægtmæssigt udgør den største andel

30,0

B5

0813.50.20

– – Hvoraf andre nødder vægtmæssigt udgør den største andel

30,0

B5

0813.50.30

– – Hvoraf dadler vægtmæssigt udgør den største andel

30,0

B5

0813.50.40

– – Hvoraf avocadoer eller appelsiner eller mandariner (herunder tangeriner og satsu

30,0

B5

0813.50.90

– – Andet

30,0

B5

0814.00.00

Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner) friske, frosne, tørrede
eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende
opløsninger

10,0

B5

0901.11.10

– – – Arabica WIB eller Robusta OIB

15,0

B5

0901.11.90

– – – Andet

15,0

B5

0901.12.10

– – – Arabica WIB eller Robusta OIB

20,0

B5

0901.12.90

– – – Andet

20,0

B5

0901.21.10

– – – Ikke formalet

30,0

B5

0901.21.20

– – – Formalet

30,0

B5

mas) vægtmæssigt udgør den største andel
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0901.22.10

– – – Ikke formalet

30,0

B5

0901.22.20

– – – Formalet

30,0

B5

0901.90.10

– – Skaller og hinder af kaffe

30,0

B5

0901.90.20

– – Kaffeerstatning med indhold af kaffe

30,0

B5

0902.10.10

– – Blade

40,0

B5

0902.10.90

– – Andet

40,0

B5

0902.20.10

– – Blade

40,0

B5

0902.20.90

– – Andet

40,0

B5

0902.30.10

– – Blade

40,0

B5

0902.30.90

– – Andet

40,0

B5

0902.40.10

– – Blade

40,0

B5

0902.40.90

– – Andet

40,0

B5

0903.00.00

Maté

30,0

B5

0904.11.10

– – – Hvidvin

20,0

B5

0904.11.20

– – – Sorte

20,0

B5

0904.11.90

– – – Andet

20,0

B5

0904.12.10

– – – Hvidvin

20,0

B5

0904.12.20

– – – Sorte

20,0

B5

0904.12.90

– – – Andet

20,0

B5

0904.21.10

– – – Chili (frugter af slægten Capsicum)

20,0

B5

0904.21.90

– – – Andet

20,0

B5

0904.22.10

– – – Chili (frugter af slægten Capsicum)

20,0

B5

0904.22.90

– – – Andet

20,0

B5

0905.10.00

– Ikke knust eller formalet

20,0

B5

0905.20.00

– Knust eller formalet

20,0

B5

0906.11.00

– – Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume)

20,0

B5

0906.19.00

– – Andet

20,0

B5

0906.20.00

– Knust eller formalet

20,0

B5

0907.10.00

– Ikke knust eller formalet

20,0

B5

0907.20.00

– Knust eller formalet

20,0

B5

0908.11.00

– – Ikke knust eller formalet

20,0

B5

0908.12.00

– – Knust eller formalet

20,0

B5

0908.21.00

– – Ikke knust eller formalet

20,0

B5

0908.22.00

– – Knust eller formalet

20,0

B5

0908.31.00

– – Ikke knust eller formalet

20,0

B5
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0908.32.00

– – Knust eller formalet

20,0

B5

0909.21.00

– – Ikke knust eller formalet

15,0

B5

0909.22.00

– – Knust eller formalet

15,0

B5

0909.31.00

– – Ikke knust eller formalet

15,0

B5

0909.32.00

– – Knust eller formalet

15,0

B5

0909.61.10

– – – Af anis

15,0

B5

0909.61.20

– – – Af stjerneanis

15,0

B5

0909.61.30

– – – Af kommen

15,0

B5

0909.61.90

– – – Andet

15,0

B5

0909.62.10

– – – Af anis

15,0

B5

0909.62.20

– – – Af stjerneanis

15,0

B5

0909.62.30

– – – Af kommen

15,0

B5

0909.62.90

– – – Andet

15,0

B5

0910.11.00

– – Ikke knust eller formalet

15,0

B5

0910.12.00

– – Knust eller formalet

15,0

B5

0910.20.00

– Safran

15,0

B5

0910.30.00

– Gurkemeje

15,0

B5

0910.91.10

– – – Karry

15,0

B5

0910.91.90

– – – Andet

15,0

B5

0910.99.10

– – – Timian, laurbærblade

15,0

B5

0910.99.90

– – – Andet

15,0

B5

1001.11.00

– – Til udsæd

5,0

B3

1001.19.00

– – Andet

5,0

B3

1001.91.00

– – Til udsæd

5,0

B3

1001.99.11

– – – – Blandsæd af hvede og rug

5,0

B3

1001.99.19

– – – – Andet

5,0

B3

1001.99.90

– – – Andet

5,0

B3

1002.10.00

– Til udsæd

0,0

A

1002.90.00

– Andet

0,0

A

1003.10.00

– Til udsæd

0,0

A

1003.90.00

– Andet

0,0

A

1004.10.00

– Til udsæd

0,0

A

1004.90.00

– Andet

0,0

A

1005.10.00

– Til udsæd

0,0

A

1005.90.10

– – Majs bestemt til popcorn

30,0

B7

DA

L 186/700

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basistoldsats
(%)

Kategori

1005.90.90

– – Andet

5,0

B5

1006.10.10

– – Kan anvendes til udsæd

0,0

A

1006.10.90

– – Andet

40,0

B10

1006.20.10

– – Thai Hom Mali-ris

40,0

B7

1006.20.90

– – Andet

40,0

B10

1006.30.30

– – Klæberis

40,0

B10

1006.30.40

– – Thai Hom Mali-ris

40,0

B7

1006.30.91

– – – Skoldet (parboiled) ris

40,0

B10

1006.30.99

– – – Andet

40,0

B10

1006.40.10

– – Af den art der anvendes som dyrefoder

40,0

B10

1006.40.90

– – Andet

40,0

B10

1007.10.00

– Til udsæd

5,0

A

1007.90.00

– Andet

5,0

A

1008.10.00

– Boghvede

3,0

A

1008.21.00

– – Til udsæd

0,0

A

1008.29.00

– – Andet

0,0

A

1008.30.00

– Kanariefrø

10,0

B5

1008.40.00

– Fonio (Digitaria-arter)

5,0

B5

1008.50.00

– Quinoa (Chenopodium quinoa)

5,0

B5

1008.60.00

– Triticale

5,0

B5

1008.90.00

– Andre kornsorter

5,0

B5

1101.00.10

– Hvedemel

15,0

B3

1101.00.20

– Mel af blandsæd af hvede og rug

15,0

B5

1102.20.00

– Majsmel

15,0

B5

1102.90.10

– – Rismel

15,0

B7

1102.90.20

– – Rugmel

15,0

B7

1102.90.90

– – Andet

15,0

B7

1103.11.20

– – – Mel af durumhvede (semulje)

20,0

B7

1103.11.90

– – – Andet

20,0

B7

1103.13.00

– – Af majs

10,0

B7

1103.19.10

– – – Af blandsæd af hvede og rug

20,0

B7

1103.19.20

– – – Af ris

20,0

B7

1103.19.90

– – – Andet

20,0

B7

1103.20.00

– Pellets

20,0

B7

1104.12.00

– – Af havre

15,0

B7
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1104.19.10

– – – Af majs

5,0

B7

1104.19.90

– – – Andet

5,0

B7

1104.22.00

– – Af havre

15,0

B7

1104.23.00

– – Af majs

5,0

B7

1104.29.20

– – – Af byg

15,0

B7

1104.29.90

– – – Andet

5,0

B7

1104.30.00

– Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet

15,0

B7

1105.10.00

– Mel og pulver

30,0

B10

1105.20.00

– Flager, granulater og pellets

30,0

B7

1106.10.00

– Af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 07.13

30,0

B7

1106.20.10

– – Af maniokrod

30,0

B7

1106.20.21

– – – Mel

30,0

B7

1106.20.29

– – – Andet

30,0

B7

1106.20.90

– – Andet

30,0

B7

1106.30.00

– Af varer henhørende under kapitel 8

30,0

B7

1107.10.00

– Ikke brændt

5,0

B5

1107.20.00

– Brændt

5,0

B5

1108.11.00

– – Hvedestivelse

15,0

B5

1108.12.00

– – Majsstivelse

15,0

B7

1108.13.00

– – Kartoffelstivelse

20,0

B10

1108.14.00

– – Maniokstivelse

20,0

B7

1108.19.10

– – – Sago

20,0

B7

1108.19.90

– – – Andet

20,0

B7

1108.20.00

– Inulin

20,0

B7

1109.00.00

Hvedegluten, også tørret

10,0

B7

1201.10.00

– Til udsæd

0,0

A

1201.90.00

– Andet

0,0

A

1202.30.00

– Til udsæd

0,0

A

1202.41.00

– – Med skal

10,0

B3

1202.42.00

– – Afskallede, også knuste

10,0

B3

1203.00.00

Kopra

10,0

B3

1204.00.00

Hørfrø, også knuste

10,0

B3

1205.10.00

– Rybsfrø og rapsfrø med lavt indhold af erucasyre

5,0

B3

1205.90.00

– Andet

5,0

B3

1206.00.00

Solsikkefrø, også knuste

10,0

B3
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1207.10.10

– – Kan anvendes til udsæd

5,0

B3

1207.10.20

– – Ikke anvendeligt til udsæd

5,0

B3

1207.21.00

– – Til udsæd

5,0

B3

1207.29.00

– – Andet

5,0

B3

1207.30.00

– Ricinusfrø

10,0

B3

1207.40.10

– – Spiselige

5,0

B3

1207.40.90

– – Andet

5,0

B3

1207.50.00

– Sennepsfrø

5,0

B3

1207.60.00

– Saflorfrø (Carthamus tinctorius)

10,0

B3

1207.70.00

– Melonfrø

10,0

B3

1207.91.00

– – Valmuefrø

10,0

B10

1207.99.40

– – – Illipefrø (illipenødder)

10,0

B3

1207.99.90

– – – Andet

10,0

B3

1208.10.00

– Sojabønnemel

8,0

B3

1208.90.00

– Andet

25,0

B3

1209.10.00

– Sukkerroefrø

0,0

A

1209.21.00

– – Lucernefrø

0,0

A

1209.22.00

– – Kløverfrø (Trifolium-arter)

0,0

A

1209.23.00

– – Svingelfrø

0,0

A

1209.24.00

– – Engrapgræsfrø (Poa pratensis L.)

0,0

A

1209.25.00

– – Rajgræsfrø (Lolium multiflorum Lam. og Lolium perenne L.)

0,0

A

1209.29.10

– – – Timothéfrø

0,0

A

1209.29.20

– – – Andre roefrø

0,0

A

1209.29.90

– – – Andet

0,0

A

1209.30.00

– Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster

0,0

A

1209.91.10

– – – Løgfrø

0,0

A

1209.91.90

– – – Andet

0,0

A

1209.99.10

– – – Gummitræfrø eller kenaffrø

0,0

A

1209.99.90

– – – Andet

0,0

A

1210.10.00

– Humle, ikke formalet, pulveriseret eller som pellets

5,0

B3

1210.20.00

– Humle, formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin

5,0

B3

1211.20.10

– – I snittet, knust eller pulveriseret form

5,0

A

1211.20.90

– – Andet

5,0

A

1211.30.10

– – I snittet, knust eller pulveriseret form

5,0

A

1211.30.90

– – Andet

5,0

A
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0,0

A

10,0

A

1211.40.00

– Valmuestrå eller -stængler

1211.90.11

– – – Cannabis, i snittet, knust eller pulveriseret form

1211.90.12

– – – Cannabis, i anden form

0,0

A

1211.90.13

– – – Rødder af rauwolfia serpentina

5,0

A

1211.90.14

– – – Andet, i snittet, knust eller pulveriseret form

10,0

A

1211.90.19

– – – Andet

0,0

A

1211.90.91

– – – Pyrethrum, i snittet, knust eller pulveriseret form

10,0

A

1211.90.92

– – – Pyrethrum, i anden form

0,0

A

1211.90.94

– – – Sandeltræ

10,0

A

1211.90.95

– – – Flis af agartræ (gaharu)

10,0

A

1211.90.96

– – – Lakridsrod

5,0

A

1211.90.97

– – – Bark af persea (Persea Kurzii Kosterm)

0,0

A

1211.90.98

– – – Andet, i snittet, knust eller pulveriseret form

0,0

A

1211.90.99

– – – Andet

0,0

A

1212.21.10

– – – Eucheuma-arter

10,0

B3

1212.21.20

– – – Gracilaria lichenoides

10,0

B3

1212.21.90

– – – Andet

10,0

B3

1212.29.11

– – – – Af den art der anvendes til farmaceutiske produkter

10,0

B3

1212.29.19

– – – – Andet

10,0

B3

1212.29.20

– – – Andre varer, fersk, kølet eller tørret

10,0

B3

1212.29.30

– – – Andre varer, frosset

10,0

B3

1212.91.00

– – Sukkerroer

10,0

B3

1212.92.00

– – Johannesbrød

10,0

B3

1212.93.10

– – – Anvendeligt til plantning

0,0

A

1212.93.90

– – – Andet

10,0

B3

1212.94.00

– – Cikorierødder

10,0

B3

1212.99.00

– – Andet

10,0

B3

1213.00.00

Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som pellets

10,0

B3

1214.10.00

– Mel og pellets af lucerne

0,0

A

1214.90.00

– Andet

0,0

A

1301.20.00

– Gummi arabicum

5,0

B3

1301.90.10

– – Benzoegummi

5,0

B3

1301.90.20

– – Damargummi

5,0

B3

1301.90.30

– – Cannabisharpiks

5,0

B3
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1301.90.40

– – Shellak

5,0

B3

1301.90.90

– – Andet

5,0

B3

1302.11.10

– – – Pulvis opii

5,0

B10

1302.11.90

– – – Andet

5,0

B10

1302.12.00

– – Af lakrids

5,0

B3

1302.13.00

– – Af humle

5,0

B3

1302.19.20

– – – Ekstrakter og tinkturer af cannabis

5,0

B3

1302.19.30

– – – Andre medicinske ekstrakter

5,0

B3

1302.19.40

– – – Plantesafter og ekstrakter af pyrethrum eller af rødder af planter indeholdende

5,0

B3

1302.19.50

– – – Japansk (eller kinesisk) lak (naturlak)

5,0

B3

1302.19.90

– – – Andet

5,0

B3

1302.20.00

– Pektinstoffer, pektinater og pektater

5,0

B3

1302.31.00

– – Agar-agar

5,0

B3

1302.32.00

– – Planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af johannesbrød,

5,0

B3

1302.39.10

– – – Carrageenan

5,0

B3

1302.39.90

– – – Andet

5,0

B3

1401.10.00

– Bambus

5,0

A

1401.20.11

– – – Rå

5,0

A

1401.20.12

– – – Vasket og svovlbehandlet

5,0

A

1401.20.19

– – – Andet

5,0

A

1401.20.21

– – – Med en diameter på 12 mm og derunder

5,0

A

1401.20.29

– – – Andet

5,0

A

1401.20.30

– – Med splittet bark

5,0

A

1401.20.90

– – Andet

5,0

A

1401.90.00

– Andet

5,0

A

1404.20.00

– Bomuldslinters

5,0

A

1404.90.20

– – Af den art der hovedsagelig anvendes til farvning eller garvning

5,0

A

1404.90.30

– – Kapok

5,0

A

1404.90.90

– – Andet

5,0

A

1501.10.00

– Svinefedt ("lard")

10,0

B5

1501.20.00

– Andet fedt af svin

10,0

B5

1501.90.00

– Andet

10,0

B10

1502.10.10

– – Spiselige

10,0

B10

1502.10.90

– – Andet

10,0

B10

rotenon

af frø af johannesbrød eller af guarfrø
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1502.90.10

– – Spiselige

10,0

B10

1502.90.90

– – Andet

10,0

B10

1503.00.10

– Lardstearin eller oleostearin (pressetalg)

15,0

B10

1503.00.90

– Andet

15,0

B10

1504.10.20

– – Faste fraktioner

5,0

B7

1504.10.90

– – Andet

5,0

B7

1504.20.10

– – Faste fraktioner

5,0

B7

1504.20.90

– – Andet

5,0

B7

1504.30.10

– – Faste fraktioner

5,0

B7

1504.30.90

– – Andet

5,0

B7

1505.00.10

– Lanolin

10,0

B7

1505.00.90

– Andet

10,0

B7

1506.00.00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke
kemisk modificerede

5,0

B7

1507.10.00

– Rå olie, også afslimet

5,0

B10

1507.90.10

– – Fraktioner af uraffineret sojabønneolie

5,0

B10

1507.90.90

– – Andet

15,0

B10

1508.10.00

– Rå olie

5,0

B10

1508.90.10

– – Fraktioner af uraffineret jordnøddeolie

5,0

B10

1508.90.90

– – Andet

25,0

B10

1509.10.10

– – I pakninger af nettovægt 30 kg og derunder

5,0

B3

1509.10.90

– – Andet

5,0

B3

1509.90.11

– – – I pakninger af nettovægt 30 kg og derunder

5,0

B3

1509.90.19

– – – Andet

5,0

B3

1509.90.91

– – – I pakninger af nettovægt 30 kg og derunder

20,0

B3

1509.90.99

– – – Andet

20,0

B3

1510.00.10

– Rå olie

5,0

B7

1510.00.20

– Fraktioner af uraffineret olie

5,0

B7

1510.00.90

– Andet

25,0

B10

1511.10.00

– Rå olie

5,0

B7

1511.90.11

– – – Faste fraktioner

5,0

B7

1511.90.19

– – – Andet

5,0

B7

1511.90.91

– – – Faste fraktioner

25,0

B10

1511.90.92

– – – Andet, i pakninger af nettovægt 20 kg og derunder

25,0

B10

1511.90.99

– – – Andet

25,0

B10
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1512.11.00

– – Rå olie

5,0

B10

1512.19.10

– – – Fraktioner af uraffineret solsikkeolie og saflorolie

5,0

B10

1512.19.90

– – – Andet

15,0

B10

1512.21.00

– – Rå olie, også befriet for gossypol

5,0

B7

1512.29.10

– – – Fraktioner af uraffineret bomuldsfrøolie

5,0

B7

1512.29.90

– – – Andet

25,0

B10

1513.11.00

– – Rå olie

5,0

B7

1513.19.10

– – – Fraktioner af uraffineret kokosolie

5,0

B7

1513.19.90

– – – Andet

25,0

B10

1513.21.10

– – – Palmekerneolie

5,0

B10

1513.21.90

– – – Andet

5,0

B10

1513.29.11

– – – – Faste fraktioner af uraffineret palmekerneolie

5,0

B10

1513.29.12

– – – – Faste fraktioner af uraffineret babassuolie

5,0

B10

1513.29.13

– – – – Andet, af uraffineret palmekerneolie (palmekerneolein)

5,0

B10

1513.29.14

– – – – Andet, af uraffineret babassuolie

5,0

B10

1513.29.91

– – – – Faste fraktioner af palmekerneolie

25,0

B10

1513.29.92

– – – – Faste fraktioner af babassuolie

25,0

B10

1513.29.94

– – – – Palmekerneolien, raffineret, bleget og desodoriseret (RBD)

25,0

B10

1513.29.95

– – – – Palmekerneolie, RBD

25,0

B10

1513.29.96

– – – – Andet, palmekerneolie

25,0

B10

1513.29.97

– – – – Andet, af babassuolie

25,0

B10

1514.11.00

– – Rå olie

5,0

B10

1514.19.10

– – – Fraktioner af uraffineret olie

5,0

B10

1514.19.90

– – – Andet

5,0

B10

1514.91.10

– – – Anden raps- eller rybsolie

5,0

B10

1514.91.90

– – – Andet

5,0

B10

1514.99.10

– – – Fraktioner af uraffineret olie

5,0

B10

1514.99.91

– – – – Anden raps- eller rybsolie

20,0

B10

1514.99.99

– – – – Andet

20,0

B10

1515.11.00

– – Rå olie

5,0

B7

1515.19.00

– – Andet

10,0

B10

1515.21.00

– – Rå olie

5,0

B7

1515.29.11

– – – – Faste fraktioner

5,0

B10

1515.29.19

– – – – Andet

5,0

B10

1515.29.91

– – – – Faste fraktioner

20,0

B10
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20,0

B10

1515.29.99

– – – – Andet

1515.30.10

– – Rå olie

5,0

B10

1515.30.90

– – Andet

10,0

B10

1515.50.10

– – Rå olie

5,0

B10

1515.50.20

– – Fraktioner af uraffineret olie

5,0

B10

1515.50.90

– – Andet

25,0

B10

1515.90.11

– – – Rå olie

5,0

B10

1515.90.12

– – – Fraktioner af uraffineret olie

5,0

B10

1515.90.19

– – – Andet

25,0

B10

1515.90.21

– – – Rå olie

5,0

B10

1515.90.22

– – – Fraktioner af uraffineret olie

5,0

B10

1515.90.29

– – – Andet

10,0

B10

1515.90.31

– – – Rå olie

5,0

B10

1515.90.32

– – – Fraktioner af uraffineret olie

5,0

B10

1515.90.39

– – – Andet

25,0

B10

1515.90.91

– – – Rå olie

5,0

B10

1515.90.92

– – – Fraktioner af uraffineret olie

5,0

B10

1515.90.99

– – – Andet

25,0

B10

1516.10.10

– – I pakninger af nettovægt 10 kg og derover

22,0

B10

1516.10.90

– – Andet

22,0

B10

1516.20.11

– – – Sojabønnemel

20,0

B10

1516.20.12

– – – Af frugten af oliepalmen, rå

25,0

B10

1516.20.13

– – – Af frugten af oliepalmen, bortset fra rå

25,0

B10

1516.20.14

– – – Af kokosnødder

25,0

B10

1516.20.15

– – – Af palmekerner, rå

25,0

B10

1516.20.16

– – – Af palmekerner, raffineret, bleget og desodoriseret (RBD)

25,0

B10

1516.20.17

– – – Af jordnødder

25,0

B10

1516.20.18

– – – Af hørfrø

25,0

B10

1516.20.19

– – – Andet

25,0

B10

1516.20.21

– – – Af jordnødder, sojabønner, frugten af oliepalmen, palmekerner eller kokosnødder

25,0

B10

1516.20.22

– – – Af hørfrø

25,0

B10

1516.20.23

– – – Af oliven

25,0

B10

1516.20.29

– – – Andet

25,0

B10

1516.20.51

– – – Uraffineret

25,0

B10

1516.20.52

– – – Raffineret, bleget og desodoriseret (RBD)

25,0

B10

DA

L 186/708

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basistoldsats
(%)

Kategori

1516.20.59

– – – Andet

25,0

B10

1516.20.92

– – – Af hørfrø

25,0

B10

1516.20.93

– – – Af oliven

25,0

B10

1516.20.94

– – – Sojabønnemel

25,0

B10

1516.20.95

– – – Hærdet ricinusolie (opalvoks)

25,0

B10

1516.20.96

– – – Udelukkende raffineret, bleget og desodoriseret (RBD) palmekernestearin

25,0

B10

1516.20.97

– – – Hærdet og raffineret, bleget og desodoriseret (RBD) palmekernestearin eller -olein

25,0

B10

1516.20.98

– – – Andet, af jordnødder, palmeolie eller kokosnødder

25,0

B10

1516.20.99

– – – Andet

25,0

B10

1517.10.00

– Margarine, undtagen flydende margarine

20,0

B10

1517.90.10

– – Efterligningsghee

30,0

B10

1517.90.20

– – Flydende margarine

25,0

B10

1517.90.30

– – Af den art der anvendes til frigørelse af støbeforme

30,0

B10

1517.90.43

– – – Shortening

20,0

B10

1517.90.44

– – – Efterligningssvinefedt

25,0

B10

1517.90.50

– – – Faste blandinger eller tilberedninger

30,0

B10

1517.90.61

– – – – Hvoraf jordnøddeolie udgør den største andel

30,0

B10

1517.90.62

– – – – Hvoraf rå palmeolie udgør den største andel

30,0

B10

1517.90.63

– – – – Hvoraf anden palmeolie udgør den største andel, i pakninger af nettovægt under

30,0

B10

1517.90.64

– – – – Hvoraf anden palmeolie udgør den største andel, i pakninger af nettovægt 20 kg

30,0

B10

1517.90.65

– – – – Hvoraf palmekerneolie udgør den største andel

30,0

B10

1517.90.66

– – – – Hvoraf palmekerneolein udgør den største andel

30,0

B10

1517.90.67

– – – – Hvoraf sojabønneolie udgør den største andel

30,0

B10

1517.90.68

– – – – Hvoraf illipenøddeolie udgør den største andel

30,0

B10

1517.90.69

– – – – Andet

30,0

B10

1517.90.90

– – Andet

30,0

B10

1518.00.12

– – Animalske fedtstoffer og olier

5,0

B10

1518.00.14

– – Jordnøddeolie, sojabønneolie, palmeolie eller kokosolie

5,0

B10

1518.00.15

– – Linolie og fraktioner deraf

5,0

B10

1518.00.16

– – Olivenolie og fraktioner deraf

5,0

B10

1518.00.19

– – Andet

5,0

B10

1518.00.20

– Ikkespiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af

5,0

B10

1518.00.31

– – Af frugten af oliepalmen eller af palmekerner

5,0

B10

20 kg

og derover

fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier
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1518.00.33

– – Af hørfrø

5,0

B10

1518.00.34

– – Af oliven

5,0

B7

1518.00.35

– – Af jordnødder

5,0

B10

1518.00.36

– – Af sojabønner eller kokosnødder

5,0

B10

1518.00.37

– – Af bomuldsfrø

5,0

B10

1518.00.39

– – Andet

5,0

B10

1518.00.60

– Ikkespiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af

5,0

B7

1520.00.10

– Rå glycerol

3,0

B3

1520.00.90

– Andet

3,0

B3

1521.10.00

– Vegetabilsk voks

3,0

B3

1521.90.10

– – Bivoks og anden insektvoks

3,0

B3

1521.90.20

– – Spermacet

3,0

B3

1522.00.10

– Degra

3,0

B3

1522.00.90

– Andet

3,0

B3

1601.00.10

– I hermetisk lukkede pakninger

22,0

B10

1601.00.90

– Andet

22,0

B10

1602.10.10

– – Med indhold a svinekød, i hermetisk lukkede pakninger

30,0

B9

1602.10.90

– – Andet

30,0

B10

1602.20.00

– Af lever fra dyr af enhver art

30,0

B10

1602.31.10

– – – I hermetisk lukkede pakninger

22,0

B10

1602.31.91

– – – – Maskinudbenet eller -adskilt kød

22,0

B10

1602.31.99

– – – – Andet

22,0

B10

1602.32.10

– – – Kylling i karry, i hermetisk lukkede pakninger

40,0

B10

1602.32.90

– – – Andet

22,0

B10

1602.39.00

– – Andet

22,0

B10

1602.41.10

– – – I hermetisk lukkede pakninger

22,0

B9

1602.41.90

– – – Andet

22,0

B9

1602.42.10

– – – I hermetisk lukkede pakninger

22,0

B9

1602.42.90

– – – Andet

22,0

B9

1602.49.11

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

22,0

B9

1602.49.19

– – – – Andet

22,0

B9

1602.49.91

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

22,0

B9

1602.49.99

– – – – Andet

22,0

B9

1602.50.00

– Af hornkvæg

35,0

B10

fraktioner deraf og vegetabilske fedtstoffer og olier eller af fraktioner deraf
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1602.90.10

– – Lam i karry, i hermetisk lukkede pakninger

35,0

B7

1602.90.90

– – Andet

35,0

B7

1603.00.10

– Af kylling, med urter

30,0

B10

1603.00.20

– Af kylling, uden urter

30,0

B10

1603.00.30

– Andet, med urter

30,0

B10

1603.00.90

– Andet

30,0

B10

1604.11.10

– – – I hermetisk lukkede pakninger

30,0

B7

1604.11.90

– – – Andet

30,0

B7

1604.12.10

– – – I hermetisk lukkede pakninger

32,0

B7

1604.12.90

– – – Andet

32,0

B7

1604.13.11

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

30,0

B7

1604.13.19

– – – – Andet

30,0

B7

1604.13.91

– – – – I hermetisk lukkede pakninger

30,0

B7

1604.13.99

– – – – Andet

30,0

B7

1604.14.11

– – – – Tun

30,0

B7

1604.14.19

– – – – Andet

30,0

B7

1604.14.90

– – – Andet

30,0

B7

1604.15.10

– – – I hermetisk lukkede pakninger

30,0

B7

1604.15.90

– – – Andet

30,0

B7

1604.16.10

– – – I hermetisk lukkede pakninger

35,0

B7

1604.16.90

– – – Andet

35,0

B7

1604.17.10

– – – I hermetisk lukkede pakninger

30,0

B7

1604.17.90

– – – Andet

30,0

B7

1604.19.20

– – – Hestemakrel, i hermetisk lukkede pakninger

30,0

B7

1604.19.30

– – – Andet, i hermetisk lukkede pakninger

30,0

B7

1604.19.90

– – – Andet

30,0

B7

1604.20.11

– – – I hermetisk lukkede pakninger

20,0

B5

1604.20.19

– – – Andet

20,0

B5

1604.20.21

– – – I hermetisk lukkede pakninger

30,0

B5

1604.20.29

– – – Andet

30,0

B7

1604.20.91

– – – I hermetisk lukkede pakninger

30,0

B5

1604.20.93

– – – Frosset hakket fisk, kogt eller dampet

30,0

B7

1604.20.99

– – – Andet

30,0

B7

1604.31.00

– – Kaviar

35,0

B7

1604.32.00

– – Kaviarerstatning

35,0

B7
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1605.10.10

– – I hermetisk lukkede pakninger

35,0

B7

1605.10.90

– – Andet

35,0

B7

1605.21.10

– – – Rejepasta

30,0

B7

1605.21.90

– – – Andet

30,0

B7

1605.29.10

– – – Rejepasta

30,0

B7

1605.29.90

– – – Andet

30,0

B7

1605.30.00

– Hummer

35,0

B7

1605.40.00

– Andre krebsdyr

35,0

B7

1605.51.00

– – Østers

25,0

B7

1605.52.00

– – Kammuslinger, herunder almindelig kammusling

25,0

B7

1605.53.00

– – Muslinger

25,0

B7

1605.54.00

– – Tiarmet blæksprutte

25,0

B7

1605.55.00

– – Ottearmet blæksprutte

25,0

B7

1605.56.00

– – Sandmuslinger, hjertemuslinger og arcamuslinger

25,0

B7

1605.57.00

– – Søøre

25,0

B7

1605.58.00

– – Snegle, undtagen havsnegle

25,0

B7

1605.59.00

– – Andet

25,0

B7

1605.61.00

– – Søpølser

25,0

B7

1605.62.00

– – Søpindsvin

25,0

B7

1605.63.00

– – Gopler

25,0

B7

1605.69.00

– – Andet

25,0

B7

1701.12.00

– – Roesukker

15,0

B10-inden
for kontin
gentet

1701.13.00

– – Rørsukker som nævnt i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel

15,0

B10-inden
for kontin
gentet

1701.14.00

– – Andet rørsukker

15,0

B10-inden
for kontin
gentet

1701.91.00

– – Med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

15,0

B10-inden
for kontin
gentet

1701.99.11

– – – – Hvidvin

15,0

B10-inden
for kontin
gentet

1701.99.19

– – – – Andet

15,0

B10-inden
for kontin
gentet

1701.99.90

– – – Andet

15,0

B10-inden
for kontin
gentet

1702.11.00

– – Af en renhedsgrad i tør tilstand på 99 vægtprocent og derover

0,0

A

1702.19.00

– – Andet

0,0

A
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3,0

B10

1702.20.00

– Ahornsukker og ahornsirup

1702.30.10

– – Glukose

10,0

B10

1702.30.20

– – Glukosesirup

10,0

B10

1702.40.00

– Glukose og glukosesirup, med et fruktoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og

10,0

B10

1702.50.00

– Kemisk ren fruktose

3,0

B10

1702.60.10

– – Fruktose

3,0

B10

1702.60.20

– – Fruktosesirup

3,0

B10

1702.90.11

– – – Kemisk ren maltose

5,0

B10

1702.90.19

– – – Andet

5,0

B10

1702.90.20

– – Kunsthonning, også blandet med naturlig honning

10,0

B10

1702.90.30

– – Sukkerarter (bortset fra maltose), tilsat smagsstoffer eller farvestoffer

5,0

B10

1702.90.40

– – Karamel

5,0

B10

1702.90.91

– – – Sukkeropløsninger

5,0

B10

1702.90.99

– – – Andet

5,0

B10

1703.10.10

– – Med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

10,0

B10

1703.10.90

– – Andet

10,0

B10

1703.90.10

– – Med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

10,0

B10

1703.90.90

– – Andet

10,0

B10

1704.10.00

– Tyggegummi, også overtrukket med sukker

25,0

B7

1704.90.10

– – Pastiller og bolsjer til medicinsk brug

20,0

B7

1704.90.20

– – Hvid chokolade

20,0

B7

1704.90.91

– – – Blød, med indhold af gelatine

15,0

B7

1704.90.99

– – – Andet

15,0

B7

1801.00.00

Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte

10,0

B7

1802.00.00

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

10,0

B7

1803.10.00

– Ikke affedtet

10,0

B7

1803.20.00

– Helt eller delvis affedtet

10,0

B7

1804.00.00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

10,0

B7

1805.00.00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

20,0

B7

1806.10.00

– Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

20,0

B7

1806.20.10

– – Chokoladevarer i blokke, plader eller stænger

20,0

B7

1806.20.90

– – Andet

18,0

B7

1806.31.10

– – – Chokoladevarer

12,0

B5

1806.31.90

– – – Andet

30,0

B7

derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker
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1806.32.10

– – – Chokoladevarer

20,0

B5

1806.32.90

– – – Andet

30,0

B7

1806.90.10

– – Chokoladevarer i tabletter eller pastiller

12,0

B5

1806.90.30

– – Tilberedte næringsmidler af mel, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, med indhold

25,0

B7

1806.90.40

– – Tilberedte næringsmidler af varer henhørende under pos. 04.01-04.04, med

25,0

B7

1806.90.90

– – Andet

20,0

B5

1901.10.10

– – Af maltekstrakt

10,0

B7

1901.10.20

– – Af varer henhørende under pos. 04.01-04.04

10,0

B5

1901.10.30

– – Af sojabønnepulver

20,0

B7

1901.10.91

– – – Medicinske næringsmidler

10,0

B7

1901.10.99

– – – Andet

10,0

B7

1901.20.10

– – Af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, uden indhold af kakao

15,0

B7

1901.20.20

– – Af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, med indhold af kakao

15,0

B7

1901.20.30

– – Andet, uden indhold af kakao

15,0

B7

1901.20.40

– – Andet, med indhold af kakao

15,0

B7

1901.90.11

– – – Medicinske næringsmidler

10,0

B7

1901.90.19

– – – Andet

10,0

B7

1901.90.20

– – Maltekstrakt

10,0

B7

1901.90.31

"– – – Filled milk"

10,0

B5

1901.90.32

– – – Andet, med indhold af kakaopulver

10,0

B5

1901.90.39

– – – Andet

10,0

B5

1901.90.41

– – – Som pulver

20,0

B7

1901.90.49

– – – I anden form

20,0

B7

1901.90.91

– – – Medicinske næringsmidler

10,0

B5

1901.90.99

– – – Andet

15,0

B7

1902.11.00

– – Med indhold af æg

38,0

B7

1902.19.20

– – – Risvermicelli (bee hoon)

38,0

B7

1902.19.30

– – – Transparente vermicelli

20,0

B7

1902.19.40

– – – Nudler

20,0

B7

1902.19.90

– – – Andet

20,0

B7

1902.20.10

– – Med fyld af kød eller slagtebiprodukter

38,0

B7

1902.20.30

– – Med fyld af fisk, krebsdyr eller bløddyr

38,0

B7

1902.20.90

– – Andet

38,0

B7

af kakao på 40 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

indhold af kakao på 5 vægtprocent og derover, men under 10 vægtprocent,
specielt tilberedt til børn, ikke i pakninger til detailsalg

DA

L 186/714

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basistoldsats
(%)

Kategori

1902.30.20

– – Instant-risvermicelli

35,0

B7

1902.30.30

– – Transparente vermicelli

35,0

B7

1902.30.40

– – Andre instant-nudler

30,0

B7

1902.30.90

– – Andet

35,0

B7

1902.40.00

– Couscous

38,0

B7

1903.00.00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn,
sigtemel og lign

40,0

B7

1904.10.10

– – Med indhold af kakao

15,0

B7

1904.10.90

– – Andet

15,0

B7

1904.20.10

– – Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn

35,0

B7

1904.20.90

– – Andet

35,0

B7

1904.30.00

– Bulgur

35,0

B7

1904.90.10

– – Rispræparater, herunder forkogt ris

35,0

B7

1904.90.90

– – Andet

20,0

B7

1905.10.00

– Knækbrød

40,0

B5

1905.20.00

– Honningkager og lignende

40,0

B5

1905.31.10

– – – Uden indhold af kakao

15,0

B5

1905.31.20

– – – Med indhold af kakao

15,0

B5

1905.32.00

– – Vafler

35,0

B5

1905.40.10

– – Uden tilsætning af sukker, honning, æg, fedstoffer, ost eller frugt

40,0

B5

1905.40.90

– – Andet

40,0

B5

1905.90.10

– – Usødede tandfrembrudskiks

20,0

B5

1905.90.20

– – Andre usødede kiks

20,0

B5

1905.90.30

– – Kager

30,0

B5

1905.90.40

– – Wienerbrød

30,0

B5

1905.90.50

– – Bagværk uden mel

30,0

B5

1905.90.60

– – Oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler

10,0

B5

1905.90.70

– – Kirkeoblater, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

30,0

B5

1905.90.80

– – Andre sprøde krydrede fødevarer

20,0

B5

1905.90.90

– – Andet

20,0

B5

2001.10.00

– Agurker og asier

40,0

B7

2001.90.10

– – Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)

35,0

B7

2001.90.90

– – Andet

35,0

B7

2002.10.10

– – Kogt på anden måde end i vand eller ved dampkogning

30,0

B7

2002.10.90

– – Andet

30,0

B7
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2002.90.10

– – Tomatpuré

20,0

B5

2002.90.20

– – Tomatpulver

20,0

B5

2002.90.90

– – Andet

20,0

B5

2003.10.00

– Svampe af slægten Agaricus

40,0

B7

2003.90.10

– – Trøfler

40,0

B7

2003.90.90

– – Andet

40,0

B7

2004.10.00

– Kartofler

15,0

B5

2004.90.10

– – Til børn

40,0

B7

2004.90.90

– – Andet

40,0

B7

2005.10.10

– – I hermetisk lukkede pakninger

40,0

B7

2005.10.90

– – Andet

40,0

B7

2005.20.11

– – – I hermetisk lukkede pakninger

18,0

B7

2005.20.19

– – – Andet

18,0

B7

2005.20.91

– – – I hermetisk lukkede pakninger

35,0

B7

2005.20.99

– – – Andet

35,0

B7

2005.40.00

– Ærter (Pisum sativum)

35,0

B7

2005.51.00

– – Udbælgede bønner

35,0

B7

2005.59.10

– – – I hermetisk lukkede pakninger

35,0

B7

2005.59.90

– – – Andet

35,0

B7

2005.60.00

– Asparges

30,0

B7

2005.70.00

– Oliven

25,0

B5

2005.80.00

– Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

40,0

B7

2005.91.00

– – Bambusskud

32,0

B7

2005.99.10

– – – I hermetisk lukkede pakninger

32,0

B5

2005.99.90

– – – Andet

32,0

B5

2006.00.00

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker
(afløbne, glaserede eller kandiserede)

35,0

B7

2007.10.00

– Homogeniserede tilberedninger

35,0

B5

2007.91.00

– – Citrusfrugter

35,0

B7

2007.99.10

– – – Frugtpasta undtagen af mango, ananas eller jordbær

40,0

B7

2007.99.90

– – – Andet

40,0

B5

2008.11.10

– – – Brændt

30,0

B7

2008.11.20

– – – Jordnøddesmør

18,0

B7

2008.11.90

– – – Andet

20,0

B7

2008.19.10

– – – Cashewnødder

35,0

B7
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2008.19.90

– – – Andet

18,0

B7

2008.20.00

– Ananas

40,0

B7

2008.30.10

– – Tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol

40,0

B7

2008.30.90

– – Andet

40,0

B7

2008.40.10

– – Tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol

35,0

B7

2008.40.90

– – Andet

35,0

B7

2008.50.10

– – Tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol

40,0

B7

2008.50.90

– – Andet

40,0

B7

2008.60.10

– – Tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol

40,0

B7

2008.60.90

– – Andet

40,0

B7

2008.70.10

– – Tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol

35,0

B7

2008.70.90

– – Andet

35,0

B7

2008.80.10

– – Tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol

35,0

B7

2008.80.90

– – Andet

35,0

B7

2008.91.00

– – Palmehjerter

40,0

B7

2008.93.00

– – Tranebær (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

30,0

B7

2008.97.10

– – – Af stilke, rødder og andre spiselige dele af planter, undtagen frugter og nødder

30,0

B7

2008.97.20

– – – Andet, tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol

30,0

B7

2008.97.90

– – – Andet

30,0

B7

2008.99.10

– – – Litchi

40,0

B7

2008.99.20

– – – Longan

40,0

B7

2008.99.30

– – – Af stilke, rødder og andre spiselige dele af planter, undtagen frugter og nødder

40,0

B7

2008.99.40

– – – Andet, tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol

30,0

B7

2008.99.90

– – – Andet

30,0

B7

2009.11.00

– – Frosset

20,0

B5

2009.12.00

– – Ikke frosset, med en Brix-værdi på 20 eller derunder

30,0

B7

2009.19.00

– – Andet

30,0

B5

2009.21.00

– – Med en Brix-værdi på 20 eller derunder

35,0

B7

2009.29.00

– – Andet

35,0

B7

2009.31.00

– – Med en Brix-værdi på 20 eller derunder

35,0

B7

2009.39.00

– – Andet

35,0

B7

2009.41.00

– – Med en Brix-værdi på 20 eller derunder

35,0

B7

2009.49.00

– – Andet

35,0

B7

2009.50.00

– Tomatsaft

35,0

B5

2009.61.00

– – Med en Brix-værdi på 30 eller derunder

35,0

B7
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2009.69.00

– – Andet

30,0

B5

2009.71.00

– – Med en Brix-værdi på 20 eller derunder

30,0

B7

2009.79.00

– – Andet

25,0

B7

2009.81.10

– – – Til børn

25,0

B7

2009.81.90

– – – Andet

25,0

B7

2009.89.10

– – – Solbærsaft

25,0

B7

2009.89.91

– – – – Til børn

25,0

B5

2009.89.99

– – – – Andet

25,0

B5

2009.90.10

– – Til børn

25,0

B5

2009.90.90

– – Andet

25,0

B5

2101.11.10

– – – Pulverkaffe

40,0

B10

2101.11.90

– – – Andet

40,0

B10

2101.12.10

– – – Blandinger i pastaform på basis af malet brændt kaffe, med indhold af vegeta

40,0

B10

2101.12.90

– – – Andet

40,0

B10

2101.20.10

– – Tilberedninger af te bestående af en blanding af te, mælkepulver og sukker

40,0

B7

2101.20.90

– – Andet

40,0

B7

2101.30.00

– Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og

40,0

B7

2102.10.00

– Levende gær

10,0

B7

2102.20.00

– Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer

5,0

B7

2102.30.00

– Tilberedte bagepulvere

5,0

B7

2103.10.00

– Sojasauce

32,0

B7

2103.20.00

– Tomatketchup og andre tomatsaucer

35,0

B7

2103.30.00

– Sennepsmel og tilberedt sennep

35,0

B7

2103.90.10

– – Chilisauce

30,0

B7

2103.90.30

– – Fiskesauce

32,0

B7

2103.90.40

– – Andre sammensatte smagspræparater, herunder belacan ("blachan")

30,0

B7

2103.90.90

– – Andet

20,0

B7

2104.10.11

– – – Til børn

40,0

B7

2104.10.19

– – – Andet

40,0

B7

2104.10.91

– – – Til børn

40,0

B7

2104.10.99

– – – Andet

40,0

B7

2104.20.11

– – – Til børn

40,0

B7

2104.20.19

– – – Andet

40,0

B7

2104.20.91

– – – Til børn

40,0

B7

bilske fedtstoffer

koncentrater deraf
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2104.20.99

– – – Andet

40,0

B7

2105.00.00

Konsumis, også med indhold af kakao

20,0

B7

2106.10.00

– Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer

5,0

B5

2106.90.10

– – Tørret bønneost og bønneostestænger

25,0

B7

2106.90.20

– – Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer

20,0

B7

2106.90.30

– – Coffee whitener

20,0

B7

2106.90.41

– – – Som pulver

15,0

B7

2106.90.49

– – – Andet

15,0

B7

2106.90.51

– – – Tilberedninger af den art der anvendes som råvarer til fremstilling af sammensatte

15,0

B7

2106.90.52

– – – Sammensatte koncentrater til fremstilling af drikkevarer alene ved opløsning

15,0

B7

2106.90.53

– – – Produkter fremstillet på basis af ginseng

15,0

B7

2106.90.59

– – – Andet

15,0

B7

2106.90.61

– – – – Af den art der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer, i flydende

20,0

B7

2106.90.62

– – – – Af den art der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer, i anden

20,0

B7

2106.90.64

– – – – Af den art der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer, i flydende

20,0

B7

2106.90.65

– – – – Af den art der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer, i anden

20,0

B7

2106.90.66

– – – Andet, af den art der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer, i

15,0

B7

2106.90.67

– – – Andet, af den art der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer, i

15,0

B7

2106.90.69

– – – Andet

15,0

B7

2106.90.70

– – Kosttilskud

15,0

B5

2106.90.80

– – Forblandinger til berigelse

15,0

B5

2106.90.91

– – – Andre blandinger af kemikalier med næringsstoffer eller andre stoffer med

15,0

B5

2106.90.92

– – – Tilberedninger fremstillet på basis af ginseng

15,0

B7

2106.90.93

– – – Tilberedte fødevarer til børn, der lider af lactasemangel

15,0

B7

2106.90.94

– – – Andre tilberedte næringsmidler til børn

15,0

B7

2106.90.95

– – – Seri kaya

15,0

B7

2106.90.96

– – – Andre medicinske næringsmidler

10,0

B7

2106.90.98

– – – Andre aromapræparater

5,0

B5

2106.90.99

– – – Andet

15,0

B5

2201.10.00

– Mineralvand og vand tilsat kulsyre

35,0

B7

2201.90.10

– – Is og sne

40,0

B7

2201.90.90

– – Andet

40,0

B7

2202.10.10

– – Mineralvand med brus eller vand tilsat kulsyre, tilsat smagsstoffer

35,0

B7

2202.10.90

– – Andet

35,0

B7

koncentrater

form
form
form
form

flydende form
anden form

næringsværdi, af den art der anvendes ved fødevareforarbejdning
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2202.90.10

– – UHT-mælkedrikke, tilsat smagsstoffer

30,0

B7

2202.90.20

– – Sojamælkedrikke

30,0

B7

2202.90.30

– – Andre drikkevarer, ikke tilsat kulsure, til umiddelbar fortæring uden opløsning

30,0

B7

2202.90.90

– – Andet

20,0

B7

2203.00.10

– Stout eller porter

35,0

B10*

2203.00.90

– Andet, herunder ale

35,0

B10*

2204.10.00

– Mousserende vin

50,0

B7

2204.21.11

– – – – Med et alkoholindhold på 15 % vol. eller derunder

50,0

B7

2204.21.13

– – – – Med et alkoholindhold på over 15 % vol., men ikke over 23 % vol.

50,0

B7

2204.21.14

– – – – Med et alkoholindhold på over 23 % vol.

50,0

B7

2204.21.21

– – – – Med et alkoholindhold på 15 % vol. eller derunder

50,0

B7

2204.21.22

– – – – Med et alkoholindhold på over 15 % vol.

50,0

B7

2204.29.11

– – – – Med et alkoholindhold på 15 % vol. eller derunder

50,0

B7

2204.29.13

– – – – Med et alkoholindhold på over 15 % vol., men ikke over 23 % vol.

50,0

B7

2204.29.14

– – – – Med et alkoholindhold på over 23 % vol.

50,0

B7

2204.29.21

– – – – Med et alkoholindhold på 15 % vol. eller derunder

50,0

B7

2204.29.22

– – – – Med et alkoholindhold på over 15 % vol.

50,0

B7

2204.30.10

– – Med et alkoholindhold på 15 % vol. eller derunder

55,0

B7

2204.30.20

– – Med et alkoholindhold på over 15 % vol.

55,0

B7

2205.10.10

– – Med et alkoholindhold på 15 % vol. eller derunder

55,0

B7

2205.10.20

– – Med et alkoholindhold på over 15 % vol.

55,0

B7

2205.90.10

– – Med et alkoholindhold på 15 % vol. eller derunder

55,0

B7

2205.90.20

– – Med et alkoholindhold på over 15 % vol.

55,0

B7

2206.00.10

– Æblecider og pærecider

55,0

B7

2206.00.20

– Sake

55,0

B7

2206.00.30

– Toddy

55,0

B7

2206.00.40

– Shandy

55,0

B7

2206.00.91

– – Anden risvin wine (herunder risvin til medicinsk brug)

55,0

B7

2206.00.99

– – Andet

55,0

B7

2207.10.00

– Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller

40,0

B10

2207.20.11

– – – Ethanol (ethylalkohol), med et alkoholindhold på over 99 % vol.

20,0

B10

2207.20.19

– – – Andet

20,0

B10

2207.20.90

– – Andet

40,0

B10

2208.20.50

– – Brandy

48,0

B7

derover
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2208.20.90

– – Andet

48,0

B7

2208.30.00

– Whisky

48,0

B7

2208.40.00

– Rom og anden spiritus fremstillet ved destillation af gærede sukkerrørsprodukter

48,0

B7

2208.50.00

– Gin og genever

48,0

B7

2208.60.00

– Vodka

48,0

B7

2208.70.00

– Likør

48,0

B7

2208.90.10

– – Samsu til medicinsk brug, med et alkoholindhold på 40 % vol. eller derunder

48,0

B7

2208.90.20

– – Samsu til medicinsk brug, med et alkoholindhold på over 40 % vol.

48,0

B7

2208.90.30

– – Andre typer samsu, med et alkoholindhold på 40 % vol. eller derunder

48,0

B7

2208.90.40

– – Andre typer samsu, med et alkoholindhold på over 40 % vol.

48,0

B7

2208.90.50

– – Arrak eller ananassprit, med et alkoholindhold på 40 % vol. eller derunder

48,0

B7

2208.90.60

– – Arrak eller ananassprit, med et alkoholindhold på over 40 % vol.

48,0

B7

2208.90.70

– – Bittere og lignende drikkevarer, med et alkoholindhold på 57 % vol. eller derunder

48,0

B7

2208.90.80

– – Bittere og lignende drikkevarer, med et alkoholindhold på over 57 % vol.

48,0

B7

2208.90.90

– – Andet

48,0

B7

2209.00.00

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre

20,0

B7

2301.10.00

– Mel, pulver og pellets af kød eller slagtebiprodukter; fedtegrever

0,0

A

2301.20.10

– – Af fisk, med indhold af proteiner på under 60 vægtprocent

0,0

A

2301.20.20

– – Af fisk, med indhold af proteiner på 60 vægtprocent og derover

0,0

A

2301.20.90

– – Andet

0,0

A

2302.10.00

– Af majs

0,0

A

2302.30.00

– Af hvede

0,0

A

2302.40.10

– – Af ris

0,0

A

2302.40.90

– – Andet

0,0

A

2302.50.00

– Af bælgfrugter

0,0

A

2303.10.10

– – Af maniokrod (cassava) eller sago

0,0

A

2303.10.90

– – Andet

0,0

A

2303.20.00

– Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

0,0

A

2303.30.00

– Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling

0,0

A

2304.00.10

– Affedtet sojabønnemel, egnet til menneskeføde

0,0

A

2304.00.90

– Andet

0,0

A

2305.00.00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede
eller i form af pellets

0,0

A

2306.10.00

– Af bomuldsfrø

0,0

A

2306.20.00

– Af hørfrø

0,0

A
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2306.30.00

– Af solsikkefrø

0,0

A

2306.41.10

– – – Af rapsfrø med lavt indhold af erucasyre

0,0

A

2306.41.20

– – – Af rybsfrø med lavt indhold af erucasyre

0,0

A

2306.49.10

– – – Af andre rapsfrø

0,0

A

2306.49.20

– – – Af andre rybsfrø

0,0

A

2306.50.00

– Af kokosnødder eller kopra

0,0

A

2306.60.00

– Af palmenødder eller palmekerner

0,0

A

2306.90.10

– – Af majskim

0,0

A

2306.90.90

– – Andet

0,0

A

2307.00.00

Vinbærme; rå vinsten

0,0

A

2308.00.00

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejd
ning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der anvendes som
dyrefoder, ikke andetsteds tariferet

0,0

A

2309.10.10

– – Med indhold af kød

7,0

B3

2309.10.90

– – Andet

7,0

B3

2309.90.11

– – – Af den art der anvendes til fjerkræ

3,0

B3

2309.90.12

– – – Af den art der anvendes til svin

3,0

B3

2309.90.13

– – – Af den art der anvendes til rejer

0,0

A

2309.90.14

– – – Af den art der anvendes til primater

0,0

A

2309.90.19

– – – Andet

0,0

A

2309.90.20

– – Forblandinger, kosttilskud eller fodertilsætningsstoffer

0,0

A

2309.90.30

– – Andet, med indhold af kød

0,0

A

2309.90.90

– – Andet

0,0

A

2401.10.10

– – Virginia, flue-cured

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2401.10.20

– – Virginia, undtagen flue-cured

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2401.10.40

– – Burley

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2401.10.50

– – Andet, flue-cured

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2401.10.90

– – Andet

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2401.20.10

– – Virginia, flue-cured

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2401.20.20

– – Virginia, undtagen flue-cured

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2401.20.30

– – Orient

30,0

B10-inden
for kontin
gentet
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2401.20.40

– – Burley

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2401.20.50

– – Andet, flue-cured

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2401.20.90

– – Andet

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2401.30.10

– – Tobaksstilke

15,0

B10-inden
for kontin
gentet

2401.30.90

– – Andet

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2402.10.00

– Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak

100,0

B15

2402.20.10

– – Beedi

135,0

B15

2402.20.20

– – Nellikecigaretter

135,0

B15

2402.20.90

– – Andet

135,0

B15

2402.90.10

– – Cigarer, cerutter og cigarillos af tobakserstatninger

135,0

B15

2402.90.20

– – Cigaretter af tobakserstatninger

135,0

B15

2403.11.00

– – Vandpibetobak som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel

30,0

B15

2403.19.11

– – – – Ang Hoon

50,0

B15

2403.19.19

– – – – Andet

30,0

B15

2403.19.20

– – – Anden fabrikeret tobak til fremstilling af cigaretter

30,0

B15

2403.19.90

– – – Andet

30,0

B15

2403.91.10

– – – I pakninger til detailsalg

50,0

B15

2403.91.90

– – – Andet

50,0

B15

2403.99.10

– – – Ekstrakter og essenser af tobak

30,0

B15

2403.99.30

– – – Fabrikerede tobakserstatninger

30,0

B15

2403.99.40

– – – Sus, også tørret

50,0

B15

2403.99.50

– – – Tobak, der tygges eller suttes

50,0

B15

2403.99.90

– – – Andet

50,0

B15

2501.00.10

– Bordsalt

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2501.00.20

– Stensalt

30,0

B10-inden
for kontin
gentet

2501.00.50

– Havvand

15,0

B10-inden
for kontin
gentet

2501.00.90

– Andet

10,0

B10-inden
for kontin
gentet

2502.00.00

Naturlige jernsulfider, ikke brændte

0,0

A

2503.00.00

Svovl af enhver art, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl

0,0

A
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2504.10.00

– I pulverform eller i flager

5,0

B3

2504.90.00

– Andet

5,0

B3

2505.10.00

– Kvartssand

0,0

A

2505.90.00

– Andet

0,0

A

2506.10.00

– Kvarts

5,0

B3

2506.20.00

– Kvartsit

5,0

B3

2507.00.00

Kaolin og andre kaolinholdige lerarter, også brændte

0,0

A

2508.10.00

– Bentonit

3,0

A

2508.30.00

– Ildfast ler

3,0

A

2508.40.10

– – Valkejord

3,0

A

2508.40.90

– – Andet

3,0

A

2508.50.00

– Andalusit, cyanit og sillimanit

3,0

A

2508.60.00

– Mullit

3,0

A

2508.70.00

– Chamotte og dinasler

3,0

A

2509.00.00

Kridt

0,0

A

2510.10.10

– – Apatit

0,0

A

2510.10.90

– – Andet

0,0

A

2510.20.10

– – Apatit

0,0

A

2510.20.90

– – Andet

0,0

A

2511.10.00

– Naturligt bariumsulfat (tungspat)

3,0

A

2511.20.00

– Naturligt bariumkarbonat (witherit)

3,0

A

2512.00.00

Fossilt kiselmel (fx kiselgur, trippelse og diatomejord) og lignende kiselholdige jordar
ter, med en tilsyneladende densitet på 1 000 kg/m3 eller derunder, også brændt

0,0

A

2513.10.00

– Pimpsten

3,0

A

2513.20.00

– Smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler

3,0

A

2514.00.00

Skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til
blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form

0,0

A

2515.11.00

– – Rå eller groft tildannet

0,0

A

2515.12.10

– – – Blokke

0,0

A

2515.12.20

– – – Plader

0,0

A

2515.20.00

– Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten; alabast

0,0

A

2516.11.00

– – Rå eller groft tildannet

0,0

A

2516.12.10

– – – Blokke

0,0

A

2516.12.20

– – – Plader

0,0

A

2516.20.10

– – Rå eller groft tildannet

0,0

A
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2516.20.20

– – Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk

0,0

A

2516.90.00

– Andre monument- eller bygningssten

0,0

A

2517.10.00

– Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej-

0,0

A

2517.20.00

– Makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også med indhold af mate

0,0

A

2517.30.00

– Tjæremakadam

0,0

A

2517.41.00

– – Af marmor

0,0

A

2517.49.00

– – Andet

0,0

A

2518.10.00

– Dolomit, ikke brændt eller sintret

0,0

A

2518.20.00

– Brændt eller sintret dolomit

0,0

A

2518.30.00

– Stampeblanding af dolomit

0,0

A

2519.10.00

– Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit)

0,0

A

2519.90.10

– – Smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia

0,0

A

2519.90.20

– – Andet

0,0

A

2520.10.00

– Gipssten; anhydrit

0,0

A

2520.20.10

– – Af den art der anvendes til dentalbrug

0,0

A

2520.20.90

– – Andet

0,0

A

2521.00.00

Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallur
gien som flusmiddel

0,0

A

2522.10.00

– Brændt kalk

5,0

B3

2522.20.00

– Læsket kalk

5,0

B3

2522.30.00

– Hydraulisk kalk

5,0

B3

2523.10.10

– – Af den art der anvendes til fremstilling af hvid cement

25,0

B10

2523.10.90

– – Andet

25,0

B10

2523.21.00

– – Hvid cement, også kunstigt farvet

35,0

B10

2523.29.10

– – – Farvet cement

35,0

B10

2523.29.90

– – – Andet

35,0

B10

2523.30.00

– Aluminatcement

32,0

B10

2523.90.00

– Anden hydraulisk cement

32,0

B10

2524.10.00

– Crocidolit

5,0

B3

2524.90.00

– Andet

5,0

B3

2525.10.00

– Rå glimmer og glimmer spaltet i ark eller blade

5,0

B3

2525.20.00

– Glimmerpulver

5,0

B3

2525.30.00

– Glimmeraffald

3,0

A

HS 2012
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2526.10.00

– Ikke knust eller pulveriseret

0,0

A

2526.20.10

– – Talkumpulver

0,0

A

2526.20.90

– – Andet

0,0

A

2528.00.00

Naturlige borater og koncentrater deraf (også brændte), undtagen borater udvundet af
naturligt forekommende saltopløsninger; naturlig borsyre med et indhold af H3BO3 på
85 vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstansen

0,0

A

2529.10.00

– Feldspat

5,0

B3

2529.21.00

– – Med indhold af calciumfluorid på 97 vægtprocent eller derunder

3,0

A

2529.22.00

– – Med indhold af calciumfluorid på over 97 vægtprocent

3,0

A

2529.30.00

– Leucit; nefelin og nefelinsyenit

3,0

A

2530.10.00

– Vermiculit, perlit og klorit, ikke ekspanderet

3,0

A

2530.20.10

– – Kieserit

3,0

A

2530.20.20

– – Epsomit

3,0

A

2530.90.10

– – Zirconiumsilikater af en der anvendes som opakiseringsmidler

3,0

A

2530.90.90

– – Andet

3,0

A

2601.11.00

– – Ikke agglomereret

0,0

A

2601.12.00

– – Agglomereret

0,0

A

2601.20.00

– Brændte naturlige jernsulfider

0,0

A

2602.00.00

Manganmalm og koncentrater deraf, herunder jernholdig manganmalm og koncen
trater med indhold af mangan på 20 vægtprocent eller derover, beregnet på grundlag
af tørsubstansen

0,0

A

2603.00.00

Kobbermalm og koncentrater deraf

0,0

A

2604.00.00

Nikkelmalm og koncentrater deraf

0,0

A

2605.00.00

Koboltmalm og koncentrater deraf

0,0

A

2606.00.00

Aluminiummalm og koncentrater deraf

0,0

A

2607.00.00

Blymalm og koncentrater deraf

0,0

A

2608.00.00

Zinkmalm og koncentrater deraf

0,0

A

2609.00.00

Tinmalm og koncentrater deraf

0,0

A

2610.00.00

Krommalm og koncentrater deraf

0,0

A

2611.00.00

Wolframmalm og koncentrater deraf

0,0

A

2612.10.00

– Uranmalm og koncentrater deraf

0,0

A

2612.20.00

– Thoriummalm og koncentrater deraf

0,0

A

2613.10.00

– Brændt

0,0

A

2613.90.00

– Andet

0,0

A

2614.00.10

– Ilmenitmalm og koncentrater deraf

0,0

A

2614.00.90

– Andet

0,0

A

2615.10.00

– Zirkonmalm og koncentrater deraf

0,0

A
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2615.90.00

– Andet

0,0

A

2616.10.00

– Sølvmalm og koncentrater deraf

0,0

A

2616.90.00

– Andet

0,0

A

2617.10.00

– Antimonmalm og koncentrater deraf

0,0

A

2617.90.00

– Andet

0,0

A

2618.00.00

Granulerede slagger (slaggesand) fra fremstillingen af jern og stål

10,0

B3

2619.00.00

Slagger (undtagen granulerede slagger), hammerskæl og andet affald fra fremstillingen
af jern og stål

10,0

B3

2620.11.00

– – Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

10,0

B3

2620.19.00

– – Andet

10,0

B3

2620.21.00

– – Blyholdigt olieslam og blyholdigt slam fra præparater til modvirkning af bankning

10,0

B3

2620.29.00

– – Andet

10,0

B3

2620.30.00

– Hovedsagelig indeholdende kobber

10,0

B3

2620.40.00

– Hovedsagelig indeholdende aluminium

10,0

B3

2620.60.00

– Indeholdende arsen, kviksølv eller tallium eller blandinger deraf, af den art der

10,0

B3

2620.91.00

– – Indeholdende antimon, beryllium, cadmium, krom eller blandinger deraf

10,0

B3

2620.99.10

– – – Tinslagge

10,0

B3

2620.99.90

– – – Andet

10,0

B3

2621.10.00

– Aske og restprodukter fra forbrænding af kommunalt affald

10,0

B3

2621.90.00

– Andet

10,0

B3

2701.11.00

– – Antracit

0,0

A

2701.12.10

– – – Kokskul

0,0

A

2701.12.90

– – – Andet

0,0

A

2701.19.00

– – Andet stenkul

0,0

A

2701.20.00

– Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

0,0

A

2702.10.00

– Brunkul og brunkulsbriketter, også pulveriseret, men ikke agglomereret

0,0

A

2702.20.00

– Brunkul og brunkulsbriketter, agglomereret

0,0

A

2703.00.10

– Tørv, også i baller, men ikke agglomereret

0,0

A

2703.00.20

– Agglomereret tørv

0,0

A

2704.00.10

– Koks og halvkoks af stenkul

3,0

A

2704.00.20

– Koks og halvkoks af brunkul eller af tørv

3,0

A

2704.00.30

– Retortkul

0,0

A

2705.00.00

Kulgas, vandgas, generatorgas og lignende gasser, undtagen jordoliegas og andre
gasformige karbonhydrider

0,0

A

anvendes til udvinding af arsen eller de nævnte metaller eller som udgangsmateriale
for fremstilling af deres kemiske forbindelser
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2706.00.00

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære og andre mineraltjærer, også dehydratiserede
eller delvis destillerede, herunder rekonstitueret tjære

0,0

A

2707.10.00

– Benzol (benzen)

0,0

A

2707.20.00

– Toluol (toluen)

0,0

A

2707.30.00

– Xylol (xylener)

0,0

A

2707.40.00

– Naftalen

0,0

A

2707.50.00

– Andre aromatiske karbonhydridblandinger, af hvilke der ved destillation efter ASTM

0,0

A

2707.91.00

– – Kreosotolier

0,0

A

2707.99.10

– – – Råmateriale til kønrøg

0,0

A

2707.99.90

– – – Andet

0,0

A

2708.10.00

– Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg

0,0

A

2708.20.00

– Begkoks

0,0

A

2709.00.10

– Råolier

0,0

A

2709.00.20

– Kondensater

0,0

A

2709.00.90

– Andet

0,0

A

2710.12.11

– – – – Af RON 97 og derover, blyholdig

20,0

B10**

2710.12.12

– – – – Af RON 97 og derover, blyfri

20,0

B10**

2710.12.13

– – – – Af RON 90 og derover, men under RON 97, blyholdig

20,0

B10**

2710.12.14

– – – – Af RON 90 og derover, men under RON 97, blyfri

20,0

B10**

2710.12.15

– – – – Andet, blyholdig

20,0

B10**

2710.12.16

– – – – Andet, blyfri

20,0

B10**

2710.12.20

– – – Flybenzin, ikke af en art der anvendes som jetpetroleum

10,0

B10**

2710.12.30

– – – Tetrapropylen

20,0

B10**

2710.12.40

– – – Mineralsk terpentin

20,0

B10**

2710.12.50

– – – Lavaromatiske opløsningsmidler med indhold af araomatiske bestanddele på

20,0

B10**

2710.12.60

– – – Andre opløsningsmidler

20,0

B10**

2710.12.70

– – – Nafta, reformater og andre præparater af den art der anvendes til blanding med

20,0

B10**

2710.12.80

– – – Andre alfaolefiner

20,0

B10**

2710.12.90

– – – Andet

20,0

B10**

2710.19.20

– – – Råolier, hvorfra visse destillationsprodukter er blevet fjernet ("topped crudes")

5,0

B10

2710.19.30

– – – Råmateriale til kønrøg

5,0

B10

2710.19.41

– – – – Råmateriale til smøreolie

5,0

B10

2710.19.42

– – – – Smøreolier til flyvemaskinemotorer

5,0

B10

2710.19.43

– – – – Andre smøreolier

5,0

B10

D 86 op til 250 °C overdestilleres 65 rumfangsprocent og derover (herunder tab ved
destillationen)

under 1 vægtprocent

motorbenzin
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2710.19.44

– – – – Smørefedtstoffer

5,0

B10

2710.19.50

– – – Bremsevæske

3,0

B10

2710.19.60

– – – Olier til transformere og afbrydere

5,0

B10

2710.19.71

– – – – Diesel til automobilkørsel

8,0

B10**

2710.19.72

– – – – Andre dieselolier

8,0

B10**

2710.19.79

– – – – Brændselsolier

10,0

B10**

2710.19.81

– – – Jetpetroleum (jetbrændstof) med et flammepunkt på 23 °C eller derover

10,0

B10**

2710.19.82

– – – Jetpetroleum (jetbrændstof) med et flammepunkt på under 23 °C

10,0

B10**

2710.19.83

– – – Anden petroleum

10,0

B10**

2710.19.89

– – – Andre middelsvære olier og præparater

15,0

B10

2710.19.90

– – – Andet

7,0

B10

2710.20.00

– Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler (undtagen råolie) og præpa

7,0

B10**

2710.91.00

– – Med indhold af polyklorinerede bifenyler (PCB'er), polyklorinerede terfenyler

40,0

B10**

2710.99.00

– – Andet

40,0

B10**

2711.11.00

– – Naturgas

5,0

B7

2711.12.00

– – Propan

5,0

B7

2711.13.00

– – Butan

5,0

B7

2711.14.10

– – – Ethylen

5,0

B7

2711.14.90

– – – Andet

5,0

B7

2711.19.00

– – Andet

5,0

B7

2711.21.10

– – – Af den art der anvendes som motorbrændstof

0,0

A

2711.21.90

– – – Andet

0,0

A

2711.29.00

– – Andet

0,0

A

2712.10.00

– Vaselin

3,0

A

2712.20.00

– Paraffinvoks med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent

3,0

A

2712.90.10

– – Paraffinvoks

3,0

A

2712.90.90

– – Andet

3,0

A

2713.11.00

– – Ikke brændt

0,0

A

2713.12.00

– – Brændt

0,0

A

2713.20.00

– Kunstig asfaltbitumen

0,0

A

2713.90.00

– Andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

0,0

A

rater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70
vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mine
raler, med indhold af biodiesel, undtagen affaldsolier
(PCT'er) eller polybrominerede bifenyler (PBB'er)
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2714.10.00

– Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand

0,0

A

2714.90.00

– Andet

0,0

A

2715.00.00

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitu
men, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfaltmastiks og "cut backs")

0,0

A

2716.00.00

Elektrisk energi

1,0

A

2801.10.00

– Klor

3,0

A

2801.20.00

– Jod

0,0

A

2801.30.00

– Fluor; brom

0,0

A

2802.00.00

Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl

3,0

A

2803.00.20

– Acetylenkønrøg

10,0

B5

2803.00.40

– Anden kønrøg

0,0

A

2803.00.90

– Andet

3,0

A

2804.10.00

– Hydrogen

0,0

A

2804.21.00

– – Argon

3,0

A

2804.29.00

– – Andet

3,0

A

2804.30.00

– Nitrogen

3,0

A

2804.40.00

– Oxygen

3,0

A

2804.50.00

– Bor; tellur

0,0

A

2804.61.00

– – Med indhold af Si på 99,99 vægtprocent og derover

0,0

A

2804.69.00

– – Andet

0,0

A

2804.70.00

– Fosfor

0,0

A

2804.80.00

– Arsen

0,0

A

2804.90.00

– Selen

0,0

A

2805.11.00

– – Natrium

0,0

A

2805.12.00

– – Calcium

0,0

A

2805.19.00

– – Andet

0,0

A

2805.30.00

– Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, også indbyrdes blandede eller

0,0

A

2805.40.00

– Kviksølv

0,0

A

2806.10.00

– Hydrogenklorid (saltsyre)

10,0

B5

2806.20.00

– Klorsvovlsyre

3,0

A

2807.00.00

Svovlsyre; rygende svovlsyre

10,0

B5

2808.00.00

Salpetersyre; nitrersyrer

0,0

A

2809.10.00

– Difosforpentaoxid

0,0

A

2809.20.31

– – – Hypofosforsyre

5,0

B3

legerede
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2809.20.39

– – – Andet

5,0

B3

2809.20.91

– – – Hypofosforsyre

5,0

B3

2809.20.99

– – – Andet

5,0

B3

2810.00.00

Oxider af bor; borsyrer

0,0

A

2811.11.00

– – Hydrogenfluorid

0,0

A

2811.19.10

– – – Arsensyre

0,0

A

2811.19.90

– – – Andet

0,0

A

2811.21.00

– – Karbondioxid

0,0

A

2811.22.10

– – – Silikapulver

0,0

A

2811.22.90

– – – Andet

0,0

A

2811.29.10

– – – Diarsenicpentaoxid

0,0

A

2811.29.20

– – – Svovldioxid

0,0

A

2811.29.90

– – – Andet

0,0

A

2812.10.00

– Klorider og oxyklorider

0,0

A

2812.90.00

– Andet

0,0

A

2813.10.00

– Karbondisulfid

0,0

A

2813.90.00

– Andet

0,0

A

2814.10.00

– Vandfri ammoniak

0,0

A

2814.20.00

– Ammoniak i vandig opløsning

3,0

A

2815.11.00

– – I fast form

10,0

B5

2815.12.00

– – I vandig opløsning (natronlud)

20,0

B5

2815.20.00

– Kaliumhydroxid (kaustisk kali)

0,0

A

2815.30.00

– Peroxider af natrium eller kalium

0,0

A

2816.10.00

– Hydroxid og peroxid af magnesium

5,0

B3

2816.40.00

– Oxider, hydroxider og peroxider, af strontium eller barium

5,0

B3

2817.00.10

– Zinkoxid

0,0

A

2817.00.20

– Zinkperoxid

0,0

A

2818.10.00

– Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret

0,0

A

2818.20.00

– Aluminiumoxid, bortset fra kunstig korund

0,0

A

2818.30.00

– Aluminiumhydroxid

3,0

A

2819.10.00

– Kromtrioxid

0,0

A

2819.90.00

– Andet

0,0

A

2820.10.00

– Af mangandioxid

0,0

A

2820.90.00

– Andet

0,0

A

2821.10.00

– Oxider og hydroxider af jern

0,0

A
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2821.20.00

– Jordpigmenter

0,0

A

2822.00.00

Oxider og hydroxider af kobolt; kommercielle koboltoxider

0,0

A

2823.00.00

Oxider af titan

0,0

A

2824.10.00

– Blymonoxid (lithargyrum, massikot)

0,0

A

2824.90.00

– Andet

0,0

A

2825.10.00

– Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte

0,0

A

2825.20.00

– Litiumoxid og litiumhydroxid

0,0

A

2825.30.00

– Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider

0,0

A

2825.40.00

– Nikkeloxider og nikkelhydroxider

0,0

A

2825.50.00

– Kobberoxider og kobberhydroxider

0,0

A

2825.60.00

– Germaniumoxider og zirkondioxid

0,0

A

2825.70.00

– Molybdænoxider og molybdænhydroxider

0,0

A

2825.80.00

– Antimonoxider

0,0

A

2825.90.00

– Andet

0,0

A

2826.12.00

– – Af aluminium

0,0

A

2826.19.00

– – Andet

0,0

A

2826.30.00

– Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit)

0,0

A

2826.90.00

– Andet

0,0

A

2827.10.00

– Ammoniumklorid

0,0

A

2827.20.10

– – Handelskvalitet

15,0

B5

2827.20.90

– – Andet

10,0

B5

2827.31.00

– – Af magnesium

0,0

A

2827.32.00

– – Af aluminium

3,0

A

2827.35.00

– – Af nikkel

0,0

A

2827.39.10

– – – Af barium eller af kobolt

0,0

A

2827.39.20

– – – Af jern

0,0

A

2827.39.90

– – – Andet

0,0

A

2827.41.00

– – Af kobber

0,0

A

2827.49.00

– – Andet

0,0

A

2827.51.00

– – Bromider af natrium eller kalium

0,0

A

2827.59.00

– – Andet

0,0

A

2827.60.00

– Jodider og oxyjodider

0,0

A

2828.10.00

– Kommercielt calciumhypoklorit og andre calciumhypokloriter

0,0

A

2828.90.10

– – Natriumhypochlorit

0,0

A

2828.90.90

– – Andet

0,0

A
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2829.11.00

– – Af natrium

0,0

A

2829.19.00

– – Andet

0,0

A

2829.90.10

– – Natriumperchlorat

0,0

A

2829.90.90

– – Andet

0,0

A

2830.10.00

– Natriumsulfider

0,0

A

2830.90.10

– – Cadmiumsulfid eller zinksulfid

0,0

A

2830.90.90

– – Andet

0,0

A

2831.10.00

– Af natrium

0,0

A

2831.90.00

– Andet

0,0

A

2832.10.00

– Sulfiter af natrium

0,0

A

2832.20.00

– Andre sulfiter

0,0

A

2832.30.00

– Tiosulfater

0,0

A

2833.11.00

– – Dinatriumsulfat

5,0

B3

2833.19.00

– – Andet

5,0

B3

2833.21.00

– – Af magnesium

5,0

B3

2833.22.10

– – – Handelskvalitet

5,0

B3

2833.22.90

– – – Andet

5,0

B3

2833.24.00

– – Af nikkel

5,0

B3

2833.25.00

– – Af kobber

5,0

B3

2833.27.00

– – Af barium

5,0

B3

2833.29.20

– – – Tribasisk blysulfat

5,0

B3

2833.29.30

– – – Af krom

5,0

B3

2833.29.90

– – – Andet

5,0

B3

2833.30.00

– Aluner

10,0

B5

2833.40.00

– Peroxosulfater (persulfater)

5,0

B3

2834.10.00

– Nitriter

0,0

A

2834.21.00

– – Af kalium

0,0

A

2834.29.10

– – – Af bismut

3,0

A

2834.29.90

– – – Andet

3,0

A

2835.10.00

– Fosfinater (hypofosfiter) og fosfonater (fosfiter)

0,0

A

2835.22.00

– – Af mono- eller dinatrium

0,0

A

2835.24.00

– – Af kalium

0,0

A

2835.25.10

– – – Foderkvalitet

0,0

A

2835.25.90

– – – Andet

0,0

A

2835.26.00

– – Andre calciumfosfater

0,0

A
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2835.29.10

– – – Af trinatrium

0,0

A

2835.29.90

– – – Andet

0,0

A

2835.31.10

– – – Fødevarekvalitet

5,0

B3

2835.31.90

– – – Andet

5,0

B3

2835.39.10

– – – Tetranatriumpyrofosfat

0,0

A

2835.39.90

– – – Andet

0,0

A

2836.20.00

– Dinatriumkarbonat

0,0

A

2836.30.00

– Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)

0,0

A

2836.40.00

– Kaliumkarbonater

0,0

A

2836.50.00

– Calciumkarbonat

10,0

B5

2836.60.00

– Bariumkarbonat

0,0

A

2836.91.00

– – Litiumkarbonater

0,0

A

2836.92.00

– – Strontiumkarbonater

0,0

A

2836.99.10

– – – Kommercielt ammoniumkarbonat

0,0

A

2836.99.20

– – – Blykarbonater

0,0

A

2836.99.90

– – – Andet

0,0

A

2837.11.00

– – Af natrium

0,0

A

2837.19.00

– – Andet

0,0

A

2837.20.00

– Cyanosalte

0,0

A

2839.11.00

– – Natriummetasilikater

3,0

A

2839.19.10

– – – Natriumsilikater

3,0

A

2839.19.90

– – – Andet

0,0

A

2839.90.00

– Andet

0,0

A

2840.11.00

– – Vandfrit

0,0

A

2840.19.00

– – Andet

0,0

A

2840.20.00

– Andre borater

0,0

A

2840.30.00

– Peroxoborater (perborater)

0,0

A

2841.30.00

– Natriumdikromat

0,0

A

2841.50.00

– Andre kromater og dikromater; peroxokromater

0,0

A

2841.61.00

– – Kaliumpermanganat

0,0

A

2841.69.00

– – Andet

0,0

A

2841.70.00

– Molybdater

0,0

A

2841.80.00

– Wolframater (tungstater)

0,0

A

2841.90.00

– Andet

0,0

A
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2842.10.00

– Dobbelte eller komplekse silikater (herunder aluminosilikater, også når de ikke er

0,0

A

2842.90.10

– – Natriumarsenit

0,0

A

2842.90.20

– – Kobber- eller kromsalte

0,0

A

2842.90.30

– – Andre fulminater, cyanater og thiocyanater

0,0

A

2842.90.90

– – Andet

0,0

A

2843.10.00

– Kolloide ædle metaller

0,0

A

2843.21.00

– – Sølvnitrat

0,0

A

2843.29.00

– – Andet

0,0

A

2843.30.00

– Guldforbindelser

0,0

A

2843.90.00

– Andre forbindelser; amalgamer

0,0

A

2844.10.10

– – Naturligt uran samt forbindelser deraf

0,0

A

2844.10.90

– – Andet

0,0

A

2844.20.10

– – Uran samt forbindelser deraf; plutonium samt forbindelser deraf

0,0

A

2844.20.90

– – Andet

0,0

A

2844.30.10

– – Uran samt forbindelser deraf; thorium samt forbindelser deraf

0,0

A

2844.30.90

– – Andet

0,0

A

2844.40.11

– – – Radium og salte deraf

0,0

A

2844.40.19

– – – Andet

0,0

A

2844.40.90

– – Andet

0,0

A

2844.50.00

– Brugte (bestrålede) brændstofelementer fra atomreaktorer

0,0

A

2845.10.00

– Tungt vand (deuteriumoxid)

0,0

A

2845.90.00

– Andet

0,0

A

2846.10.00

– Ceriumforbindelser

0,0

A

2846.90.00

– Andet

0,0

A

2847.00.10

– I flydende form

0,0

A

2847.00.90

– Andet

0,0

A

2848.00.00

Fosfider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferrofosfor

0,0

A

2849.10.00

– Af calcium

0,0

A

2849.20.00

– Af silicium

0,0

A

2849.90.00

– Andet

0,0

A

2850.00.00

Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er kemisk definerede,
bortset fra forbindelser, der også udgør carbider henhørende under pos. 28.49

0,0

A

2852.10.10

– – Kviksølvsulfater

3,0

A

2852.10.20

– – Kviksølvforbindelser, af den art der anvendes som luminophorer

0,0

A

2852.10.90

– – Andet

0,0

A
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2852.90.10

– – Kviksølvtannater, ikke kemisk definerede

0,0

A

2852.90.90

– – Andet

0,0

A

2853.00.00

Andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller
vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk luft (herunder flydende atmos
færisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amal
gamer, undtagen af ædle metaller

0,0

A

2901.10.00

– Mættede

0,0

A

2901.21.00

– – Ethylen

0,0

A

2901.22.00

– – Propen (propylen)

0,0

A

2901.23.00

– – Buten (butylen) og isomere deraf

0,0

A

2901.24.00

– – Buta-1,3-dien og isopren

0,0

A

2901.29.10

– – – Acetylen

0,0

A

2901.29.90

– – – Andet

0,0

A

2902.11.00

– – Cyclohexan

0,0

A

2902.19.00

– – Andet

0,0

A

2902.20.00

– Benzen

0,0

A

2902.30.00

– Toluen

0,0

A

2902.41.00

– – o-Xylener

0,0

A

2902.42.00

– – m-Xylener

0,0

A

2902.43.00

– – p-Xylener

0,0

A

2902.44.00

– – Blandinger af xylenisomere

0,0

A

2902.50.00

– Styren

0,0

A

2902.60.00

– Ethylbenzen

0,0

A

2902.70.00

– Cumen

0,0

A

2902.90.10

– – Dodecylbenzen

0,0

A

2902.90.20

– – Andre alkylbenzener

0,0

A

2902.90.90

– – Andet

0,0

A

2903.11.10

– – – Metylklorid

5,0

A

2903.11.90

– – – Andet

5,0

A

2903.12.00

– – Diklormetan (metylenklorid)

0,0

A

2903.13.00

– – Kloroform (triklormetan)

0,0

A

2903.14.00

– – Tetraklormetan (karbontetraklorid)

5,0

A

2903.15.00

– – Ethylendiklorid (ISO) (1,2-diklorethan)

5,0

A

2903.19.10

– – – 1,2-Diklorpropan (propylendiklorid) og diklorbutaner

5,0

A

2903.19.20

– – – 1,1,1-Triklorethan (metylkloroform)

5,0

A

2903.19.90

– – – Andet

5,0

A

2903.21.00

– – Vinylklorid (klorethylen)

3,0

A
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2903.22.00

– – Triklorethylen

5,0

A

2903.23.00

– – Tetraklorethylen (perklorethylen)

5,0

A

2903.29.00

– – Andet

5,0

A

2903.31.00

– – Ethylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan)

5,0

A

2903.39.10

– – – Metylbromid

0,0

A

2903.39.90

– – – Andet

5,0

A

2903.71.00

– – Klordifluormetan

5,0

A

2903.72.00

– – Diklortrifluorethaner

5,0

A

2903.73.00

– – Diklorfluorethaner

5,0

A

2903.74.00

– – Klordifluorethaner

5,0

A

2903.75.00

– – Diklorpentafluorpropaner

5,0

A

2903.76.00

– – Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan og dibromtetrafluorethaner

5,0

A

2903.77.00

– – Andre derivater, perhalogeneret udelukkende med fluor og klor

5,0

A

2903.78.00

– – Andre perhalogenerede derivater

5,0

A

2903.79.00

– – Andet

5,0

A

2903.81.00

– – 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyclohexan (HCH (ISO)), herunder lindan (ISO, INN)

5,0

A

2903.82.00

– – Aldrin (ISO), klordan (ISO) og heptaklor (ISO)

5,0

A

2903.89.00

– – Andet

5,0

A

2903.91.00

– – Klorbenzen, o-diklorbenzen og p-diklorbenzen

5,0

A

2903.92.00

– – Hexaklorbenzen (ISO) og DDT (ISO) (clofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis (p-

5,0

A

2903.99.00

– – Andet

5,0

A

2904.10.00

– Derivater, kun indeholdende sulfongrupper, samt salte og ethylestere deraf

3,0

A

2904.20.10

– – Trinitrotoluen

3,0

A

2904.20.90

– – Andet

3,0

A

2904.90.00

– Andet

3,0

A

2905.11.00

– – Metanol (metylalkohol)

0,0

A

2905.12.00

– – Propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol)

0,0

A

2905.13.00

– – Butan-1-ol (n-butylalkohol)

0,0

A

2905.14.00

– – Andre butanoler

0,0

A

2905.16.00

– – Octanol (octylalkohol) og isomerer deraf

0,0

A

2905.17.00

– – Dodecan-1-ol (laurylalkohol), hexadecan-1-ol (cetylalkohol) og octadecan-1-ol (stea

0,0

A

2905.19.00

– – Andet

0,0

A

2905.22.00

– – Acycliske terpenalkoholer

0,0

A

klorfenyl)ethan)

rylalkohol)
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2905.29.00

– – Andet

0,0

A

2905.31.00

– – Ethylenglykol (ethandiol)

0,0

A

2905.32.00

– – Propylenglykol (propan-1,2-diol)

0,0

A

2905.39.00

– – Andet

0,0

A

2905.41.00

– – 2-Ethyl-2-(hydroxymetyl)propan-1,3-diol (trimetylolpropan)

0,0

A

2905.42.00

– – Pentaerythritol

0,0

A

2905.43.00

– – Mannitol

0,0

A

2905.44.00

– – D-glucitol (sorbitol)

0,0

A

2905.45.00

– – Glycerol

0,0

A

2905.49.00

– – Andet

0,0

A

2905.51.00

– – Ethklorvynol (INN)

0,0

A

2905.59.00

– – Andet

0,0

A

2906.11.00

– – Mentol

0,0

A

2906.12.00

– – Cyclohexanol, metylcyclohexanoler og dimetylcyclohexanoler

0,0

A

2906.13.00

– – Steroler og inositoler

0,0

A

2906.19.00

– – Andet

0,0

A

2906.21.00

– – Benzylalkohol

0,0

A

2906.29.00

– – Andet

0,0

A

2907.11.00

– – Fenol (hydroxybenzen) og salte deraf

0,0

A

2907.12.00

– – Cresoler og salte deraf

0,0

A

2907.13.00

– – Octylfenol og nonylfenol samt isomere deraf; salte af disse produkter

0,0

A

2907.15.00

– – Naftoler og salte deraf

0,0

A

2907.19.00

– – Andet

0,0

A

2907.21.00

– – Resorcinol og salte deraf

0,0

A

2907.22.00

– – Hydroquinon (quinol) og salte deraf

0,0

A

2907.23.00

– – 4,4'-Isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) og salte deraf

0,0

A

2907.29.10

– – – Fenolalkoholer

0,0

A

2907.29.90

– – – Andet

0,0

A

2908.11.00

– – Pentaklorfenol (ISO)

0,0

A

2908.19.00

– – Andet

0,0

A

2908.91.00

– – Dinoseb (ISO) og salte deraf

0,0

A

2908.92.00

– – 4,6-Dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) og salte deraf

0,0

A

2908.99.00

– – Andet

0,0

A

2909.11.00

– – Diethylether

0,0

A

2909.19.00

– – Andet

0,0

A
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2909.20.00

– Cycloalkan-, cycloalken- og cycloterpenethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitro

0,0

A

2909.30.00

– Aromatiske ethere samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

0,0

A

2909.41.00

– – 2,2'-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol)

0,0

A

2909.43.00

– – Monobutylethere af ethylenglykol eller af diethylenglykol

0,0

A

2909.44.00

– – Andre monoalkylethere af ethylenglykol eller af diethylenglykol

0,0

A

2909.49.00

– – Andet

0,0

A

2909.50.00

– Etherfenoler og etheralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater

0,0

A

2909.60.00

– Alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro-

0,0

A

2910.10.00

– Oxiran (ethylenoxid)

0,0

A

2910.20.00

– Metyloxiran (propylenoxid)

0,0

A

2910.30.00

– 1-Klor-2,3-epoxypropan (epiklorohydrin)

0,0

A

2910.40.00

– Dieldrin (ISO, INN)

0,0

A

2910.90.00

– Andet

0,0

A

2911.00.00

Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-,
sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

0,0

A

2912.11.10

– – – Formalin

3,0

A

2912.11.90

– – – Andet

3,0

A

2912.12.00

– – Ethanal (acetaldehyd)

0,0

A

2912.19.10

– – – Butanal

0,0

A

2912.19.90

– – – Andet

0,0

A

2912.21.00

– – Benzaldehyd

0,0

A

2912.29.00

– – Andet

0,0

A

2912.41.00

– – Vanillin (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd)

0,0

A

2912.42.00

– – Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

0,0

A

2912.49.00

– – Andet

0,0

A

2912.50.00

– Cycliske polymere af aldehyder

0,0

A

2912.60.00

– Paraformaldehyd

0,0

A

2913.00.00

Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af produkter henhørende under pos. 29.12

0,0

A

2914.11.00

– – Acetone

0,0

A

2914.12.00

– – Butanon (metylethylketon)

0,0

A

2914.13.00

– – 4-Metylpentan-2-on (isobutylmetylketon)

0,0

A

2914.19.00

– – Andet

0,0

A

2914.22.00

– – Cyclohexanon og metylcyclohexanoner

0,0

A

HS 2012
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2914.23.00

– – Iononer og metyliononer

0,0

A

2914.29.10

– – – Kamfer

0,0

A

2914.29.90

– – – Andet

0,0

A

2914.31.00

– – Fenylacetone (fenylpropan-2-on)

0,0

A

2914.39.00

– – Andet

0,0

A

2914.40.00

– Ketonalkoholer og ketonaldehyder

0,0

A

2914.50.00

– Ketonfenoler og ketoner med andre oxygenholdige grupper

0,0

A

2914.61.00

– – Antraquinon

0,0

A

2914.69.00

– – Andet

0,0

A

2914.70.00

– Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater

0,0

A

2915.11.00

– – Myresyre

0,0

A

2915.12.00

– – Salte af myresyre

0,0

A

2915.13.00

– – Estere af myresyre

0,0

A

2915.21.00

– – Eddikesyre

0,0

A

2915.24.00

– – Eddikesyreanhydrid

0,0

A

2915.29.10

– – – Natriumacetater; koboltacetater

0,0

A

2915.29.90

– – – Andet

0,0

A

2915.31.00

– – Ethylacetat

0,0

A

2915.32.00

– – Vinylacetat

0,0

A

2915.33.00

– – n-Butylacetat

0,0

A

2915.36.00

– – Dinoseb (ISO) acetat

0,0

A

2915.39.10

– – – Isobutylacetat

0,0

A

2915.39.20

– – – 2-Ethoxyethylacetat

0,0

A

2915.39.90

– – – Andet

0,0

A

2915.40.00

– Mono-, di- og trikloreddikesyrer samt salte og estere deraf

0,0

A

2915.50.00

– Propionsyre samt salte og estere deraf

0,0

A

2915.60.00

– Butansyrer og pentansyrer samt salte og estere deraf

0,0

A

2915.70.10

– – Palmitinsyre samt salte og estere deraf

0,0

A

2915.70.20

– – Stearinsyre

0,0

A

2915.70.30

– – Salte og estere af stearinsyre

0,0

A

2915.90.10

– – Acetylklorid

0,0

A

2915.90.20

– – Laurinsyre og myristinsyre samt salte og estere deraf

0,0

A

2915.90.90

– – Andet

0,0

A

2916.11.00

– – Akrylsyre og salte deraf

0,0

A

2916.12.00

– – Estere af akrylsyre

0,0

A
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2916.13.00

– – Methakrylsyre og salte deraf

0,0

A

2916.14.10

– – – Metylmetakrylat

0,0

A

2916.14.90

– – – Andet

0,0

A

2916.15.00

– – Oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf

0,0

A

2916.16.00

– – Binapakryl (ISO)

0,0

A

2916.19.00

– – Andet

0,0

A

2916.20.00

– Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpen-monokarboxylsyrer og deres anhydrider,

0,0

A

2916.31.00

– – Benzoesyre samt salte og estere deraf

0,0

A

2916.32.00

– – Benzoylperoxid og benzoylklorid

0,0

A

2916.34.00

– – Fenyleddikesyre og salte deraf

0,0

A

2916.39.10

– – – 2,4-Diklorfenyleddikesyre samt salte og estere deraf

0,0

A

2916.39.20

– – – Estere af fenyleddikesyre

0,0

A

2916.39.90

– – – Andet

0,0

A

2917.11.00

– – Oxalsyre samt salte og estere deraf

0,0

A

2917.12.10

– – – Dioctyladipat

5,0

A

2917.12.90

– – – Andet

0,0

A

2917.13.00

– – Azelinsyre og sebacinsyre samt salte og estere deraf

0,0

A

2917.14.00

– – Maleinsyreanhydrid

0,0

A

2917.19.00

– – Andet

0,0

A

2917.20.00

– Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpen-polykarboxylsyrer og deres anhydrider,

0,0

A

2917.32.00

– – Dioctylortoftalater

10,0

B5

2917.33.00

– – Dinonyl- eller didecylortoftalater

10,0

B5

2917.34.10

– – – Dibutylortoftalater

10,0

B5

2917.34.90

– – – Andet

10,0

B5

2917.35.00

– – Ftalsyreanhydrid

0,0

A

2917.36.00

– – Tereftalsyre og salte deraf

0,0

A

2917.37.00

– – Dimetyltereftalat

0,0

A

2917.39.10

– – – Trioctyltrimellitat

5,0

A

2917.39.20

– – – Andre phthalforbindelser af den art, der anvendes som blødgøringsmidler, og

0,0

A

2917.39.90

– – – Andet

0,0

A

2918.11.00

– – Mælkesyre samt salte og estere deraf

0,0

A

2918.12.00

– – Vinsyre

0,0

A

2918.13.00

– – Salte og estere af vinsyre

0,0

A

halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf

halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf

estere af phthalanhydrid
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2918.14.00

– – Citronsyre

5,0

B5

2918.15.10

– – – Calciumcitrat

5,0

B5

2918.15.90

– – – Andet

5,0

B5

2918.16.00

– – Gluconsyre samt salte og estere deraf

0,0

A

2918.18.00

– – Klorbenzilat (ISO)

0,0

A

2918.19.00

– – Andet

0,0

A

2918.21.00

– – Salicylsyre og salte deraf

0,0

A

2918.22.00

– – o-Acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

0,0

A

2918.23.00

– – Andre estere af salicylsyre og salte deraf

0,0

A

2918.29.10

– – – Alkylsulfonester af fenol

0,0

A

2918.29.90

– – – Andet

0,0

A

2918.30.00

– Karboxylsyrer indeholdende aldehyd- eller ketongrupper, men uden andre oxygen

0,0

A

2918.91.00

– – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxyeddikesyre), salte og estere deraf

0,0

A

2918.99.00

– – Andet

0,0

A

2919.10.00

– Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

3,0

A

2919.90.00

– Andet

3,0

A

2920.11.00

– – Paration (ISO) og paration-metyl (ISO) (metyl-paration)

0,0

A

2920.19.00

– – Andet

0,0

A

2920.90.10

– – Dimethylsulfat

0,0

A

2920.90.90

– – Andet

0,0

A

2921.11.00

– – Metylamin, dimetylamin og trimetylamin og salte deraf

0,0

A

2921.19.00

– – Andet

0,0

A

2921.21.00

– – Ethylendiamin og salte deraf

0,0

A

2921.22.00

– – Hexametylendiamin og salte deraf

0,0

A

2921.29.00

– – Andet

0,0

A

2921.30.00

– Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpenmonoaminer og -polyaminer samt derivater

0,0

A

2921.41.00

– – Anilin og salte deraf

0,0

A

2921.42.00

– – Anilinderivater og salte deraf

0,0

A

2921.43.00

– – Toluidiner og derivater deraf; salte af disse produkter

0,0

A

2921.44.00

– – Difenylamin og derivater deraf; salte af disse produkter

0,0

A

2921.45.00

– – 1-Naftylamin (alfa-naftylamin) og 2-naftylamin (beta-naftylamin) samt derivater

0,0

A

holdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt
derivater deraf

deraf; salte af disse produkter

deraf; salte af disse produkter
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2921.46.00

– – Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN),

0,0

A

2921.49.00

– – Andet

0,0

A

2921.51.00

– – o-, m- og p-Fenylendiamin og diaminotoluener samt derivater deraf; salte af disse

0,0

A

2921.59.00

– – Andet

0,0

A

2922.11.00

– – Monoethanolamin og salte deraf

3,0

A

2922.12.00

– – Diethanolamin og salte deraf

3,0

A

2922.13.00

– – Triethanolamin og salte deraf

3,0

A

2922.14.00

– – Dextropropoxyfen (INN) og salte deraf

0,0

A

2922.19.10

– – – Ethambutol samt salte, estere og andre derivater deraf egnet til fremstilling af

0,0

A

2922.19.20

– – – D-2-amino-n-butyl-alkohol

3,0

A

2922.19.90

– – – Andet

3,0

A

2922.21.00

– – Aminohydroxynaftalensulfonsyre og salte deraf

3,0

A

2922.29.00

– – Andet

3,0

A

2922.31.00

– – Amfepramon (INN), metadon (INN) og normetadon (INN); salte deraf

0,0

A

2922.39.00

– – Andet

3,0

A

2922.41.00

– – Lysin og estere deraf; salte af disse produkter

0,0

A

2922.42.10

– – – Glutaminsyre

10,0

B5

2922.42.20

– – – Mononatriumglutamat (MSG)

20,0

B5

2922.42.90

– – – Andre salte

20,0

B5

2922.43.00

– – Antranilsyre og salte deraf

3,0

A

2922.44.00

– – Tilidin (INN) og salte deraf

3,0

A

2922.49.10

– – – Mefenamsyre og salte deraf

0,0

A

2922.49.90

– – – Andet

0,0

A

2922.50.10

– – Para-aminosalicylsyre samt salte, estere og andre derivater deraf

0,0

A

2922.50.90

– – Andet

0,0

A

2923.10.00

– Cholin og salte deraf

0,0

A

2923.20.10

– – Lecitiner, også når de ikke er kemisk definerede

3,0

A

2923.20.90

– – Andet

0,0

A

2923.90.00

– Andet

0,0

A

2924.11.00

– – Meprobamat (INN)

0,0

A

2924.12.00

– – Fluoroacetamid (ISO), monocrotofos (ISO) og fosfamidon (ISO)

0,0

A

2924.19.00

– – Andet

0,0

A

2924.21.10

– – – 4-Ethoxyfenylurea (dulcin)

0,0

A

HS 2012

fencamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenorex (INN) og
fentermin (INN); salte deraf

produkter

tilberedninger mod tuberkulose

DA

12.6.2020

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

L 186/743

Basistoldsats
(%)

Kategori

2924.21.20

– – – Diuron og monuron

0,0

A

2924.21.90

– – – Andet

0,0

A

2924.23.00

– – 2-Acetamidobenzoesyre (N-acetylantranilinsyre) og salte deraf

3,0

A

2924.24.00

– – Ethinamat (INN)

0,0

A

2924.29.10

– – – Aspartam

10,0

B5

2924.29.20

– – – Butylfenylmetylkarbamat; metylisopropylfenylkarbamat

3,0

A

2924.29.90

– – – Andet

0,0

A

2925.11.00

– – Sakkarin og salte deraf

10,0

B5

2925.12.00

– – Glutethimid (INN)

0,0

A

2925.19.00

– – Andet

0,0

A

2925.21.00

– – Klordimeform (ISO)

0,0

A

2925.29.00

– – Andet

0,0

A

2926.10.00

– Akrylonitril

0,0

A

2926.20.00

– 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid)

0,0

A

2926.30.00

– Fenproporex (INN) og salte deraf; metadon (INN) mellemprodukt (4-cyano-2-dime

0,0

A

2926.90.00

– Andet

0,0

A

2927.00.10

– Azodikarbonamid

0,0

A

2927.00.90

– Andet

0,0

A

2928.00.10

– Linuron

0,0

A

2928.00.90

– Andet

0,0

A

2929.10.10

– – Difenylmetanediisocyanat (MDI)

0,0

A

2929.10.20

– – Toluendiisocyanat

0,0

A

2929.10.90

– – Andet

5,0

B5

2929.90.10

– – Natriumcyclamat

5,0

A

2929.90.20

– – Andre cyclamater

5,0

A

2929.90.90

– – Andet

0,0

A

2930.20.00

– Tiokarbamater og ditiokarbamater

0,0

A

2930.30.00

– Mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram

0,0

A

2930.40.00

– Metionin

0,0

A

2930.50.00

– Captafol (ISO) og metamidofos (ISO)

0,0

A

2930.90.10

– – Ditiokarbonater

0,0

A

2930.90.90

– – Andet

0,0

A

2931.10.10

– – Tetrametylbly

0,0

A

2931.10.20

– – Tetraetylbly

0,0

A

tylamino-4,4-difenylbutan)
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2931.20.00

– Tributyltinforbindelser

0,0

A

2931.90.20

– – N-(fosfonometyl)glycin samt salte deraf

0,0

A

2931.90.30

– – Ethefon

0,0

A

2931.90.41

– – – I flydende form

0,0

A

2931.90.49

– – – Andet

0,0

A

2931.90.90

– – Andet

0,0

A

2932.11.00

– – Tetrahydrofuran

0,0

A

2932.12.00

– – 2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

0,0

A

2932.13.00

– – Furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol

0,0

A

2932.19.00

– – Andet

0,0

A

2932.20.00

– Laktoner

0,0

A

2932.91.00

– – Isosafrol

0,0

A

2932.92.00

– – 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-on

0,0

A

2932.93.00

– – Piperonal

0,0

A

2932.94.00

– – Safrol

0,0

A

2932.95.00

– – Tetrahydrocannabinoler (alle isomerer)

0,0

A

2932.99.10

– – – Carbofuran

0,0

A

2932.99.90

– – – Andet

0,0

A

2933.11.10

– – – Dipyron (analgin)

0,0

A

2933.11.90

– – – Andet

0,0

A

2933.19.00

– – Andet

0,0

A

2933.21.00

– – Hydantoin og derivater deraf

0,0

A

2933.29.10

– – – Cimetidin

0,0

A

2933.29.90

– – – Andet

0,0

A

2933.31.00

– – Pyridin og salte deraf

0,0

A

2933.32.00

– – Piperidin og salte deraf

0,0

A

2933.33.00

– – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoxin

0,0

A

2933.39.10

– – – Klorpheniramin og isoniazid

0,0

A

(INN), difenoxylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN),
metylfenidat (INN), pentazocin (INN), pethidin (INN), pethidin (INN) mellempro
dukt A, fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid
(INN), propiram (INN) og trimeperidin (INN); salte af disse produkter
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2933.39.30

– – – Paraquatsalte

0,0

A

2933.39.90

– – – Andet

0,0

A

2933.41.00

– – Levorphanol (INN) og salte deraf

0,0

A

2933.49.00

– – Andet

0,0

A

2933.52.00

– – Malonylurinstof (barbitursyre) og salte deraf

0,0

A

2933.53.00

– – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital,

0,0

A

2933.54.00

– – Andre derivater af malonylurinstof (barbitursyre); salte af disse produkter

0,0

A

2933.55.00

– – Loprazolam (INN), mecloqualon (INN), metaqualon (INN) og zipeprol (INN); salte

0,0

A

2933.59.10

– – – Diazinon

0,0

A

2933.59.90

– – – Andet

0,0

A

2933.61.00

– – Melamin

0,0

A

2933.69.00

– – Andet

0,0

A

2933.71.00

– – 6-Hexanlaktam (epsilon-caprolaktam)

0,0

A

2933.72.00

– – Clobazam (INN) og methyprylon (INN)

0,0

A

2933.79.00

– – Andre laktamer

0,0

A

2933.91.00

– – Alprazolam (INN), camazepam (INN), klordiazepoxid (INN), clonazepam (INN),

0,0

A

2933.99.10

– – – Mebendazol eller parbendazol

0,0

A

2933.99.90

– – – Andet

0,0

A

2934.10.00

– Forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret thiazolring (også hydroge

0,0

A

2934.20.00

– Forbindelser, der omfatter en benzothiazolringstruktur (også hydrogeneret), men ikke

0,0

A

2934.30.00

– Forbindelser, der omfatter en fenotiazinringstruktur (også hydrogeneret), men ikke

0,0

A

2934.91.00

– – Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextro

0,0

A

cyclobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital
(INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) og vinylbital (INN); salte af disse
produkter

af disse produkter

clorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepat
(INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN),
lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), mida
zolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam
(INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN),
tetrazepam (INN) og triazolam (INN); salte af disse produkter

neret)

andre kondenserede ringe

andre kondenserede ringe

moramid (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam
(INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) og sufentanil (INN);
salte af disse produkter
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10,0

B5

2934.99.10

– – – Nucleinsyre og salte deraf

2934.99.20

– – – Sultoner; sultamer; diltiazem

5,0

A

2934.99.30

– – – 6-Aminopenicillansyre

0,0

A

2934.99.40

– – – 3-Azido-3-deoxythymidin

5,0

A

2934.99.50

– – – Oxadiazon, af renhed mindst 94 procent

0,0

A

2934.99.90

– – – Andet

5,0

B5

2935.00.00

Sulfonamider

0,0

A

2936.21.00

– – Vitamin A og derivater deraf

0,0

A

2936.22.00

– – Vitamin B1 og derivater deraf

0,0

A

2936.23.00

– – Vitamin B2 og derivater deraf

0,0

A

2936.24.00

– – D- eller DL-pantothensyre (vitamin B3 og vitamin B5) samt derivater deraf

0,0

A

2936.25.00

– – Vitamin B6 og derivater deraf

0,0

A

2936.26.00

– – Vitamin B12 samt derivater deraf

0,0

A

2936.27.00

– – Vitamin C og derivater deraf

0,0

A

2936.28.00

– – Vitamin E og derivater deraf

0,0

A

2936.29.00

– – Andre vitaminer og derivater deraf

0,0

A

2936.90.00

– Andre varer, herunder naturlige koncentrater

0,0

A

2937.11.00

– – Somatotropin samt derivater og strukturelle analogstoffer deraf

0,0

A

2937.12.00

– – Insulin og salte deraf

0,0

A

2937.19.00

– – Andet

0,0

A

2937.21.00

– – Cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) og prednisolon (dehydrohy

0,0

A

2937.22.00

– – Halogenerede derivater af corticosteroidale hormoner

0,0

A

2937.23.00

– – Østrogener og progestogener

0,0

A

2937.29.00

– – Andet

0,0

A

2937.50.00

– Prostaglandiner, thromboxaner og leukotriener samt derivater og strukturelle analog

0,0

A

2937.90.10

– – Af aminer indeholdende oxygenholdige grupper

0,0

A

2937.90.90

– – Andet

0,0

A

2938.10.00

– Rutosid (rutin) og derivater deraf

3,0

A

2938.90.00

– Andet

3,0

A

2939.11.10

– – – Koncentrater af valmuestrå og salte deraf

0,0

A

2939.11.90

– – – Andet

0,0

A

2939.19.00

– – Andet

0,0

A

2939.20.10

– – Kinin og salte deraf

0,0

A

2939.20.90

– – Andet

0,0

A

drocortison)

stoffer deraf
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2939.30.00

– Koffein og salte deraf

0,0

A

2939.41.00

– – Efedrin og salte deraf

0,0

A

2939.42.00

– – Pseudoefedrin (INN) og salte deraf

0,0

A

2939.43.00

– – Cathin (INN) og salte deraf

0,0

A

2939.44.00

– – Norephedrin og salte deraf

0,0

A

2939.49.00

– – Andet

0,0

A

2939.51.00

– – Fenetyllin (INN) og salte deraf

0,0

A

2939.59.00

– – Andet

0,0

A

2939.61.00

– – Ergometrin (INN) og salte deraf

0,0

A

2939.62.00

– – Ergotamin (INN) og salte deraf

0,0

A

2939.63.00

– – Lysergsyre og salte deraf

0,0

A

2939.69.00

– – Andet

0,0

A

2939.91.10

– – – Kokain og derivater deraf

0,0

A

2939.91.90

– – – Andet

0,0

A

2939.99.10

– – – Nikotinsulfat

0,0

A

2939.99.90

– – – Andet

0,0

A

2940.00.00

Sukkerarter, kemisk rene (bortset fra sakkarose, laktose, maltose, glukose og fruktose);
sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf, bortset fra produkter
henhørende under pos. 29.37, 29.38 og 29.39

3,0

B5

2941.10.11

– – – Ikkesterile

10,0

B5

2941.10.19

– – – Andet

10,0

B5

2941.10.20

– – Ampicillin og salte deraf

5,0

B5

2941.10.90

– – Andet

0,0

A

2941.20.00

– Streptomyciner og derivater deraf; salte af disse produkter

0,0

A

2941.30.00

– Tetracycliner og derivater deraf; salte af disse produkter

0,0

A

2941.40.00

– Kloramfenicol og derivater deraf; salte af disse produkter

0,0

A

2941.50.00

– Erythromycin og derivater deraf; salte af disse produkter

0,0

A

2941.90.00

– Andet

0,0

A

2942.00.00

Andre organiske forbindelser

0,0

A

3001.20.00

– Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter

0,0

A

3001.90.00

– Andet

0,0

A

3002.10.10

– – Plasmaproteinopløsninger

0,0

A

3002.10.30

– – Antisera og immunologiske produkter, også modificerede eller fremstillet ved

0,0

A

3002.10.40

– – Hæmoglobinpulver

0,0

A

bioteknologiske processer
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3002.10.90

– – Andet

0,0

A

3002.20.10

– – Tetanustoksoid

0,0

A

3002.20.20

– – Vacciner mod kighoste, mæslinger, meningitis eller polio

0,0

A

3002.20.90

– – Andet

0,0

A

3002.30.00

– Vacciner til veterinær brug

0,0

A

3002.90.00

– Andet

0,0

A

3003.10.10

– – Med indhold af amoxicillin (INN) eller salte deraf

8,0

B7

3003.10.20

– – Med indhold af ampicillin (INN) eller salte deraf

8,0

B7

3003.10.90

– – Andet

0,0

A

3003.20.00

– Med indhold af andre antibiotika

0,0

A

3003.31.00

– – Med indhold af insulin

0,0

A

3003.39.00

– – Andet

0,0

A

3003.40.00

– Med indhold af alkaloider eller derivater deraf, men uden indhold af hormoner eller

0,0

A

3003.90.00

– Andet

0,0

A

3004.10.15

– – – Med indhold af penicillin G (bortset fra penicillin G-benzathin), fenoxymetylpe

5,0

B7

3004.10.16

– – – Med indhold af ampicillin, amoxycillin eller salte deraf, intages oralt

8,0

B7

3004.10.19

– – – Andet

0,0

A

3004.10.21

– – – Som salve

0,0

A

3004.10.29

– – – Andet

0,0

A

3004.20.10

– – Med indhold af gentamycin, lincomycin, sulfamethoxazol eller derivater deraf,

5,0

B7

3004.20.31

– – – Indtages oralt

5,0

B7

3004.20.32

– – – Som salve

5,0

B7

3004.20.39

– – – Andet

0,0

A

3004.20.71

– – – Indtages oralt eller som salve

5,0

B7

3004.20.79

– – – Andet

0,0

A

3004.20.91

– – – Indtages oralt eller som salve

0,0

A

3004.20.99

– – – Andet

0,0

A

3004.31.00

– – Med indhold af insulin

0,0

A

3004.32.10

– – – Med indhold af dexamethason eller derivater deraf

5,0

B7

3004.32.40

– – – Med indhold af hydrocortisonnatriumsuccinat eller fluocinolonacetonid

0,0

A

3004.32.90

– – – Andet

0,0

A

3004.39.00

– – Andet

0,0

A

3004.40.10

– – Med indhold af morfin eller derivater deraf, til indsprøjtning

0,0

A

andre varer henhørende under pos. 29.37 eller af antibiotika

nicillin eller salte deraf

indtages oralt eller som salve
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3004.40.20

– – Med indhold af kininhydroklorid eller dihydrokininklorid, til indsprøjtning

0,0

A

3004.40.30

– – Med indhold af kininsulfat eller -bisulfat, indtages oralt

0,0

A

3004.40.40

– – Med indhold af kinin eller salte deraf eller andre malariamidler, bortset fra varer

0,0

A

3004.40.50

– – Med indhold af papaverin eller berberin, indtages oralt

5,0

B7

3004.40.60

– – Med indhold af teofyllin, indtages oralt

5,0

B7

3004.40.70

– – Med indhold af atropinsulfat

5,0

B7

3004.40.90

– – Andet

0,0

A

3004.50.10

– – Af den art der er egnet til børn, i form af sirup

0,0

A

3004.50.21

– – – Indtages oralt

5,0

B5

3004.50.29

– – – Andet

0,0

A

3004.50.91

– – – Med indhold af vitamin A, B eller C

0,0

A

3004.50.99

– – – Andet

0,0

A

3004.90.10

– – Plastre (transdermale behandlingssystemer) til behandling af cancer eller hjertesyg

0,0

A

3004.90.20

– – Sterilt vand i lukket system til inhalation, farmaceutisk kvalitet

0,0

A

3004.90.30

– – Antiseptiske præparater

0,0

A

3004.90.41

– – – Med indhold af procainhydroklorid

5,0

B7

3004.90.49

– – – Andet

0,0

A

3004.90.51

– – – Med indhold af acetylsalicylsyre, paracetamol or dipyron (INN), indtages oralt

5,0

B7

3004.90.52

– – – Med indhold af klorpheniraminmaleat

5,0

B7

3004.90.53

– – – Med indhold af diclofenac, indtages oralt

5,0

B7

3004.90.54

– – – Med indhold af piroxicam (INN) eller ibuprofen

0,0

A

3004.90.55

– – – Andet, i form af liniment

5,0

B7

3004.90.59

– – – Andet

0,0

A

3004.90.61

– – – Med indhold af artemisinin, artesunat eller chloroquin

5,0

B7

3004.90.62

– – – Med indhold af primaquin

5,0

B7

3004.90.63

– – – – Urtemedicin

5,0

B7

3004.90.69

– – – – Andet

0,0

A

3004.90.71

– – – Med indhold af piperazin eller mebendazol (INN)

5,0

B7

3004.90.72

– – – – Urtemedicin

5,0

B7

3004.90.79

– – – – Andet

0,0

A

3004.90.81

– – – Med indhold af deferoxamin, til indsprøjtning

0,0

A

3004.90.82

– – – Lægemidler til behandling af HIV/AIDS

0,0

A

3004.90.89

– – – Andet

0,0

A

henhørende under underpos. 3004.40.20 eller 3004.40.30

domme
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3004.90.91

– – – Med indhold af natriumklorid eller glukose, til infusion

0,0

A

3004.90.92

– – – Med indhold af sorbitol eller salbutamol, til infusion

0,0

A

3004.90.93

– – – Med indhold af sorbitol eller salbutamol, i anden form

5,0

B7

3004.90.94

– – – Med indhold af cimetidin (INN) eller ranitidine (INN), undtagen til infusion

5,0

B7

3004.90.95

– – – Med indhold af fenobarbital, diazepam eller klorpromazin, bortset fra til

5,0

B7

3004.90.96

– – – Lægemidler i form af næsedråber, med indhold af nafazolin, xylometazolin eller

5,0

B7

3004.90.98

– – – – Urtemedicin

5,0

B7

3004.90.99

– – – – Andet

0,0

A

3005.10.10

– – Imprægneret eller overtrukket med farmaceutiske præparater

7,0

B7

3005.10.90

– – Andet

7,0

B7

3005.90.10

– – Bandager

7,0

B7

3005.90.20

– – Gaze

7,0

B7

3005.90.90

– – Andet

7,0

B7

3006.10.10

– – Sterile resorberbare tråd til kirurgisk eller dental brug; sterile sammenvoksnings

0,0

A

3006.10.90

– – Andet

0,0

A

3006.20.00

– Reagensmidler til blodtypebestemmelse

0,0

A

3006.30.10

– – Bariumsulfat, indtages oralt

7,0

B7

3006.30.20

– – Reagensmidler af mikrobeoprindelse, af den art der anvendes til biologisk veteri

0,0

A

3006.30.30

– – Andre mikrobielle reagensmidler til daognistisk brug

0,0

A

3006.30.90

– – Andet

0,0

A

3006.40.10

– – Dentalcement og andre tandfyldningsmidler

0,0

A

3006.40.20

– – Cement til sammensætning af knoglebrud

0,0

A

3006.50.00

– Æsker og lignende med førstehjælpsudstyr

0,0

A

3006.60.00

– Kemiske svangerskabsforebyggende midler, fremstillet på basis af hormoner, andre

0,0

A

3006.70.00

– Gelpræparater til brug ved behandling af mennesker eller dyr som smøremiddel til

0,0

A

3006.91.00

– – Artikler til stomipleje

5,0

B7

3006.92.10

– – – Af lægemidler til behandling af cancer, HIV/AIDS eller andre intraktable

14,0

B10

3006.92.90

– – – Andet

14,0

B10

3101.00.11

– – Suppleringsgødningsstoffer i flydende form, ikke kemisk behandlede

0,0

A

3101.00.12

– – Andet, kemisk behandlet

0,0

A

3101.00.19

– – Andet

0,0

A

indsprøjtning eller infusion
oxymetazolin

barrierer til kirurgisk eller dental brug, også resorberbare

nærdiagnose

produkter henhørende under pos. 29.37 eller sæddræbende midler

kropsdele ved kirurgiske indgreb eller fysiske undersøgelser eller som kontakt mellem
kropsdele og medicinske instrumenter

sygdomme
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3101.00.91

– – Suppleringsgødningsstoffer i flydende form, ikke kemisk behandlede

0,0

A

3101.00.92

– – Andet, af animalsk oprindelse (undtagen guano), kemisk behandlet

0,0

A

3101.00.99

– – Andet

0,0

A

3102.10.00

– Urinstof, også i vandig opløsning

0,0

A

3102.21.00

– – Ammoniumsulfat

0,0

A

3102.29.00

– – Andet

0,0

A

3102.30.00

– Ammoniumnitrat, også i vandig opløsning

3,0

A

3102.40.00

– Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer

0,0

A

3102.50.00

– Natriumnitrat

0,0

A

3102.60.00

– Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat

0,0

A

3102.80.00

– Blandinger af urinstof og ammoniumnitrat, i vandig eller ammoniakalsk opløsning

0,0

A

3102.90.00

– Andre varer, herunder blandinger, der ikke er nævnt i ovenstående underpositioner

0,0

A

3103.10.10

– – Foderkvalitet

6,0

B7

3103.10.90

– – Andet

6,0

B7

3103.90.10

– – Fosforholdige gødningsstoffer

6,0

B7

3103.90.90

– – Andet

0,0

A

3104.20.00

– Kaliumklorid

0,0

A

3104.30.00

– Kaliumsulfat

0,0

A

3104.90.00

– Andet

0,0

A

3105.10.10

– – Superfosfater og fosforholdige gødningsstoffer

6,0

B7

3105.10.20

– – Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødnings

6,0

B7

3105.10.90

– – Andet

0,0

A

3105.20.00

– Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de tre gødningselementer

6,0

B7

3105.30.00

– Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)

0,0

A

3105.40.00

– Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat), også blandet med diam

0,0

A

3105.51.00

– – Med indhold af nitrater og fosfater

0,0

A

3105.59.00

– – Andet

0,0

A

3105.60.00

– Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende de to gødningselementer

0,0

A

3105.90.00

– Andet

0,0

A

3201.10.00

– Quebrachoekstrakt

0,0

A

3201.20.00

– Mimosabarkekstrakt

0,0

A

3201.90.10

– – Gambier

0,0

A

uden gødningsværdi

elementerne kvælstof, fosfor og kalium

kvælstof, fosfor og kalium

moniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)

fosfor og kalium

DA

L 186/752

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basistoldsats
(%)

Kategori

3201.90.90

– – Andet

0,0

A

3202.10.00

– Syntetiske organiske garvestoffer

0,0

A

3202.90.00

– Andet

0,0

A

3203.00.10

– Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien

5,0

B7

3203.00.90

– Andet

5,0

B7

3204.11.10

– – – Rå varer

0,0

A

3204.11.90

– – – Andet

0,0

A

3204.12.10

– – – Syre-farvestoffer

0,0

A

3204.12.90

– – – Andet

0,0

A

3204.13.00

– – Basiske farvestoffer samt præparater på basis deraf

0,0

A

3204.14.00

– – Direkt-farvestoffer samt præparater på basis deraf

0,0

A

3204.15.00

– – Kype-farvestoffer (også som pigmenter) samt præparater på basis deraf

0,0

A

3204.16.00

– – Reaktive farvestoffer samt præparater på basis deraf

0,0

A

3204.17.00

– – Pigmenter samt præparater på basis deraf

0,0

A

3204.19.00

– – Andre varer, herunder blandinger af farvestoffer henhørende under mindst to af

0,0

A

3204.20.00

– Syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blege

0,0

A

3204.90.00

– Andet

0,0

A

3205.00.00

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af
substratpigmenter

0,0

A

3206.11.10

– – – Pigmenter

0,0

A

3206.11.90

– – – Andet

0,0

A

3206.19.10

– – – Pigmenter

0,0

A

3206.19.90

– – – Andet

0,0

A

3206.20.10

– – Kromgult, kromgrønt og molybdatorange eller -rødt på basis af kromforbindelser

0,0

A

3206.20.90

– – Andet

0,0

A

3206.41.10

– – – Tilberedte varer

0,0

A

3206.41.90

– – – Andet

0,0

A

3206.42.10

– – – Tilberedte varer

0,0

A

3206.42.90

– – – Andet

0,0

A

3206.49.10

– – – Tilberedte varer

0,0

A

3206.49.90

– – – Andet

0,0

A

3206.50.10

– – Tilberedte varer

0,0

A

3206.50.90

– – Andet

0,0

A

3207.10.00

– Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og

0,0

A

underpositionerne 3204.11 til 3204.19

midler (optisk hvidt)

emaljefarver samt lignende præparater
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3207.20.10

– – Emalje

0,0

A

3207.20.90

– – Andet

0,0

A

3207.30.00

– Flydende glansmetalpræparater og lignende præparater

0,0

A

3207.40.00

– Glasfritte og andet glas i form af pulver, granulater eller flager

0,0

A

3208.10.11

– – – Af den art der anvendes til dental brug

5,0

A

3208.10.19

– – – Andet

10,0

B5

3208.10.90

– – Andet

10,0

B5

3208.20.40

– – Begroningshiæmmende eller korrosionshæmmende maling til skibsskroge

10,0

B5

3208.20.70

– – Lakker, af den art der anvendes til dentalbrug

5,0

A

3208.20.90

– – Andet

10,0

B5

3208.90.11

– – – Af den art der anvendes til dental brug

5,0

A

3208.90.19

– – – Andet

10,0

B5

3208.90.21

– – – Af den art der anvendes til dental brug

5,0

A

3208.90.29

– – – Andet

10,0

B5

3208.90.90

– – Andet

10,0

B5

3209.10.10

– – Lakker

10,0

B5

3209.10.40

– – Læderfarve

5,0

B3

3209.10.50

– – Begroningshiæmmende eller korrosionshæmmende maling til skibsskroge

10,0

B5

3209.10.90

– – Andet

20,0

B5

3209.90.00

– Andet

10,0

B5

3210.00.10

– Lakker

10,0

B5

3210.00.20

– Limfarver

0,0

A

3210.00.30

– Tlberedte koldvandsfarver, af den art der anvendes til farvning af læder

5,0

B3

3210.00.50

– Polyurethanetjæremaling

20,0

B5

3210.00.91

– – Begroningshiæmmende eller korrosionshæmmende maling til skibsskroge

10,0

B5

3210.00.99

– – Andet

20,0

B5

3211.00.00

Tilberedte sikkativer

3,0

B3

3212.10.00

– Prægefolie

3,0

B3

3212.90.11

– – – Aluminiumspasta

3,0

B3

3212.90.13

– – – Blyhvidt, dispergeret i olie

3,0

B3

3212.90.14

– – – Andet, til læder

3,0

B3

3212.90.19

– – – Andet

3,0

B3

3212.90.21

– – – Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien

3,0

B3

3212.90.22

– – – Andet, farvestoffer

3,0

B3

3212.90.29

– – – Andet

3,0

B3

DA

L 186/754

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basistoldsats
(%)

Kategori

3213.10.00

– Farver i assortimenter

5,0

B3

3213.90.00

– Andet

5,0

B3

3214.10.00

– Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler og lign.; spartel

5,0

B7

3214.90.00

– Andet

5,0

B7

3215.11.10

– – – UV-hærdelig blæk

5,0

B3

3215.11.90

– – – Andet

5,0

B5

3215.19.00

– – Andet

5,0

B5

3215.90.10

– – Carbonmasse, af den art der anvendes til fremstilling af engangskarbonpapir

7,0

B3

3215.90.60

– – Blæk og tusch

5,0

B5

3215.90.70

– – Blæk, af den art der anvendes i duplikatorer henhørende under 84.72

7,0

B3

3215.90.90

– – Andet

7,0

B3

3301.12.00

– – Af appelsin eller pomerans

5,0

B5

3301.13.00

– – Af citron

5,0

B5

3301.19.00

– – Andet

5,0

B5

3301.24.00

– – Af pebermynte (Mentha piperita)

5,0

B5

3301.25.00

– – Af anden mynte

5,0

B5

3301.29.00

– – Andet

5,0

B5

3301.30.00

– Resinoider

5,0

B5

3301.90.10

– – Vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløs

5,0

B5

3301.90.90

– – Andet

5,0

B5

3302.10.10

– – Alkoholholdige duftpræparater, af den art der anvendes til fremstilling af alkohol

10,0

B7

3302.10.20

– – Alkoholholdige duftpræparater, af den art der anvendes til fremstilling af alkohol

10,0

B7

3302.10.90

– – Andet

5,0

B7

3302.90.00

– Andet

5,0

B7

3303.00.00

Parfumer og toiletvand

18,0

B7

3304.10.00

– Sminke til læberne

22,0

B7

3304.20.00

– Sminke til øjnene

25,0

B7

3304.30.00

– Manicure- og pedicurepræparater

22,0

B7

3304.91.00

– – Pudder, herunder fast pudder

25,0

B7

3304.99.20

– – – Cremer mod acne

10,0

B7

3304.99.30

– – – Andre cremer og lotioner til ansigtet eller huden

20,0

B7

3304.99.90

– – – Andet

20,0

B7

3305.10.10

– – Med svampedræbende egenskaber

15,0

B7

masse

ninger af sådanne olier, til medicinsk brug

holdige drikkevarer, i flydende form
holdige drikkevarer, i anden form
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3305.10.90

– – Andet

20,0

B7

3305.20.00

– Præparater til permanentbehandling

18,0

B7

3305.30.00

– Hårlak

18,0

B7

3305.90.00

– Andet

20,0

B7

3306.10.10

– – Profylaktiske cremer eller pulvere

20,0

B7

3306.10.90

– – Andet

20,0

B7

3306.20.00

– Tandtråd

12,0

B7

3306.90.00

– Andet

20,0

B7

3307.10.00

– Præparater til brug før, under og efter barbering

22,0

B7

3307.20.00

– Desodoriserings- og antitranspirationsmidler, til personlig brug

20,0

B7

3307.30.00

– Parfumeret badesalt og andre præparater til badebrug

20,0

B7

3307.41.10

– – – Duftpulver (røgelse), af den art der anvendes i religiøse ritualer

20,0

B7

3307.41.90

– – – Andet

20,0

B7

3307.49.10

– – – Præparater til parfumering af rum, også med desinficerende egenskaber

20,0

B7

3307.49.90

– – – Andet

20,0

B7

3307.90.10

– – Toiletmidler til dyr

20,0

B7

3307.90.30

– – Papir, imprægneret eller overtrukket med parfume eller kosmetik

20,0

B7

3307.90.40

– – Andre parfumevarer eller kosmetik, hårfjerningsmidler

20,0

B7

3307.90.50

– – Opløsninger til kontaktlinser eller kunstige øjne

15,0

B7

3307.90.90

– – Andet

22,0

B7

3401.11.10

– – – Produkter til medicinsk brug

20,0

B7

3401.11.20

– – – Badesæbe

20,0

B7

3401.11.30

– – – Andet, af filt eller fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rense

20,0

B7

3401.11.90

– – – Andet

20,0

B7

3401.19.10

– – – Af filt eller fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler

25,0

B7

3401.19.90

– – – Andet

25,0

B7

3401.20.20

– – Sæbespåner

17,0

B7

3401.20.91

– – – Af den art der anvendes til flotationsafsværtning af genanvendt papir

22,0

B7

3401.20.99

– – – Andet

22,0

B7

3401.30.00

– Organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form

27,0

B7

3402.11.10

– – – Sulfaterede fedtalkoholer

7,0

B7

3402.11.40

– – – Sulfoneret alkylbenzen

7,0

B7

3402.11.91

– – – – Befugtningsmidler, af den art der anvendes til fremstilling af ukrudtbekæmpel

7,0

B7

midler

eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe

sesmidler
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3402.11.99

– – – – Andet

7,0

B7

3402.12.10

– – – Befugtningsmidler, af den art der anvendes til fremstilling af ukrudtbekæmpelses

7,0

B7

3402.12.90

– – – Andet

7,0

B7

3402.13.10

– – – Hydroxyltermineret polybutadien

5,0

B5

3402.13.90

– – – Andet

3,0

B5

3402.19.10

– – – Af den art der anvendes i ildslukningspræparater

0,0

A

3402.19.90

– – – Andet

7,0

B7

3402.20.11

– – – Anioniske overfladeaktive præparater

7,0

B7

3402.20.12

– – – Anioniske tilberedte vaskemidler eller rengørings- og rensemidler, herunder

10,0

B7

3402.20.13

– – – Andre overfladeaktive præparater

7,0

B7

3402.20.19

– – – Andre tilberedte vaskemidler eller rengørings- og rensemidler, herunder præpa

10,0

B7

3402.20.91

– – – Anioniske overfladeaktive præparater

7,0

B7

3402.20.92

– – – Anioniske tilberedte vaskemidler eller rengørings- og rensemidler, herunder

10,0

B7

3402.20.93

– – – Andre overfladeaktive præparater

7,0

B7

3402.20.99

– – – Andre tilberedte vaskemidler eller rengørings- og rensemidler, herunder præpa

10,0

B7

3402.90.11

– – – – Befugtningsmidler

7,0

B7

3402.90.12

– – – – Andet

7,0

B7

3402.90.13

– – – Anioniske tilberedte vaskemidler eller rengørings- og rensemidler, herunder

10,0

B7

3402.90.14

– – – – Befugtningsmidler

7,0

B7

3402.90.15

– – – – Andet

7,0

B7

3402.90.19

– – – Andre tilberedte vaskemidler eller rengørings- og rensemidler, herunder præpa

10,0

B7

3402.90.91

– – – – Befugtningsmidler

7,0

B7

3402.90.92

– – – – Andet

7,0

B7

3402.90.93

– – – Anioniske tilberedte vaskemidler eller rengørings- og rensemidler, herunder

7,0

B7

3402.90.94

– – – – Befugtningsmidler

7,0

B7

3402.90.95

– – – – Andet

7,0

B7

3402.90.99

– – – Andre tilberedte vaskemidler eller rengørings- og rensemidler, herunder præpa

7,0

B7

3403.11.11

– – – – Smøreoliepræparater

5,0

B5

midler

præparater til blegning, rengøring eller affedtning

rater til blegning, rengøring eller affedtning

præparater til blegning, rengøring eller affedtning

rater til blegning, rengøring eller affedtning

præparater til blegning, rengøring eller affedtning

rater til blegning, rengøring eller affedtning

præparater til blegning, rengøring eller affedtning

rater til blegning, rengøring eller affedtning
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3403.11.19

– – – – Andet

5,0

B5

3403.11.90

– – – Andet

5,0

B5

3403.19.11

– – – – Til flyvemaskinemotorer

5,0

B5

3403.19.12

– – – – Andre præparater med indhold af silikoneolie

5,0

B5

3403.19.19

– – – – Andet

17,0

B7

3403.19.90

– – – Andet

10,0

B7

3403.91.11

– – – – Præparater med indhold af silikoneolie

5,0

B5

3403.91.19

– – – – Andet

5,0

B5

3403.91.90

– – – Andet

5,0

B5

3403.99.11

– – – – Til flyvemaskinemotorer

5,0

B5

3403.99.12

– – – – Andre præparater med indhold af silikoneolie

5,0

B5

3403.99.19

– – – – Andet

20,0

B7

3403.99.90

– – – Andet

10,0

B7

3404.20.00

– Af poly(oxyethylen) (polyethylenglykol)

3,0

B5

3404.90.10

– – Af kemisk modificiret brunkul

3,0

B5

3404.90.90

– – Andet

3,0

B5

3405.10.00

– Skocreme og lignende præparater til behandling af fodtøj eller læder

20,0

B7

3405.20.00

– Polermidler og lignende præparater til vedligeholdelse af træmøbler, gulve eller andet

20,0

B7

3405.30.00

– Polermidler og lignende præparater til karrosserier, undtagen polermidler til metal

20,0

B7

3405.40.10

– – Skurepasta og skurepulver

15,0

B7

3405.40.90

– – Andet

15,0

B7

3405.90.10

– – Pudse- og polermidler til metalvarer

20,0

B7

3405.90.90

– – Andet

20,0

B7

3406.00.00

Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer

20,0

B7

3407.00.10

– Modellermasse, også som legetøj

5,0

B5

3407.00.20

– Såkaldt dentalvoks samt aftryksmasse til dentalbrug, i assortimenter, i pakninger til

0,0

A

3407.00.30

– Andre præparater til dentalbrug, på basis af gips (afbrændt gips eller calciumsulfat))

0,0

A

3501.10.00

– Kasein

10,0

B5

3501.90.10

– – Kaseinater og andre kaseinderivater

10,0

B5

3501.90.20

– – Kaseinlim

10,0

B5

3502.11.00

– – Tørret

10,0

B5

træværk

varer

detailsalg, i plader, hesteskoform, som stænger eller i lignende former
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3502.19.00

– – Andet

10,0

B5

3502.20.00

– Mælkealbumin (laktalbumin), herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner

10,0

B5

3502.90.00

– Andet

10,0

B5

3503.00.11

– – Fiskelim

10,0

B5

3503.00.19

– – Andet

10,0

B5

3503.00.30

– Husblas

5,0

B3

3503.00.41

– – Som pulver med et udvidelsesniveau på A-250 eller B-230 eller derover på Bloom

3,0

B5

3503.00.49

– – Andet

5,0

B5

3504.00.00

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds
tariferet; hudpulver, også behandlet med kromsalt

5,0

B3

3505.10.10

– – Deksttrin, opløselig eller brændt stivelse

5,0

B3

3505.10.90

– – Andet

5,0

B5

3505.20.00

– Lim

20,0

B5

3506.10.00

– Varer af enhver art der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg,

14,0

B5

3506.91.00

– – Klæbemidler på basis af polymerer henhørende under pos. 39.01-39.13 eller

14,0

B5

3506.99.00

– – Andet

14,0

B5

3507.10.00

– Osteløbe og koncentrater deraf

3,0

B3

3507.90.00

– Andet

3,0

B5

3601.00.00

Krudt

0,0

A

3602.00.00

Tilberedte sprængstoffer, undtagen krudt

0,0

A

3603.00.10

– Tændsnorhalvfabrikata; sprængkapsler ("emented caps"); signalrør ("signal tubes")

0,0

A

3603.00.20

– Tændsnore, også detonerende

0,0

A

3603.00.90

– Andet

0,0

A

3604.10.00

– Fyrværkeriartikler

20,0

B10

3604.90.20

– – Pyroteknisk ammunition i miniature og knaldhætter til legetøj

20,0

B10

3604.90.30

– – Signalraketter

0,0

A

3604.90.90

– – Andet

0,0

A

3605.00.00

Tændstikker, undtagen pyrotekniske artikler henhørende under pos. 36.04

20,0

B7

3606.10.00

– Flydende brændstof og brændbare gasarter i flydende form, af den art der anvendes

20,0

B7

3606.90.10

– – Brændstoffer i fast form eller pastaform; tørsprit og lignende tilberedt brændstof

20,0

B7

3606.90.20

– – Fyrsten

20,0

B7

3606.90.30

– – Andet ferro-cerium og andre pyrofore legeringer af enhver form

20,0

B7

3606.90.40

– – Fakler, ildtændere og lignende varer

20,0

B7

skalaen

der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke
overstiger 1 kg pr. stk.
gummi

til cigarettændere og lignende tændere, i beholdere med et rumindhold på 300 cm3
eller derunder
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20,0

B7

3606.90.90

– – Andet

3701.10.00

– Til røntgenstråler

0,0

A

3701.20.00

– Film til umiddelbar billedfremstilling ("instant film")

6,0

B5

3701.30.00

– Andre plader og film, med mindst en sidelængde over 255 mm

6,0

B3

3701.91.10

– – – Af den art der anvendes i trykkeriindustrien

5,0

B5

3701.91.90

– – – Andet

6,0

B5

3701.99.10

– – – Af den art der anvendes i trykkeriindustrien

5,0

B5

3701.99.90

– – – Andet

6,0

B5

3702.10.00

– Til røntgenstråler

0,0

A

3702.31.00

– – Til farveoptagelser (polykromatiske)

5,0

B5

3702.32.00

– – Andre, med sølvhalogenemulsion

5,0

B3

3702.39.00

– – Andet:

5,0

B3

3702.41.00

– – Af bredde over 610 mm og af længde over 200 m, til farveoptagelser (polykroma

3,0

A

3702.42.00

– – Af bredde over 610 mm og af længde over 200 m, undtagen til farveoptagelser

3,0

A

3702.43.00

– – Af bredde over 610 mm og af længde ikke over 200 m

3,0

B3

3702.44.00

– – Af bredde over 105 mm, men ikke over 610 mm

3,0

A

3702.52.20

– – – Af den art der anvendes til kinematografiske film

0,0

A

3702.52.90

– – – Andet

3,0

B3

3702.53.00

– – Af bredde over 16 mm, men ikke over 35 mm og af længde ikke over 30 m, til

3,0

B3

3702.54.40

– – – Til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug eller til trykkeriindustrien

0,0

A

3702.54.90

– – – Andet

5,0

B3

3702.55.20

– – – Af den art der anvendes til kinematografiske film

0,0

A

3702.55.50

– – – Til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug eller til trykkeriindustrien

0,0

A

3702.55.90

– – – Andet

5,0

B5

3702.56.20

– – – Af den art der anvendes til kinematografiske film

0,0

A

3702.56.90

– – – Andet

5,0

B3

3702.96.10

– – – Af den art der anvendes til kinematografiske film

0,0

A

3702.96.90

– – – Andet

5,0

B3

3702.97.10

– – – Af den art der anvendes til kinematografiske film

5,0

B3

3702.97.90

– – – Andet

5,0

B3

3702.98.10

– – – Af den art der anvendes til kinematografiske film

0,0

A

tiske)

lysbilleder
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3702.98.30

– – – Andet, af længde 120 m og derover

6,0

B5

3702.98.90

– – – Andet

5,0

B3

3703.10.10

– – Af bredde ikke over 1 000 mm

6,0

A

3703.10.90

– – Andet

6,0

B7

3703.20.00

– Andre varer, til farveoptagelser (polykromatiske)

6,0

B7

3703.90.00

– Andet

6,0

B7

3704.00.10

– Røntgenplader eller -film

5,0

A

3704.00.90

– Andet

6,0

A

3705.10.00

– Til reproduktion ved offset

3,0

A

3705.90.10

– – Røntgenstråler

5,0

A

3705.90.20

– – Mikrofilm

3,0

A

3705.90.90

– – Andet

6,0

A

3706.10.10

– – Filmjournaler, rejseberetninger, tekniske eller videnskabelige film

5,0

A

3706.10.30

– – Andre dokumentarfilm

5,0

A

3706.10.40

– – Andet, bestående alene af lydspor

5,0

A

3706.10.90

– – Andet

5,0

A

3706.90.10

– – Filmjournaler, rejseberetninger, tekniske eller videnskabelige film

5,0

A

3706.90.30

– – Andre dokumentarfilm

5,0

A

3706.90.40

– – Andet, bestående alene af lydspor

5,0

A

3706.90.90

– – Andet

5,0

A

3707.10.00

– Lysfølsomme emulsioner

3,0

A

3707.90.10

– – Lynlysmaterialer

3,0

A

3707.90.90

– – Andet

3,0

B3

3801.10.00

– Kunstig grafit

3,0

A

3801.20.00

– Kolloid eller semi-kolloid grafit

3,0

A

3801.30.00

– Kulholdig pasta til elektroder og lignende pasta til indvendig beklædning af ovne

3,0

A

3801.90.00

– Andet

3,0

A

3802.10.00

– Aktiveret kul

0,0

A

3802.90.10

– – Aktiveret bauxit

0,0

A

3802.90.20

– – Aktiveret ler og aktiverede jordarter

0,0

A

3802.90.90

– – Andet

0,0

A

3803.00.00

Tallolie (tallsyre), også raffineret

0,0

A

3804.00.10

– Inddampet sulfitlud

0,0

A

3804.00.90

– Andet

0,0

A

3805.10.00

– Balsam-, træ- eller sulfatterpentin

5,0

A
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3805.90.00

– Andet

5,0

A

3806.10.00

– Kolofonium og harpikssyrer

5,0

A

3806.20.00

– Salte af kolofonium, af harpikssyrer eller af derivater af kolofonium eller harpiks

5,0

A

3806.30.10

– – I blokke

5,0

A

3806.30.90

– – Andet

5,0

A

3806.90.10

– – Naturharpikser i blokke

5,0

A

3806.90.90

– – Andet

5,0

A

3807.00.00

Trætjære; trætjæreolier; trækreosot; rå metanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg og
lignende præparater på basis af kolofonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg

3,0

A

3808.50.10

– – Insektbekæmpelsesmidler

3,0

A

3808.50.21

– – – I aerosolbeholdere

3,0

A

3808.50.29

– – – Andet

3,0

A

3808.50.31

– – – I aerosolbeholdere

0,0

A

3808.50.39

– – – Andet

0,0

A

3808.50.40

– – Antispiringsmidler

0,0

A

3808.50.50

– – Plantevækstregulatorer

0,0

A

3808.50.60

– – Desinfektionsmidler

0,0

A

3808.50.91

– – – Træbeskyttelsesmidler, bortset fra overfladebelægning, indeholdende insektbe

0,0

A

3808.50.99

– – – Andet

0,0

A

3808.91.11

– – – – Indeholdende 2-(1-metylpropyl)fenolmetylkarbamat)

0,0

A

3808.91.19

– – – – Andet

3,0

A

3808.91.20

– – – I form af myggespiraler

5,0

A

3808.91.30

– – – I form af myggemåtter

5,0

A

3808.91.91

– – – – – Med desodoriserende virkning

3,0

A

3808.91.92

– – – – – Andet

3,0

A

3808.91.93

– – – – – Med desodoriserende virkning

3,0

A

3808.91.99

– – – – – Andet

3,0

A

3808.92.11

– – – – Med indhold af validamycin ikke over 3 vægtprocent netto

3,0

A

3808.92.19

– – – – Andet

0,0

A

3808.92.90

– – – Andet

3,0

A

3808.93.11

– – – – I aerosolbeholdere

0,0

A

3808.93.19

– – – – Andet

0,0

A

3808.93.20

– – – Antispiringsmidler

0,0

A

3808.93.30

– – – Plantevækstregulatorer

0,0

A

syrer, undtagen salte af additionsprodukter af kolofonium

kæmpelsesmidler eller afsvampningsmidler

DA

L 186/762

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basistoldsats
(%)

Kategori

3808.94.10

– – – Med indhold af blandinger af stenkultjæresyrer og -baser

0,0

A

3808.94.20

– – – Andet, i aerosolbeholdere

0,0

A

3808.94.90

– – – Andet

0,0

A

3808.99.10

– – – Træbeskyttelsesmidler, indeholdende insektbekæmpelsesmidler eller afsvamp

0,0

A

3808.99.90

– – – Andet

0,0

A

3809.10.00

– På basis af stivelse eller stivelsesprodukter

0,0

A

3809.91.10

– – – Blødgøringsmidler

5,0

B5

3809.91.90

– – – Andet

0,0

A

3809.92.00

– – Af den art der anvendes i papirindustrien eller i nærstående industrier

0,0

A

3809.93.00

– – Af den art der anvendes i læderindustrien eller i nærstående industrier

0,0

A

3810.10.00

– Metalbejdser; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af metal

3,0

A

3810.90.00

– Andet

3,0

A

3811.11.00

– – På basis af blyforbindelser

0,0

A

3811.19.00

– – Andet

0,0

A

3811.21.10

– – – I detailsalgsoplægninger

0,0

A

3811.21.90

– – – Andet

0,0

A

3811.29.00

– – Andet

0,0

A

3811.90.10

– – Antirustprodukter eller antikorrosionsmidler

0,0

A

3811.90.90

– – Andet

0,0

A

3812.10.00

– Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer

0,0

A

3812.20.00

– Sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast

0,0

A

3812.30.00

– Antioxydanter og andre sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast

0,0

A

3813.00.00

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere

0,0

A

3814.00.00

Sammensatte organiske opløsnings- og fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet;
præparater til fjernelse af maling og lak

3,0

A

3815.11.00

– – Med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stof

3,0

A

3815.12.00

– – Med ædelmetal eller ædelmetalforbindelser som aktivt stof

3,0

A

3815.19.00

– – Andet

3,0

A

3815.90.00

– Andet

3,0

A

3816.00.10

– Ildfast cement

5,0

B3

3816.00.90

– Andet

5,0

B5

3817.00.00

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, undtagen produkter henhørende
under pos. 27.07 eller 29.02

0,0

A

ningsmidler

og andre stoffer
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3818.00.00

Kemiske grundstoffer, doteret til anvendelse i elektronikken, i form af skiver, plader
(wafers) eller lignende; kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken

0,0

A

3819.00.00

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke inde
holdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier
eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

3,0

A

3820.00.00

Antifrostpræparater (herunder kølervæsker) og tilberedte væsker til afrimning

3,0

A

3821.00.10

– Tilberedte substrater til dyrkning af mikroorganismer

0,0

A

3821.00.90

– Andet

0,0

A

3822.00.10

– Plader, ark, film, folier, bånd og strimler af plast imprægneret eller overtrukket med

0,0

A

3822.00.20

– Pap, cellulosevat og cellulosefiberdug imprægneret eller overtrukket med reagens

0,0

A

3822.00.30

– Sterilisationsindikatorpapir og -klæbebånd

0,0

A

3822.00.90

– Andet

0,0

A

3823.11.00

– – Stearinsyre

7,0

A

3823.12.00

– – Oliesyre

7,0

A

3823.13.00

– – Talloliefedtsyre

10,0

B5

3823.19.10

– – – Sure olier fra raffinering

10,0

B5

3823.19.90

– – – Andet

10,0

B5

3823.70.10

– – Som voks

5,0

A

3823.70.90

– – Andet

5,0

A

3824.10.00

– Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner

0,0

A

3824.30.00

– Ikke-agglomererede metalkarbid, blandede indbyrdes eller med metalliske bindemid

0,0

A

3824.40.00

– Tilberedte additiver til cement, mørtel eller beton

5,0

B5

3824.50.00

– Ikke-ildfast mørtel og beton

5,0

A

3824.60.00

– Sorbitol, undtagen varer henhørende under underpos. 2905.44

0,0

A

3824.71.10

– – – Olier til transformere og afbrydere, indeholdende mindre end 70 vægtprocent af

5,0

A

3824.71.90

– – – Andet

0,0

A

3824.72.00

– – Med indhold af bromklordifluormetan, bromtrifluormetan eller dibromtetrafluoret

0,0

A

3824.73.00

– – Med indhold af hydrobromfluorkarboner (HBFC'er)

0,0

A

3824.74.10

– – – Olier til transformere og afbrydere, indeholdende mindre end 70 vægtprocent af

5,0

A

3824.74.90

– – – Andet

0,0

A

3824.75.00

– – Med indhold af tetraklormetan

0,0

A

3824.76.00

– – Med indhold af 1,1,1-triklorethan (metylkloroform)

0,0

A

3824.77.00

– – Med indhold af brommetan (metylbromid) eller bromklormetan

0,0

A

reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug
midler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug

ler

olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

haner

olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler
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3824.78.00

– – Med indhold af perfluorkarboner (PFC'er) eller hydrofluorkarboner (HFC'er), men

0,0

A

3824.79.00

– – Andet

0,0

A

3824.81.00

– – Med indhold af oxiran (ethylenoxid)

0,0

A

3824.82.00

– – Med indhold af polyklorinerede bifenyler (PCB'er), polyklorinerede terfenyler

0,0

A

3824.83.00

– – Med indhold af tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

0,0

A

3824.90.10

– – Blækfjerningsmidler, korrekturlak og andre korrektionsvæsker samt rettetape (und

5,0

A

3824.90.30

– – Kopieringspasta, på basis af gelatine, som bulkvare eller klar til brug (fx på papir-

0,0

A

3824.90.40

– – Sammensatte inorganiske opløsningsmidler

0,0

A

3824.90.50

– – Acetonolie

0,0

A

3824.90.60

– – Kemiske præparater indeholdende mononatriumglutamat

15,0

B5

3824.90.70

– – Andre kemiske præparater, af den art der anvendes til fremstilling af næringsmidler

5,0

B5

3824.90.91

– – – Naftensyrer, ikke-vandopløselige salte deraf og estere deraf

0,0

A

3824.90.99

– – – Andet

0,0

A

3825.10.00

– Kommunalt affald

20,0

B10

3825.20.00

– Kloakslam

20,0

B10

3825.30.10

– – Sprøjter, nåle, kanyler og lign.

20,0

B10

3825.30.90

– – Andet

20,0

B10

3825.41.00

– – Halogenerede

20,0

B10

3825.49.00

– – Andet

20,0

B10

3825.50.00

– Affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker, bremsevæsker og

20,0

B10

3825.61.00

– – Hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele

20,0

B10

3825.69.00

– – Andet

20,0

B10

3825.90.00

– Andet

20,0

B10

3826.00.10

– Kokosmetylester (CME)

0,0

A

3826.00.90

– Andet

0,0

A

3901.10.12

– – – Lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE)

0,0

A

3901.10.19

– – – Andet

0,0

A

3901.10.92

– – – Lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE)

0,0

A

3901.10.99

– – – Andet

0,0

A

3901.20.00

– Polyethylen med densitet 0,94 eller derover

0,0

A

3901.30.00

– Copolymerer af ethylen og vinylacetat

0,0

A

3901.90.40

– – I dispersion

0,0

A

HS 2012

uden indhold af klorfluorkarboner (CFC'er) eller hydroklorfluorkarboner (HCFC'er)

(PCT'er) eller polybrominerede bifenyler (PBB'er)

tagen varer henhørende under pos. 96.12), i pakninger til detailsalg
eller tekstilunderlag)

antifrostpræparater
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3901.90.90

– – Andet

0,0

A

3902.10.30

– – I dispersion

0,0

A

3902.10.90

– – Andet

0,0

A

3902.20.00

– Polyisobutylen

0,0

A

3902.30.30

– – I form af væsker eller pastaer

0,0

A

3902.30.90

– – Andet

0,0

A

3902.90.10

– – Kloreret polypropylen, af den art der anvendes i formulering af trykfarve

0,0

A

3902.90.90

– – Andet

0,0

A

3903.11.10

– – – Granulater

3,0

A

3903.11.90

– – – Andet

5,0

A

3903.19.10

– – – I dispersion

5,0

A

3903.19.21

– – – – Slagfast polystyren (HIPS)

3,0

A

3903.19.29

– – – – Andet

3,0

A

3903.19.91

– – – – Slagfast polystyren (HIPS)

5,0

A

3903.19.99

– – – – Andet

5,0

A

3903.20.40

– – I vandig dispersion

10,0

B3

3903.20.50

– – I ikkevandig dispersion

5,0

A

3903.20.90

– – Andet

5,0

A

3903.30.40

– – I vandig dispersion

8,0

B3

3903.30.50

– – I ikkevandig dispersion

5,0

A

3903.30.60

– – Granulater

3,0

A

3903.30.90

– – Andet

5,0

A

3903.90.30

– – I dispersion

5,0

A

3903.90.91

– – – Slagfast polystyren (HIPS)

5,0

A

3903.90.99

– – – Andet

5,0

A

3904.10.10

– – Suspensionshomopolymerer

5,0

A

3904.10.91

– – – Granulater

10,0

B3

3904.10.92

– – – Pulver

5,0

A

3904.10.99

– – – Andet

0,0

A

3904.21.10

– – – Granulater

8,0

B3

3904.21.20

– – – Pulver

7,0

B3

3904.21.90

– – – Andet

0,0

A

3904.22.10

– – – I dispersion

0,0

A

3904.22.20

– – – Granulater

8,0

B3

3904.22.30

– – – Pulver

7,0

B3
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3904.22.90

– – – Andet

0,0

A

3904.30.10

– – Granulater

5,0

A

3904.30.20

– – Pulver

3,0

A

3904.30.90

– – Andet

0,0

A

3904.40.10

– – Granulater

5,0

A

3904.40.20

– – Pulver

3,0

A

3904.40.90

– – Andet

0,0

A

3904.50.40

– – I dispersion

0,0

A

3904.50.50

– – Granulater

5,0

A

3904.50.60

– – Pulver

3,0

A

3904.50.90

– – Andet

0,0

A

3904.61.10

– – – Granulater

5,0

A

3904.61.20

– – – Pulver

3,0

A

3904.61.90

– – – Andet

0,0

A

3904.69.30

– – – I dispersion

0,0

A

3904.69.40

– – – Granulater

5,0

A

3904.69.50

– – – Pulver

3,0

A

3904.69.90

– – – Andet

0,0

A

3904.90.30

– – I dispersion

0,0

A

3904.90.40

– – Granulater

5,0

A

3904.90.50

– – Pulver

3,0

A

3904.90.90

– – Andet

0,0

A

3905.12.00

– – I vandig dispersion

5,0

A

3905.19.10

– – – I form af væsker eller pastaer

5,0

A

3905.19.90

– – – Andet

0,0

A

3905.21.00

– – I vandig dispersion

10,0

B3

3905.29.00

– – Andet

5,0

B3

3905.30.10

– – I dispersion

5,0

A

3905.30.90

– – Andet

5,0

A

3905.91.10

– – – I dispersion

5,0

A

3905.91.90

– – – Andet

5,0

A

3905.99.10

– – – I vandig dispersion

10,0

B3

3905.99.20

– – – I ikkevandig dispersion

5,0

A

3905.99.90

– – – Andet

0,0

A

3906.10.10

– – I dispersion

5,0

A

3906.10.90

– – Andet

5,0

B3
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3906.90.20

– – I dispersion

5,0

B5

3906.90.92

– – – Natriumpolyakrylat

0,0

A

3906.90.99

– – – Andet

5,0

B5

3907.10.00

– Polyacetaler

0,0

A

3907.20.10

– – Polytetrametylenetherglycol

0,0

A

3907.20.90

– – Andet

0,0

A

3907.30.20

– – Af den art der anvendes til overtræk, som pulver

3,0

A

3907.30.30

– – I form af væsker eller pastaer

0,0

A

3907.30.90

– – Andet

0,0

A

3907.40.00

– Polykarbonater

0,0

A

3907.50.10

– – I form af væsker eller pastaer

3,0

A

3907.50.90

– – Andet

0,0

A

3907.60.10

– – I dispersion

0,0

A

3907.60.20

– – Granulater

5,0

A

3907.60.90

– – Andet

0,0

A

3907.70.00

– Poly(mælkesyre)

0,0

A

3907.91.20

– – – In form af flis

0,0

A

3907.91.30

– – – I form af væsker eller pastaer

3,0

A

3907.91.90

– – – Andet

0,0

A

3907.99.40

– – – Af den art der anvendes til overtræk, som pulver

3,0

A

3907.99.90

– – – Andet

0,0

A

3908.10.10

– – Polyamid-6

0,0

A

3908.10.90

– – Andet

0,0

A

3908.90.00

– Andet

0,0

A

3909.10.10

– – Pressemasse

3,0

A

3909.10.90

– – Andet

3,0

A

3909.20.10

– – Pressemasse

3,0

A

3909.20.90

– – Andet

3,0

A

3909.30.10

– – Pressemasse

3,0

A

3909.30.91

– – – Glyoxalmonoureinharpiks

0,0

A

3909.30.99

– – – Andet

0,0

A

3909.40.10

– – Pressemasse, bortset fra fenolformaldehyd

3,0

A

3909.40.90

– – Andet

3,0

A

3909.50.00

– Polyuretaner

0,0

A

3910.00.20

– I dispersion eller i opløsninger

0,0

A

3910.00.90

– Andet

0,0

A
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3911.10.00

– Jordolieharpikser, cumaronharpikser, indenharpikser og cumaronindenharpikser samt

0,0

A

3911.90.00

– Andet

0,0

A

3912.11.00

– – Ikke blødgjorte

0,0

A

3912.12.00

– – Blødgjorte

0,0

A

3912.20.11

– – – Vandbaseret halvfabrikatnitrocellulose

0,0

A

3912.20.19

– – – Andet

0,0

A

3912.20.20

– – Blødgjorte

0,0

A

3912.31.00

– – Karboxymetylcellulose og salte deraf

0,0

A

3912.39.00

– – Andet

0,0

A

3912.90.20

– – Granulater

0,0

A

3912.90.90

– – Andet

0,0

A

3913.10.00

– Alginsyre samt salte og estere deraf

0,0

A

3913.90.10

– – Hærdede proteiner

0,0

A

3913.90.20

– – Kemiske derivater af naturgummi

0,0

A

3913.90.30

– – Polymerer på basis af stivelse

0,0

A

3913.90.90

– – Andet

0,0

A

3914.00.00

Ionbyttere på basis af polymerer henhørende under pos. 39.01-39.13, i ubearbejdet
form

0,0

A

3915.10.10

– – Af ikke-stive celleprodukter

10,0

B3

3915.10.90

– – Andet

10,0

B3

3915.20.10

– – Af ikke-stive celleprodukter

10,0

B3

3915.20.90

– – Andet

10,0

B3

3915.30.10

– – Af ikke-stive celleprodukter

10,0

B3

3915.30.90

– – Andet

10,0

B3

3915.90.00

– Af anden plast

10,0

B5

3916.10.10

– – Monofilamenter

5,0

A

3916.10.20

– – Stænger og profiler

10,0

B3

3916.20.10

– – Monofilamenter

5,0

A

3916.20.20

– – Stænger og profiler

10,0

B3

3916.90.41

– – – Monofilamenter

5,0

A

3916.90.49

– – – Andet

10,0

B3

3916.90.50

– – Af vulkanfiber

10,0

B3

3916.90.60

– – Af kemiske derivater af naturgummi

10,0

B3

3916.90.91

– – – Monofilamenter

5,0

A

3916.90.99

– – – Andet

10,0

B5

3917.10.10

– – Af hærdede proteiner

10,0

B3

3917.10.90

– – Andet

10,0

B3

HS 2012

polyterpener

DA

12.6.2020

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

L 186/769

Basistoldsats
(%)

Kategori

3917.21.00

– – Af polymerer af ethylen

12,0

B3

3917.22.00

– – Af polymerer af propylen

12,0

B3

3917.23.00

– – Af polymerer af vinylklorid

17,0

B5

3917.29.00

– – Af anden plast

17,0

B5

3917.31.00

– – Bøjelige rør og slanger med et sprængningstryk på mindst 27,6 MPa

12,0

B3

3917.32.10

– – – Kunsttarme og -skinker

10,0

B3

3917.32.90

– – – Andet

17,0

B5

3917.33.00

– – Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre mate

17,0

B5

3917.39.00

– – Andet

15,0

B3

3917.40.00

– Fittings

15,0

B5

3918.10.11

– – – Fliser

27,0

B5

3918.10.19

– – – Andet

27,0

B5

3918.10.90

– – Andet

27,0

B5

3918.90.11

– – – Fliser, af polyethylen

27,0

B5

3918.90.13

– – – Andet, af polyethylen

27,0

B5

3918.90.14

– – – Af kemiske derivater af naturgummi

27,0

B5

3918.90.19

– – – Andet

27,0

B5

3918.90.91

– – – Af polyethylen

27,0

B5

3918.90.92

– – – Af kemiske derivater af naturgummi

27,0

B5

3918.90.99

– – – Andet

27,0

B5

3919.10.10

– – Af polymerer af vinylklorid

12,0

B3

3919.10.20

– – Af polyethylen

12,0

B3

3919.10.90

– – Andet

12,0

B5

3919.90.10

– – Af polymerer af vinylklorid

12,0

B3

3919.90.20

– – Af hærdede proteiner

12,0

B3

3919.90.90

– – Andet

12,0

B5

3920.10.00

– Af polymerer af ethylen

7,0

B3

3920.20.10

– – Biaksialt orienteret folie af polypropylen (BOPP)

5,0

B3

3920.20.90

– – Andet

7,0

B3

3920.30.10

– – Af den art der anvendes som klæbemiddel ved smeltning

8,0

B3

3920.30.20

– – Plader af akrylonitrilbutadienestyren af den art der anvendes til fremstilling af

5,0

B3

3920.30.90

– – Andet

8,0

B3

3920.43.00

– – Med indhold af blødgøringsmidler på 6 vægtprocent eller derover

7,0

B3

3920.49.00

– – Andet

7,0

B3

rialer, med fittings

køleskabe
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3920.51.00

– – Af poly(metylmetakrylat)

8,0

B3

3920.59.00

– – Andet

8,0

B3

3920.61.10

– – – Plader

8,0

B3

3920.61.90

– – – Andet

8,0

B3

3920.62.00

– – Af poly(ethylentereftalat)

8,0

B3

3920.63.00

– – Af umættede polyestere

8,0

B3

3920.69.00

– – Af andre polyestere

8,0

B3

3920.71.10

– – – Cellofanfilm

8,0

B3

3920.71.90

– – – Andet

8,0

B3

3920.73.00

– – Af celluloseacetat

8,0

B3

3920.79.10

– – – Af nitrocellulose (skydebomuld)

8,0

B3

3920.79.90

– – – Andet

8,0

B3

3920.91.10

– – – Film af den art der anvendes i sikkerhedsglas, af tykkelse over 0,38 mm, men ikke

3,0

A

3920.91.90

– – – Andet

3,0

B3

3920.92.10

– – – Af polyamid-6

8,0

B3

3920.92.90

– – – Andet

8,0

B3

3920.93.00

– – Af aminoplast

8,0

B3

3920.94.10

– – – Plader af fenolformaldehyd (bakelit)

8,0

B3

3920.94.90

– – – Andet

8,0

B3

3920.99.10

– – – Af hærdede proteiner eller af kemiske derivater af naturgummi

8,0

B3

3920.99.90

– – – Andet

8,0

B3

3921.11.20

– – – Stive

8,0

B3

3921.11.90

– – – Andet

8,0

B3

3921.12.00

– – Af polymerer af vinylklorid

7,0

B3

3921.13.10

– – – Stive

8,0

B3

3921.13.90

– – – Andet

8,0

B3

3921.14.20

– – – Stive

8,0

B3

3921.14.90

– – – Andet

8,0

B3

3921.19.20

– – – Stive

7,0

B3

3921.19.90

– – – Andet

7,0

B3

3921.90.10

– – Af vulkanfiber

7,0

B3

3921.90.20

– – Af hærdede proteiner

7,0

B3

3921.90.30

– – Af kemiske derivater af naturgummi

7,0

B3

3921.90.90

– – Andet

7,0

B5

over 0,76 mm, og af bredde ikke over 2 m

DA

12.6.2020

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

L 186/771

Basistoldsats
(%)

Kategori

3922.10.10

– – Badekar

25,0

B5

3922.10.90

– – Andet

25,0

B5

3922.20.00

– Sæder og låg til klosetter

25,0

B5

3922.90.11

– – – Dele til skyllecisterner

25,0

B5

3922.90.12

– – – Skyllecisterner udstyret med mekanismerne dertil

25,0

B5

3922.90.19

– – – Andet

25,0

B5

3922.90.90

– – Andet

25,0

B5

3923.10.10

– – Æsker til film, bånd og optiske diske

12,0

B3

3923.10.90

– – Andet

10,0

B3

3923.21.11

– – – – Af bredde 315 mm og derover og af længde 410 mm og derover, med forseglet

17,0

B5

3923.21.19

– – – – Andet

17,0

B5

3923.21.91

– – – – Aseptiske poser, ikke forstærkede med aluminiumsfolie (undtagen retortposer),

15,0

B3

3923.21.99

– – – – Andet

15,0

B5

3923.29.10

– – – Aseptiske poser, også forstærkede med aluminiumsfolie (undtagen retortposer), af

17,0

B5

3923.29.90

– – – Andet

15,0

B3

3923.30.20

– – Brændstofbeholdere, forstærkede med flerlagsfiberglas

5,0

B3

3923.30.90

– – Andet

15,0

B5

3923.40.10

– – Egnet til anvendelse med maskiner henhørende under pos. 84.44, 84.45 eller

5,0

A

3923.40.90

– – Andet

5,0

A

3923.50.00

– Propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger

5,0

B3

3923.90.10

– – Tandpastatuber

10,0

B3

3923.90.90

– – Andet

18,0

B5

3924.10.00

– Bordservice og køkkenartikler

27,0

B5

3924.90.10

– – Sengebækkener, urinaler (transportable) eller natpotter

27,0

B5

3924.90.90

– – Andet

27,0

B5

3925.10.00

– Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter

25,0

B5

3925.20.00

– Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler

27,0

B5

3925.30.00

– Skodder, jalousier (herunder persienner) og lignende varer samt dele dertil

27,0

B5

3925.90.00

– Andet

20,0

B5

3926.10.00

– Kontor- og skoleartikler

20,0

B5

3926.20.60

– – Beklædningsgenstande til beskyttelse mod kemikalier, stråling eller ild

10,0

B3

3926.20.90

– – Andet

20,0

B5

tud

af bredde 315 mm og derover og af længde 410 mm og derover, med forseglet
tud

bredde 315 mm og derover og af længde 410 mm og derover, med forseglet tud

84.48
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3926.30.00

– Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder og lign.

20,0

B7

3926.40.00

– Statuetter og andre dekorationsgenstande

20,0

B5

3926.90.10

– – Flydelod til fiskegarn

18,0

B5

3926.90.20

– – Vifter, rammer og håndtag dertil, og dele dertil

18,0

B5

3926.90.32

– – – Plastforme med proteseaftryk

10,0

B3

3926.90.39

– – – Andet

5,0

B3

3926.90.41

– – – Politiskjolde

5,0

B3

3926.90.42

– – – Beskyttelsesmasker til svejsning og lignende arbejde

10,0

B3

3926.90.44

– – – Livreddende puder til beskyttelse af personer, der falder fra højder

10,0

B3

3926.90.49

– – – Andet

10,0

B3

3926.90.53

– – – Driv- og transportremme

10,0

B3

3926.90.55

– – – J-kroge eller bunch-forbindelsesblokke til detonatorer

10,0

B3

3926.90.59

– – – Andet

10,0

B5

3926.90.60

– – Fodertrug til fjerkræ

14,0

B3

3926.90.70

– – Støttevarer til beklædningsgenstande og tilbehør dertil

15,0

B3

3926.90.81

– – – Læster til fodtøj

0,0

A

3926.90.82

– – – Bedekranse

14,0

B3

3926.90.89

– – – Andet

14,0

B3

3926.90.91

– – – Af den art der anvendes til oplagring af korn

15,0

B3

3926.90.92

– – – Tomme kapsler af den art der anvendes til lægemidler

10,0

B3

3926.90.99

– – – Andet

14,0

B5

4001.10.11

– – – Centrifugeret koncentrat

0,0

A

4001.10.19

– – – Andet

0,0

A

4001.10.21

– – – Centrifugeret koncentrat

0,0

A

4001.10.29

– – – Andet

0,0

A

4001.21.10

– – – RSS kvalitetsklasse 1

3,0

A

4001.21.20

– – – RSS kvalitetsklasse 2

3,0

A

4001.21.30

– – – RSS kvalitetsklasse 3

3,0

A

4001.21.40

– – – RSS kvalitetsklasse 4

3,0

A

4001.21.50

– – – RSS kvalitetsklasse 5

3,0

A

4001.21.90

– – – Andet

3,0

A

4001.22.10

– – – TSNR 10

3,0

A

4001.22.20

– – – TSNR 20

3,0

A

4001.22.30

– – – TSNR L

3,0

A

4001.22.40

– – – TSNR CV

3,0

A
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4001.22.50

– – – TSNR GP

3,0

A

4001.22.90

– – – Andet

3,0

A

4001.29.10

– – – Lufttørrede plader

3,0

A

4001.29.20

– – – Crepegummi af latex

3,0

A

4001.29.30

– – – Crepegummi til såler

3,0

A

4001.29.40

– – – Nyvalset crepegummi, herunder "flat bark"-crepegummi

3,0

A

4001.29.50

– – – Andet crepegummi

3,0

A

4001.29.60

– – – SP-gummi

3,0

A

4001.29.70

– – – Skim rubber

3,0

A

4001.29.80

– – – Gummiaffald (fra træer (tree scrap), jorden (earth scrap) eller ved røgning (smoked

3,0

A

4001.29.91

– – – – I ubearbejdet form

3,0

A

4001.29.99

– – – – Andet

3,0

A

4001.30.11

– – – I ubearbejdet form

3,0

A

4001.30.19

– – – Andet

3,0

A

4001.30.91

– – – I ubearbejdet form

3,0

A

4001.30.99

– – – Andet

3,0

A

4002.11.00

– – Latex

0,0

A

4002.19.10

– – – I ubearbejdet form eller som ikke-vulkaniserede, ikke-blandede plader eller bånd

0,0

A

4002.19.90

– – – Andet

0,0

A

4002.20.10

– – I ubearbejdet form

0,0

A

4002.20.90

– – Andet

0,0

A

4002.31.10

– – – Ikke-vulkaniserede, ikke-blandede plader eller bånd

0,0

A

4002.31.90

– – – Andet

0,0

A

4002.39.10

– – – Ikke-vulkaniserede, ikke-blandede plader eller bånd

0,0

A

4002.39.90

– – – Andet

0,0

A

4002.41.00

– – Latex

0,0

A

4002.49.10

– – – I ubearbejdet form

0,0

A

4002.49.90

– – – Andet

0,0

A

4002.51.00

– – Latex

0,0

A

4002.59.10

– – – I ubearbejdet form

0,0

A

4002.59.90

– – – Andet

0,0

A

4002.60.10

– – I ubearbejdet form

0,0

A

4002.60.90

– – Andet

0,0

A

4002.70.10

– – I ubearbejdet form

0,0

A

scrap)) og koaguleret gummi i beholderen (cup lump)
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4002.70.90

– – Andet

0,0

A

4002.80.10

– – Blandinger af naturlig gummilatex med syntetisk gummilatex

3,0

A

4002.80.90

– – Andet

3,0

A

4002.91.00

– – Latex

0,0

A

4002.99.20

– – – I ubearbejdet form eller som ikke-vulkaniserede, ikke-blandede plader eller bånd

3,0

A

4002.99.90

– – – Andet

3,0

B3

4003.00.00

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

0,0

A

4004.00.00

Affald, afklip og skrot af gummi (bortset fra hårdgummi) samt pulver eller granulater
deraf

3,0

A

4005.10.10

– – Af naturgummi

5,0

A

4005.10.90

– – Andet

5,0

A

4005.20.00

– Opløsninger; dispersioner undtagen varer henhørende under underpos. 4005.10

5,0

A

4005.91.10

– – – Af naturgummi

5,0

A

4005.91.90

– – – Andet

5,0

A

4005.99.10

– – – Latex

5,0

A

4005.99.90

– – – Andet

5,0

A

4006.10.00

– Slidbanegummi ("camel-back")

3,0

A

4006.90.10

– – Af naturgummi

3,0

A

4006.90.90

– – Andet

3,0

A

4007.00.00

Tråde og snore af blødgummi

5,0

A

4008.11.10

– – – Af tykkelse over 5 mm, beklædt med tekstilstof på en side

3,0

A

4008.11.20

– – – Andet, gulvfliser og vægfliser

3,0

A

4008.11.90

– – – Andet

3,0

A

4008.19.00

– – Andet

3,0

A

4008.21.10

– – – Af tykkelse over 5 mm, beklædt med tekstilstof på en side

3,0

A

4008.21.20

– – – Andet, gulvfliser og vægfliser

3,0

A

4008.21.90

– – – Andet

3,0

A

4008.29.00

– – Andet

3,0

A

4009.11.00

– – Uden fittings

3,0

A

4009.12.10

– – – Slamslugnings- og udledningsrør til minedrift

3,0

A

4009.12.90

– – – Andet

3,0

A

4009.21.10

– – – Slamslugnings- og udledningsrør til minedrift

3,0

A

4009.21.90

– – – Andet

3,0

A

4009.22.10

– – – Slamslugnings- og udledningsrør til minedrift

3,0

A

4009.22.90

– – – Andet

3,0

A

4009.31.10

– – – Slamslugnings- og udledningsrør til minedrift

3,0

A
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4009.31.91

– – – – Brændstofslanger, varmeslanger og vandslanger, af den art der anvendes til

3,0

A

4009.31.99

– – – – Andet

3,0

A

4009.32.10

– – – Slamslugnings- og udledningsrør til minedrift

3,0

A

4009.32.90

– – – Andet

3,0

A

4009.41.00

– – Uden fittings

3,0

A

4009.42.10

– – – Slamslugnings- og udledningsrør til minedrift

3,0

A

4009.42.90

– – – Andet

3,0

B3

4010.11.00

– – Forstærket udelukkende med metal

5,0

A

4010.12.00

– – Forstærket udelukkende med tekstilmaterialer

5,0

A

4010.19.00

– – Andet

5,0

B3

4010.31.00

– – Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), med langsgående riller,

15,0

B5

4010.32.00

– – Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), undtagen med langs

15,0

B5

4010.33.00

– – Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), med langsgående riller,

15,0

B5

4010.34.00

– – Endeløse drivremme med trapezformet tværsnit (V-remme), undtagen med langs

15,0

B5

4010.35.00

– – Endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds på over 60 cm, men ikke

5,0

A

4010.36.00

– – Endeløse synkrondrivremme (tandremme), med omkreds på over 150 cm, men

5,0

A

4010.39.00

– – Andet

5,0

B3

4011.10.00

– Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler)

25,0

B7

4011.20.10

– – Af bredde 450 mm eller derunder

25,0

B10

4011.20.90

– – Andet

10,0

B10

4011.30.00

– Af den art der anvendes til luftfartøjer

0,0

A

4011.40.00

– Af den art der anvendes til motorcykler

35,0

B7

4011.50.00

– Af den art der anvendes til cykler

35,0

B10

4011.61.10

– – – Af den art der anvendes til landbrugs- og skovbrugstraktorer henhørende under

15,0

B7

4011.61.90

– – – Andet

20,0

B7

4011.62.10

– – – Af den art der anvendes til traktorer, køretøjer henhørende under underpos.

15,0

B7

HS 2012

motorkøretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03, 87.04 eller 87.11

med omkreds på over 60 cm, men ikke over 180 cm

gående riller, med omkreds på over 60 cm, men ikke over 180 cm

med omkreds på over 180 cm, men ikke over 240 cm

gående riller, med omkreds på over 180 cm, men ikke over 240 cm

over 150 cm

ikke over 198 cm

pos. 87.01 eller landbrugs- og skovbrugsmaskiner henhørende under pos. 84.29
eller 84.30
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4011.62.90

– – – Andet

20,0

B7

4011.63.10

– – – Af den art der anvendes til traktorer, køretøjer henhørende under underpos.

15,0

B7

4011.63.90

– – – Andet

20,0

B7

4011.69.00

– – Andet

10,0

B5

4011.92.10

– – – Af den art der anvendes til traktorer, maskiner henhørende under pos. 84.29 eller

15,0

B5

4011.92.90

– – – Andet

20,0

B5

4011.93.10

– – – Af den art der anvendes til traktorer, køretøjer henhørende under underpos.

15,0

B7

4011.93.90

– – – Andet

20,0

B7

4011.94.10

– – – Af den art der anvendes til køretøjer henhørende under underpos. 8429, 8430

15,0

B5

4011.94.20

– – – Af den art der anvendes til traktorer, gaffeltrucks eller andre entreprenørkøretøjer

20,0

B10

4011.94.90

– – – Andet

20,0

B10

4011.99.10

– – – Af den art der anvendes til køretøjer henhørende under kapitel 87

20,0

B10

4011.99.20

– – – Af den art der anvendes til maskiner henhørende under underpos. 84.29 eller

15,0

B5

4011.99.30

– – – Andet, af bredde over 450 mm

10,0

B5

4011.99.90

– – – Andet

10,0

B5

4012.11.00

– – Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racer

30,0

B10

4012.12.10

– – – Af bredde 450 mm eller derunder

30,0

B10

4012.12.90

– – – Andet

10,0

B10

4012.13.00

– – Af den art der anvendes til luftfartøjer

0,0

A

4012.19.10

– – – Af den art der anvendes til motorcykler

35,0

B10

4012.19.20

– – – Af den art der anvendes til cykler

35,0

B10

4012.19.30

– – – Af den art der anvendes til køretøjer henhørende under underpos. 8429, 8430

20,0

B10

4012.19.40

– – – Af den art der anvendes til andre køretøjer henhørende under kapitel 87

20,0

B10

4012.19.90

– – – Andet

20,0

B10

4012.20.10

– – Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racer

25,0

B10

4012.20.21

– – – Af bredde 450 mm eller derunder

25,0

B10

4012.20.29

– – – Andet

25,0

B10

4012.20.30

– – Af den art der anvendes til luftfartøjer

0,0

A

4012.20.40

– – Af den art der anvendes til motorcykler

25,0

B10

4012.20.50

– – Af den art der anvendes til cykler

25,0

B10

4012.20.60

– – Af den art der anvendes til køretøjer henhørende under underpos. 8429, 8430

20,0

B10

8429, 8430, gaffeltrucks eller andre entreprenørkøretøjer eller -maskiner

84.30 eller trillebøre

8429, 8430, gaffeltrucks, trillebøre eller andre entreprenørkøretøjer eller -maski
ner

eller -maskiner

84.30

biler)

biler)
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4012.20.70

– – Af den art der anvendes til andre køretøjer henhørende under kapitel 87

20,0

B10

4012.20.91

– – – Raspede dæk

20,0

B10

4012.20.99

– – – Andet

20,0

B10

4012.90.14

– – – Massive dæk, med udvendig diameter på over 250 mm, af bredde ikke over

5,0

B10

4012.90.15

– – – Massive dæk, med udvendig diameter på over 250 mm, af bredde over 450 mm,

5,0

B10

4012.90.16

– – – Andre massive dæk, med udvendig diameter på over 250 mm, af bredde over

30,0

B10

4012.90.19

– – – Andet

30,0

B10

4012.90.21

– – – Af bredde 450 mm eller derunder

30,0

B10

4012.90.22

– – – Af bredde over 450 mm

5,0

B10

4012.90.70

– – Udskiftelige slidbaner til dæk, af bredde ikke over 450 mm

30,0

B10

4012.90.80

– – Fælgbånd

30,0

B10

4012.90.90

– – Andet

5,0

B10

4013.10.11

– – – Egnede til dæk af bredde ikke over 450 mm

30,0

B10

4013.10.19

– – – Egnede til dæk af bredde over 450 mm

10,0

B10

4013.10.21

– – – Egnede til dæk af bredde ikke over 450 mm

30,0

B10

4013.10.29

– – – Egnede til dæk af bredde over 450 mm

10,0

B10

4013.20.00

– Af den art der anvendes til cykler

35,0

B10

4013.90.11

– – – Egnede til dæk af bredde ikke over 450 mm

20,0

B10

4013.90.19

– – – Egnede til dæk af bredde over 450 mm

5,0

B10

4013.90.20

– – Af den art der anvendes til motorcykler

35,0

B10

4013.90.31

– – – Egnede til dæk af bredde ikke over 450 mm

30,0

B10

4013.90.39

– – – Egnede til dæk af bredde over 450 mm

10,0

B10

4013.90.40

– – Af den art der anvendes til luftfartøjer

0,0

A

4013.90.91

– – – Egnede til dæk af bredde ikke over 450 mm

30,0

B10

4013.90.99

– – – Egnede til dæk af bredde over 450 mm

10,0

B10

4014.10.00

– Præservativer

5,0

B3

4014.90.10

– – Sutter til sutteflasker og lignende artikler

3,0

B3

4014.90.40

– – Propper til lægemidler

3,0

B3

4014.90.90

– – Andet

3,0

B3

4015.11.00

– – Til kirurgisk brug

20,0

B5

4015.19.00

– – Andet

20,0

B5

4015.90.10

– – Blyskørter

5,0

B3

450 mm

til køretøjer henhørende under pos. 87.09
450 mm
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4015.90.20

– – Dykkerdragter (våddragter)

15,0

B5

4015.90.90

– – Andet

20,0

B5

4016.10.10

– – Støttevarer til beklædningsgenstande og tilbehør dertil

20,0

B5

4016.10.20

– – Gulvfliser og vægfliser

20,0

B5

4016.10.90

– – Andet

20,0

B5

4016.91.10

– – – Måtter

30,0

B5

4016.91.20

– – – Fliser

30,0

B5

4016.91.90

– – – Andet

30,0

B5

4016.92.10

– – – Viskelædertoppe

20,0

B5

4016.92.90

– – – Andet

20,0

B5

4016.93.10

– – – Af den art der anvendes til isolering af terminaler på elektrolytkondensatorer

3,0

B3

4016.93.20

– – – Pakninger og o-ringe, af den art der anvendes i motorkøretøjer henhørende under

3,0

B3

4016.93.90

– – – Andet

3,0

B3

4016.94.00

– – Stødfangere (fendere), også oppustelige, til både og skibe

5,0

B3

4016.95.00

– – Andre oppustelige varer

5,0

B3

4016.99.13

– – – – Tætningsmateriale, af den art der anvendes til motorkøretøjer henhørende under

10,0

B10

4016.99.14

– – – – Andet, til køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 eller

10,0

B10

4016.99.15

– – – – Til køretøjer henhørende under pos. 87.09, 87.13, 87.15 eller 87.16

10,0

B10

4016.99.16

– – – – Skærme til cykler

25,0

B5

4016.99.17

– – – – Dele til cykler

25,0

B5

4016.99.18

– – – – Andet tilbehør til cykler

25,0

B5

4016.99.19

– – – – Andet

5,0

B3

4016.99.20

– – – Dele og tilbehør til rotochutes henhørende under pos. 88.04

5,0

B3

4016.99.30

– – – Gummibånd

5,0

B3

4016.99.40

– – – Fliser til beklædning af vægge

5,0

B3

4016.99.51

– – – – Gummiruller

3,0

B3

4016.99.52

– – – – Forme med blære til dæk

3,0

B3

4016.99.53

– – – – Kapper til elektriske isolatorer

3,0

B3

4016.99.54

– – – – Gummityller og gummikapper til ledningsnet til biler

5,0

B3

4016.99.59

– – – – Andet

3,0

B3

4016.99.60

– – – Skinneplader

5,0

B3

4016.99.70

– – – Bærelejer, herunder brolejer

5,0

B3

4016.99.91

– – – – Bordbelægninger

20,0

B5

pos. 87.02, 87.03, 87.04 eller 87.11

pos. 87.02, 87.03 eller 87.04
87.11
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5,0

B3

4016.99.99

– – – – Andet

4017.00.10

– Gulvfliser og vægfliser

10,0

B5

4017.00.20

– Andre varer af hårdgummi

10,0

B5

4017.00.90

– Andet

10,0

B5

4101.20.10

– – Forgarvet

0,0

A

4101.20.90

– – Andet

0,0

A

4101.50.10

– – Forgarvet

0,0

A

4101.50.90

– – Andet

0,0

A

4101.90.10

– – Forgarvet

5,0

A

4101.90.90

– – Andet

0,0

A

4102.10.00

– Med uld

0,0

A

4102.21.00

– – Picklede

0,0

A

4102.29.10

– – – Forgarvet

0,0

A

4102.29.90

– – – Andet

0,0

A

4103.20.10

– – Forgarvet

0,0

A

4103.20.90

– – Andet

0,0

A

4103.30.00

– Af svin

5,0

A

4103.90.00

– Andet

0,0

A

4104.11.00

– – Narvlæder; narvlæder, spaltet

3,0

A

4104.19.00

– – Andet

3,0

B3

4104.41.00

– – Narvlæder; narvlæder, spaltet

5,0

A

4104.49.00

– – Andet

5,0

B5

4105.10.00

– I våd tilstand (herunder wet-blue)

0,0

A

4105.30.00

– I tør tilstand ("crust" skind)

5,0

B5

4106.21.00

– – I våd tilstand (herunder wet-blue)

0,0

A

4106.22.00

– – I tør tilstand ("crust" skind)

5,0

B5

4106.31.00

– – I våd tilstand (herunder wet-blue)

0,0

A

4106.32.00

– – I tør tilstand ("crust" skind)

0,0

A

4106.40.10

– – I våd tilstand (herunder wet-blue)

0,0

A

4106.40.20

– – I tør tilstand ("crust" skind)

0,0

A

4106.91.00

– – I våd tilstand (herunder wet-blue)

0,0

A

4106.92.00

– – I tør tilstand ("crust" skind)

5,0

A

4107.11.00

– – Narvlæder, ikke spaltet

10,0

B5

4107.12.00

– – Narvlæder, spaltet

10,0

B5

4107.19.00

– – Andet

10,0

B5
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10,0

B5

5,0

B5

4107.91.00

– – Narvlæder, ikke spaltet

4107.92.00

– – Narvlæder, spaltet

4107.99.00

– – Andet

10,0

B5

4112.00.00

Læder, yderligere beredt efter garvning eller "crusting", herunder pergamentbehandlet
læder, af får og lam, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos.
41.14

10,0

B5

4113.10.00

– Af geder eller gedekid

10,0

B5

4113.20.00

– Af svin

5,0

B5

4113.30.00

– Af reptiler

10,0

B5

4113.90.00

– Andet

10,0

B5

4114.10.00

– Semsgarvet læder (vaskeskind)

5,0

A

4114.20.00

– Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

5,0

A

4115.10.00

– Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd, også i ruller

5,0

B5

4115.20.00

– Afklip og andet affald af læder eller af kunstlæder, ikke anvendeligt til fremstilling af

5,0

A

4201.00.00

Sadelmagerarbejder til dyr (herunder skagler, snore, benbeskyttere, mundkurve, sadel
tæpper, sadeltasker, hundedækkener og lignende varer), af ethvert materiale

20,0

B5

4202.11.00

– – Med yderside af læder eller kunstlæder

25,0

B5

4202.12.11

– – – – Med yderside af vulkanfiber

25,0

B5

4202.12.19

– – – – Andet

25,0

B5

4202.12.91

– – – – Med yderside af vulkanfiber

25,0

B5

4202.12.99

– – – – Andet

25,0

B5

4202.19.20

– – – Med yderside af pap

25,0

B5

4202.19.90

– – – Andet

25,0

B5

4202.21.00

– – Med yderside af læder eller kunstlæder

25,0

B5

4202.22.00

– – Med yderside af plader eller folier af plast eller af tekstilmaterialer

25,0

B5

4202.29.00

– – Andet

25,0

B5

4202.31.00

– – Med yderside af læder eller kunstlæder

25,0

B5

4202.32.00

– – Med yderside af plader eller folier af plast eller af tekstilmaterialer

25,0

B5

4202.39.10

– – – Af kobber

25,0

B5

4202.39.20

– – – Af nikkel

25,0

B5

4202.39.30

– – – Af træ eller af zink eller af bearbejdede animalske, vegetabilske eller mineralske

25,0

B5

4202.39.90

– – – Andet

25,0

B5

4202.91.11

– – – – Bowlingtasker

25,0

B5

lædervarer; læderstøv, læderpulver og lædermel

udskæringsmaterialer
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4202.91.19

– – – – Andet

25,0

B5

4202.91.90

– – – Andet

25,0

B5

4202.92.10

– – – Toilettasker, af plader eller folier af plast

25,0

B5

4202.92.20

– – – Bowlingtasker

25,0

B5

4202.92.90

– – – Andet

25,0

B5

4202.99.10

– – – Med yderside af vulkanfiber eller pap

25,0

B5

4202.99.20

– – – Af kobber

25,0

B5

4202.99.30

– – – Af nikkel

25,0

B5

4202.99.40

– – – Af zink eller af bearbejdede animalske, vegetabilske eller mineralske udskærings

25,0

B5

4202.99.90

– – – Andet

25,0

B5

4203.10.00

– Beklædningsgenstande

25,0

B5

4203.21.00

– – Handsker til sportsbrug

20,0

B5

4203.29.10

– – – Arbejdsbeskyttelseshandsker

25,0

B5

4203.29.90

– – – Andet

25,0

B5

4203.30.00

– Bælter og skulderremme

25,0

B5

4203.40.00

– Andet tilbehør til beklædningsgenstande

25,0

B5

4205.00.10

– Snørebånd; måtter

20,0

B5

4205.00.20

– Industrielle sikkerhedsbælter og -seler

20,0

B5

4205.00.30

– Læderstrenge eller -snore af den art der anvendes til smykker eller genstande til

20,0

B5

4205.00.40

– Andre varer, til teknisk brug

0,0

A

4205.00.90

– Andet

20,0

B5

4206.00.10

– Tobakspunge

0,0

A

4206.00.90

– Andet

0,0

A

4301.10.00

– Af mink, hele, også uden hoved, hale eller ben

0,0

A

4301.30.00

– Af astrakan, breitschwanz, caracul, persianer og lignende lammeskind, samt skind af

0,0

A

4301.60.00

– Af ræv, hele, også uden hoved, hale eller ben

0,0

A

4301.80.00

– Andre pelsskind, hele, også uden hoved, hale eller ben

0,0

A

4301.90.00

– Hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmager

0,0

A

4302.11.00

– – Af mink

0,0

A

4302.19.00

– – Andet

0,0

A

4302.20.00

– Hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, ikke sammensatte

0,0

A

4302.30.00

– Hele pelsskind samt stykker eller afklip deraf, sammensatte

0,0

A

materialer

personlig pynt

indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam, hele, også uden hoved, hale eller
ben

arbejder
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4303.10.00

– Beklædningsgenstande og tilbehør dertil

25,0

B5

4303.90.20

– – Varer til industriel anvendelse

25,0

B5

4303.90.90

– – Andet

15,0

B5

4304.00.10

– Kunstigt pelsskind

25,0

B5

4304.00.20

– Varer til industriel anvendelse

25,0

B5

4304.00.91

– – Sportstasker

25,0

B5

4304.00.99

– – Andet

25,0

B5

4401.10.00

– Brænde

3,0

A

4401.21.00

– – Af nåletræ

3,0

A

4401.22.00

– – Af andet træ

3,0

A

4401.31.00

– – Træpiller

3,0

A

4401.39.00

– – Andet

3,0

A

4402.10.00

– Af bambus

5,0

B5

4402.90.10

– – Af kokosnødskal

5,0

B5

4402.90.90

– – Andet

5,0

B5

4403.10.10

– – Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

0,0

A

4403.10.90

– – Andet

0,0

A

4403.20.10

– – Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

0,0

A

4403.20.90

– – Andet

0,0

A

4403.41.10

– – – Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

0,0

A

4403.41.90

– – – Andet

0,0

A

4403.49.10

– – – Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

0,0

A

4403.49.90

– – – Andet

0,0

A

4403.91.10

– – – Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

0,0

A

4403.91.90

– – – Andet

0,0

A

4403.92.10

– – – Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

0,0

A

4403.92.90

– – – Andet

0,0

A

4403.99.10

– – – Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

0,0

A

4403.99.90

– – – Andet

0,0

A

4404.10.00

– Af nåletræ

3,0

A

4404.20.10

– – Træspån

3,0

A

4404.20.90

– – Andet

3,0

A

4405.00.10

– Træuld

0,0

A

4405.00.20

– Træmel

0,0

A

4406.10.00

– Ikke imprægnerede

0,0

A
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4406.90.00

– Andet

0,0

A

4407.10.00

– Af nåletræ

0,0

A

4407.21.10

– – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.21.90

– – – Andet

0,0

A

4407.22.10

– – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.22.90

– – – Andet

0,0

A

4407.25.11

– – – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.25.19

– – – – Andet

0,0

A

4407.25.21

– – – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.25.29

– – – – Andet

0,0

A

4407.26.10

– – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.26.90

– – – Andet

0,0

A

4407.27.10

– – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.27.90

– – – Andet

0,0

A

4407.28.10

– – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.28.90

– – – Andet

0,0

A

4407.29.11

– – – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.29.19

– – – – Andet

0,0

A

4407.29.21

– – – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.29.29

– – – – Andet

0,0

A

4407.29.31

– – – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.29.39

– – – – Andet

0,0

A

4407.29.41

– – – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.29.49

– – – – Andet

0,0

A

4407.29.51

– – – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.29.59

– – – – Andet

0,0

A

4407.29.61

– – – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.29.69

– – – – Andet

0,0

A

4407.29.71

– – – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.29.79

– – – – Andet

0,0

A

4407.29.81

– – – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.29.89

– – – – Andet

0,0

A

4407.29.91

– – – – Jongkong (Dactylocladus-arter) og merbau (Intsia-arter), høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.29.92

– – – – Jongkong (Dactylocladus-arter) og merbau (Intsia-arter), andet

0,0

A

ende-til-ende
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4407.29.93

– – – – Andet, høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.29.99

– – – – Andet

0,0

A

4407.91.10

– – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.91.90

– – – Andet

0,0

A

4407.92.10

– – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.92.90

– – – Andet

0,0

A

4407.93.10

– – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.93.90

– – – Andet

0,0

A

4407.94.10

– – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.94.90

– – – Andet

0,0

A

4407.95.10

– – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.95.90

– – – Andet

0,0

A

4407.99.10

– – – Høvlet, slebet eller samlet

0,0

A

4407.99.90

– – – Andet

0,0

A

4408.10.10

– – Cedertrælameller af den art der anvendes til fremstilling af blyanter; radiatafyrretræ

0,0

A

4408.10.30

– – Dækfinérplader

0,0

A

4408.10.90

– – Andet

0,0

A

4408.31.00

– – Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau

0,0

A

4408.39.10

– – – Jelutongtrælameller af den art der anvendes til fremstilling af blyanter

0,0

A

4408.39.90

– – – Andet

0,0

A

4408.90.00

– Andet

0,0

A

4409.10.00

– Af nåletræ

3,0

A

4409.21.00

– – Af bambus

3,0

A

4409.29.00

– – Andet

3,0

A

4410.11.00

– – Spånplader

5,0

B5

4410.12.00

– – OSB-plader

5,0

B5

4410.19.00

– – Andet

5,0

B5

4410.90.00

– Andet

5,0

B5

4411.12.00

– – Af tykkelse 5 mm og derunder

5,0

B5

4411.13.00

– – Af tykkelse over 5 mm, men ikke over 9 mm

5,0

B5

4411.14.00

– – Af tykkelse over 9 mm

5,0

B5

4411.92.00

– – Med densitet over 0,8 g/cm3

5,0

B5

4411.93.00

– – Med densitet over 0,5 g/cm3, men ikke over 0,8 g/cm3

5,0

B5

4411.94.00

– – Med densitet 0,5 g/cm3 og derunder

5,0

B5

af den art der anvendes til fremstilling af bloklimet finér
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4412.10.00

– Af bambus

5,0

B5

4412.31.00

– – Med mindst et udvendigt lag af tropisk træ som nævnt i underpositionsbestem

5,0

B5

4412.32.00

– – Andre varer med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ

5,0

B5

4412.39.00

– – Andet

5,0

B5

4412.94.00

– – Stavlimet eller bloklimet finér

5,0

B5

4412.99.00

– – Andet

5,0

B5

4413.00.00

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

3,0

B5

4414.00.00

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande

25,0

B7

4415.10.00

– Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande; kabeltromler

20,0

B7

4415.20.00

– Lastpaller og lign.; pallerammer

20,0

B7

4416.00.10

– Stave

20,0

B7

4416.00.90

– Andet

20,0

B7

4417.00.10

– Læster til fodtøj

20,0

B7

4417.00.90

– Andet

20,0

B7

4418.10.00

– Vinduer, glasdøre og rammer dertil

5,0

A

4418.20.00

– Døre og rammer dertil, samt dørtærskler

5,0

A

4418.40.00

– Forskallinger til betonstøbning

5,0

A

4418.50.00

– Tagspån ("shingles" og "shakes")

5,0

A

4418.60.00

– Stolper og bjælker

3,0

A

4418.71.00

– – Til mosaikgulve

3,0

A

4418.72.00

– – I andre tilfælde, af flere lag træ

3,0

A

4418.79.00

– – Andet

3,0

A

4418.90.10

– – Lamelplader (celleplader) af træ

3,0

A

4418.90.90

– – Andet

3,0

A

4419.00.00

Bordservice og køkkenudstyr, af træ

25,0

B7

4420.10.00

– Statuetter og andre dekorationsgenstande, af træ

20,0

B7

4420.90.10

– – Boligudstyr af træ, ikke henhørende under kapitel 94

20,0

B7

4420.90.90

– – Andet

20,0

B7

4421.10.00

– Bøjler til tøj

25,0

B7

4421.90.10

– – Spoler og bobiner, sytrådsruller og lignende

20,0

B7

4421.90.20

– – Tændstikemner

25,0

B7

4421.90.30

– – Træpløkker til fodtøj

25,0

B7

4421.90.40

– – Pinde til slik, pinde til konsumis og skeer til konsumis

25,0

B7

4421.90.70

– – Vifter, rammer og håndtag dertil, og dele dertil

25,0

B7

melse 2 til dette kapitel
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4421.90.80

– – Tandstikkere

25,0

B5

4421.90.93

– – – Bedekranse

25,0

B7

4421.90.94

– – – Andre perler

25,0

B7

4421.90.99

– – – Andet

25,0

B7

4501.10.00

– Naturkork, rå eller groft bearbejdet

0,0

A

4501.90.00

– Andet

0,0

A

4502.00.00

Naturkork, hvis yderste barklag er fjernet eller som er groft tilskåret i firkantede
stykker, eller tilskåret i rektangulære eller kvadratiske blokke, plader, folier eller
bånd (herunder skarpkantede emner til propper)

5,0

B5

4503.10.00

– Propper

20,0

B5

4503.90.00

– Andet

20,0

B5

4504.10.00

– Blokke, tavler, plader, folier og bånd; fliser af enhver form; massive cylindre,

10,0

B5

4504.90.00

– Andet

20,0

B5

4601.21.00

– – Af bambus

20,0

B5

4601.22.00

– – Af spanskrør

20,0

B5

4601.29.00

– – Andet

20,0

B5

4601.92.10

– – – Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede til bånd

20,0

B5

4601.92.90

– – – Andet

20,0

B5

4601.93.10

– – – Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede til bånd

20,0

B5

4601.93.90

– – – Andet

20,0

B5

4601.94.10

– – – Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede til bånd

20,0

B5

4601.94.90

– – – Andet

20,0

B5

4601.99.10

– – – Måtter og tæpper

20,0

B5

4601.99.20

– – – Flettede lidser og lignende varer af flettematerialer, også samlede til bånd

20,0

B5

4601.99.90

– – – Andet

20,0

B5

4602.11.00

– – Af bambus

20,0

B5

4602.12.00

– – Af spanskrør

20,0

B5

4602.19.00

– – Andet

20,0

B5

4602.90.00

– Andet

20,0

B5

4701.00.00

Mekanisk træmasse

0,0

A

4702.00.00

Dissolvingmasse af kemisk træmasse

0,0

A

4703.11.00

– – Af nåletræ

0,0

A

4703.19.00

– – Af andet træ

0,0

A

4703.21.00

– – Af nåletræ

0,0

A

herunder rondeller
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4703.29.00

– – Af andet træ

0,0

A

4704.11.00

– – Af nåletræ

0,0

A

4704.19.00

– – Af andet træ

0,0

A

4704.21.00

– – Af nåletræ

0,0

A

4704.29.00

– – Af andet træ

0,0

A

4705.00.00

Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces

0,0

A

4706.10.00

– Af bomuldslinters

0,0

A

4706.20.00

– Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap (affald)

0,0

A

4706.30.00

– I andre tilfælde, af bambus

0,0

A

4706.91.00

– – Mekanisk masse

0,0

A

4706.92.00

– – Kemisk masse

0,0

A

4706.93.00

– – Fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces

0,0

A

4707.10.00

– Af ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af bølgepapir og bølgepap

0,0

A

4707.20.00

– Af andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i

0,0

A

4707.30.00

– Af papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (fx aviser, blade og

0,0

A

4707.90.00

– Andre varer, herunder usorteret affald

0,0

A

4801.00.10

– Af vægt ikke over 55 g pr. m2

20,0

B7

4801.00.90

– Andet

20,0

B7

4802.10.00

– Håndgjort papir og pap

20,0

B7

4802.20.10

– – I ruller af bredde ikke over 15 cm eller i rektangulære eller kvadratiske plader, hvor

5,0

A

4802.20.90

– – Andet

5,0

A

4802.40.10

– – I ruller af bredde ikke over 15 cm eller i rektangulære eller kvadratiske plader, hvor

5,0

A

4802.40.90

– – Andet

5,0

A

4802.54.11

– – – – I ruller af bredde ikke over 15 cm eller i rektangulære eller kvadratiske plader,

5,0

B3

4802.54.19

– – – – Andet

5,0

B3

4802.54.21

– – – – I ruller af bredde ikke over 15 cm eller i rektangulære eller kvadratiske plader,

5,0

B3

4802.54.29

– – – – Andet

5,0

B3

4802.54.30

– – – Råpapir af den art der anvendes til fremstilling af aluminiumbelagt papir

5,0

B5

4802.54.90

– – – Andet

20,0

B7

massen

lignende tryksager)

ingen sidelængde overstiger 36 cm i udfoldet stand

ingen sidelængde overstiger 36 cm i udfoldet stand

hvor ingen sidelængde overstiger 36 cm i udfoldet stand

hvor ingen sidelængde overstiger 36 cm i udfoldet stand
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4802.55.20

– – – Dekorationspapir og -pap, også papir og pap med vandmærker, granitmønstret

20,0

B7

4802.55.31

– – – – Af bredde 150 mm eller derunder

5,0

B3

4802.55.39

– – – – Andet

5,0

B3

4802.55.40

– – – Råpapir af den art der anvendes til fremstilling af aluminiumbelagt papir

5,0

B3

4802.55.50

– – – Råpapir af den art der anvendes til fremstilling af release-papir

5,0

B3

4802.55.90

– – – Andet

20,0

B7

4802.56.20

– – – Dekorationspapir og -pap, også papir og pap med vandmærker, granitmønstret

25,0

B7

4802.56.31

– – – – Hvor ingen sidelængde overstiger 36 cm i udfoldet stand

5,0

B3

4802.56.39

– – – Andet

5,0

B3

4802.56.90

– – – Andet

20,0

B7

4802.57.11

– – – – Hvor ingen sidelængde overstiger 36 cm i udfoldet stand

5,0

B3

4802.57.19

– – – – Andet

5,0

B3

4802.57.90

– – – Andet

20,0

B7

4802.58.21

– – – – I ruller af bredde 15 cm eller derunder eller i rektangulære (også kvadratiske)

20,0

B7

4802.58.29

– – – – Andet

20,0

B7

4802.58.90

– – – Andet

20,0

B7

4802.61.30

– – – Dekorationspapir og -pap, også papir og pap med vandmærker, granitmønstret

20,0

B7

4802.61.40

– – – Råpapir af den art der anvendes til fremstilling af aluminiumbelagt papir

5,0

B3

4802.61.90

– – – Andet

20,0

B7

4802.62.10

– – – Dekorationspapir og -pap, også papir og pap med vandmærker, granitmønstret

20,0

B7

4802.62.20

– – – Andet dekorationspapir og -pap, også papir og pap med vandmærker, granitmøn

20,0

B7

4802.62.90

– – – Andet

20,0

B7

4802.69.00

– – Andet

20,0

B7

4803.00.30

– Af cellulosevat eller af cellulosefiberdug

18,0

B5

4803.00.90

– Andet

18,0

B5

4804.11.00

– – Ubleget

15,0

B5

4804.19.00

– – Andet

17,0

B5

HS 2012

filtoverflade, fiberoverflade, antiklignende velinoverflade eller pletter

filtoverflade, fiberoverflade, antiklignende velinoverflade eller pletter

ark, hvis ene sidelængde er 36 cm eller derunder, og hvis anden sidelængde er
15 cm eller derunder i udfoldet stand

filtoverflade, fiberoverflade, antiklignende velinoverflade eller pletter

filtoverflade, fiberoverflade, antiklignende velinoverflade eller pletter, i rektangu
lære (også kvadratiske) ark, hvis ene sidelængde er 36 cm eller derunder, og hvis
anden sidelængde er 15 cm eller derunder i udfoldet stand

stret filtoverflade, fiberoverflade, antiklignende velinoverflade eller pletter

DA

12.6.2020

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

L 186/789

Basistoldsats
(%)

Kategori

3,0

A

4804.21.10

– – – Af den art der anvendes til fremstilling af cementsække

4804.21.90

– – – Andet

17,0

B5

4804.29.00

– – Andet

17,0

B5

4804.31.10

– – – Elektroisolerende kraftpapir

5,0

B5

4804.31.30

– – – Med en vådstyrke på of 40 g til 60 g, af den art der anvendes til fremstilling af

10,0

B5

4804.31.40

– – – Råpapir til sandpapir

5,0

B3

4804.31.50

– – – Af den art der anvendes til fremstilling af cementsække

3,0

A

4804.31.90

– – – Andet

20,0

B7

4804.39.10

– – – Med en vådstyrke på of 40 g til 60 g, af den art der anvendes til fremstilling af

10,0

B5

4804.39.20

– – – Papir til fødevarer

17,0

B5

4804.39.90

– – – Andet

17,0

B5

4804.41.10

– – – Elektroisolerende kraftpapir

5,0

B5

4804.41.90

– – – Andet

20,0

B7

4804.42.00

– – Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på over 95 vægtprocent

20,0

B7

4804.49.10

– – – Pap til fødevarer

20,0

B7

4804.49.90

– – – Andet

20,0

B7

4804.51.10

– – – Elektroisolerende kraftpapir

5,0

B5

4804.51.20

– – – Presspankarton, af vægt 600 g/m2 og derover

5,0

B3

4804.51.30

– – – Med en vådstyrke på of 40 g til 60 g, af den art der anvendes til fremstilling af

10,0

B5

4804.51.90

– – – Andet

20,0

B7

4804.52.00

– – Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk træmasse på over 95 vægtprocent

17,0

B5

4804.59.00

– – Andet

20,0

B7

4805.11.00

– – Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

10,0

B5

4805.12.10

– – – Af vægt over 150 g pr. m2, men under 225 g pr. m2

10,0

B5

4805.12.90

– – – Andet

10,0

B5

4805.19.10

– – – Af vægt over 150 g pr. m2, men under 225 g pr. m2

10,0

B5

4805.19.90

– – – Andet

10,0

B5

4805.24.00

– – Af vægt ikke over 150 g pr. m2

10,0

B5

4805.25.10

– – – Af vægt under 225 g pr. m2

10,0

B5

4805.25.90

– – – Andet

10,0

B5

4805.30.10

– – Indpakningspapir til tændstiksæsker, farvet

10,0

B5

klæbebånd til krydsfinér

klæbebånd til krydsfinér

af den samlede fibermængde

klæbebånd til krydsfinér

af den samlede fibermængde
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10,0

B5

4805.30.90

– – Andet

4805.40.00

– Filtrerpapir og filtrerpap

5,0

A

4805.50.00

– Kludepapir og kludepap

10,0

B5

4805.91.10

– – – Papir af den art der anvendes som mellemlægsmateriale til emballage til varer af

5,0

A

4805.91.20

– – – Josspapir

20,0

B7

4805.91.90

– – – Andet

5,0

B5

4805.92.10

– – – Flerlaget papir og -pap

10,0

B5

4805.92.90

– – – Andet

10,0

B5

4805.93.10

– – – Flerlaget papir og -pap

10,0

B5

4805.93.20

– – – Trækpapir

10,0

B5

4805.93.90

– – – Andet

10,0

B5

4806.10.00

– Ægte pergamentpapir og -pap

3,0

A

4806.20.00

– Imiteret pergamentpapir

10,0

B5

4806.30.00

– Kalkerpapir

3,0

A

4806.40.00

– Pergamyn og andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

5,0

A

4807.00.00

Papir og pap bestående af sammenklæbede lag af papir eller pap, uden imprægnering
eller belægning på overfladen, også med indvendig forstærkning, i ruller og ark

20,0

B7

4808.10.00

– Bølgepapir og bølgepap, også perforeret

10,0

B5

4808.40.00

– Kraftpapir, kreppet eller plisseret, også mønsterpresset, mønsterpræget eller perfore

10,0

B5

4808.90.20

– – Kreppet eller plisseret papir

10,0

B5

4808.90.30

– – Mønsterpræget papir

10,0

B5

4808.90.90

– – Andet

10,0

B5

4809.20.00

– Selvkopierende papir

10,0

B5

4809.90.10

– – Karbonpapir og lignende kopieringspapir

20,0

B7

4809.90.90

– – Andet

20,0

B7

4810.13.11

– – – – EKG-, ultralyds-, spirometer-, EEG- og fostermonitorpapir

5,0

A

4810.13.19

– – – – Andet

10,0

B5

4810.13.91

– – – – Af bredde 150 mm og derunder

10,0

B5

4810.13.99

– – – – Andet

10,0

B5

4810.14.11

– – – – EKG-, ultralyds-, spirometer-, EEG- og fostermonitorpapir

5,0

A

4810.14.19

– – – – Andet

10,0

B5

planglas, med indhold af harpiks 0,6 vægtprocent og derunder

ret
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4810.14.91

– – – – Hvor ingen sidelængde overstiger 360 mm

10,0

B5

4810.14.99

– – – – Andet

10,0

B5

4810.19.11

– – – – EKG-, ultralyds-, spirometer-, EEG- og fostermonitorpapir

5,0

A

4810.19.19

– – – – Andet

10,0

B5

4810.19.91

– – – – Hvor ingen sidelængde overstiger 360 mm

10,0

B5

4810.19.99

– – – – Andet

10,0

B5

4810.22.11

– – – – EKG-, ultralyds-, spirometer-, EEG- og fostermonitorpapir

5,0

A

4810.22.19

– – – – Andet

10,0

B5

4810.22.91

– – – – I ruller af bredde ikke over 150 mm eller i plader, hvor ingen sidelængde

5,0

A

4810.22.99

– – – – Andet:

10,0

B5

4810.29.11

– – – – EKG-, ultralyds-, spirometer-, EEG- og fostermonitorpapir

5,0

A

4810.29.19

– – – – Andet

10,0

B5

4810.29.91

– – – – I ruller af bredde ikke over 150 mm eller i plader, hvor ingen sidelængde

5,0

A

4810.29.99

– – – – Andet:

10,0

B5

4810.31.31

– – – – Råpapir af den art der anvendes til fremstilling af aluminiumbelagt papir

10,0

B5

4810.31.39

– – – – Andet

10,0

B5

4810.31.91

– – – – Råpapir af den art der anvendes til fremstilling af aluminiumbelagt papir

10,0

B5

4810.31.99

– – – – Andet

10,0

B5

4810.32.30

– – – I ruller af bredde ikke over 150 mm eller i plader, hvor ingen sidelængde over

5,0

A

4810.32.90

– – – Andet

5,0

B5

4810.39.30

– – – I ruller af bredde ikke over 150 mm eller i plader, hvor ingen sidelængde over

10,0

B5

4810.39.90

– – – Andet

10,0

B5

4810.92.40

– – – I ruller af bredde ikke over 150 mm eller i plader, hvor ingen sidelængde over

10,0

B5

4810.92.90

– – – Andet

10,0

B5

4810.99.40

– – – I ruller af bredde ikke over 150 mm eller i plader, hvor ingen sidelængde over

10,0

B5

4810.99.90

– – – Andet

10,0

B5

4811.10.21

– – – Gulvbelægning på underlag af papir eller pap

25,0

B7

4811.10.29

– – – Andet

5,0

B3

overstiger 360 mm i udfoldet stand

overstiger 360 mm i udfoldet stand

stiger 360 mm i udfoldet stand

stiger 360 mm i udfoldet stand

stiger 360 mm i udfoldet stand

stiger 360 mm i udfoldet stand
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25,0

B7

5,0

B3

4811.10.91

– – – Gulvbelægning på underlag af papir eller pap

4811.10.99

– – – Andet

4811.41.20

– – – I ruller af bredde ikke over 15 cm eller i rektangulære eller kvadratiske plader,

15,0

B5

4811.41.90

– – – Andet

15,0

B5

4811.49.20

– – – I ruller af bredde ikke over 15 cm eller i rektangulære eller kvadratiske plader,

15,0

B5

4811.49.90

– – – Andet

15,0

B5

4811.51.31

– – – – Gulvbelægning på underlag af papir eller pap

25,0

B7

4811.51.39

– – – – Andet

15,0

B5

4811.51.91

– – – – Gulvbelægning på underlag af papir eller pap

25,0

B7

4811.51.99

– – – – Andet

15,0

B5

4811.59.20

– – – Papir og pap belagt på begge sider med gennemsigtige plastark og belagt med

3,0

A

4811.59.41

– – – – Gulvbelægning på underlag af papir eller pap

25,0

B7

4811.59.49

– – – – Andet

15,0

B5

4811.59.91

– – – – Gulvbelægning på underlag af papir eller pap

25,0

B7

4811.59.99

– – – – Andet

15,0

B5

4811.60.20

– – I bånd eller ruller af bredde ikke over 15 cm eller i rektangulære eller kvadratiske

15,0

B5

4811.60.90

– – Andet

15,0

B5

4811.90.41

– – – Gulvbelægning på underlag af papir eller pap

25,0

B7

4811.90.49

– – – Andet

5,0

B3

4811.90.91

– – – Gulvbelægning på underlag af papir eller pap

25,0

B7

4811.90.99

– – – Andet

5,0

B5

4812.00.00

Filtrerblokke og filtrerplader af papirmasse

0,0

A

4813.10.00

– I hæfter eller i form af hylstre

20,0

B7

4813.20.00

– I ruller af bredde ikke over 5 cm

20,0

B7

4813.90.10

– – I ruller af bredde over 5 cm, overtrukket

20,0

B7

4813.90.90

– – Andet

20,0

B7

4814.20.00

– Tapet og lignende vægbeklædning bestående af papir, der på overfladen er over

25,0

B7

4814.90.00

– Andet

20,0

B7

4816.20.10

– – I ruller af bredde over 15 cm, men ikke over 36 cm

10,0

B5

4816.20.90

– – Andet

10,0

B5

hvor ingen sidelængde overstiger 36 cm i udfoldet stand

hvor ingen sidelængde overstiger 36 cm i udfoldet stand

aluminiumsfolie, til emballage til flydende fødevarer

plader, hvor ingen sidelængde overstiger 36 cm i udfoldet stand

trukket eller belagt med et lag plast, der er kornet, mønsterpresset, mønsterpræget,
farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret
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4816.90.10

– – Karbonpapir

20,0

B7

4816.90.20

– – Andet kopieringspapir

20,0

B7

4816.90.30

– – Offsetplader

10,0

B5

4816.90.40

– – Varmeoverføringspapir

15,0

B5

4816.90.90

– – Andet

20,0

B7

4817.10.00

– Konvolutter

25,0

B7

4817.20.00

– Lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort

25,0

B7

4817.30.00

– Æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brev

25,0

B7

4818.10.00

– Toiletpapir

18,0

B5

4818.20.00

– Lommetørklæder, renseservietter og håndklæder

18,0

B5

4818.30.10

– – Duge

20,0

B7

4818.30.20

– – Servietter

20,0

B7

4818.50.00

– Beklædningsgenstande og tilbehør dertil

20,0

B7

4818.90.00

– Andet

20,0

B7

4819.10.00

– Æsker og kartoner af bølgepapir eller bølgepap

15,0

B5

4819.20.00

– Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap

15,0

B5

4819.30.00

– Sække og poser af bredde i bunden 40 cm eller derover

20,0

B7

4819.40.00

– Andre sække og poser, herunder kræmmerhuse

20,0

B7

4819.50.00

– Andre emballagegenstande, herunder omslag til grammofonplader

20,0

B7

4819.60.00

– Kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer, af den art der anvendes i kontorer,

20,0

B7

4820.10.00

– Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirs

25,0

B7

4820.20.00

– Stilehæfter

25,0

B7

4820.30.00

– Samlebind (bortset fra bogomslag) og dokumentomslag

25,0

B7

4820.40.00

– Blanketsæt og kopieringssæt

25,0

B7

4820.50.00

– Album til prøver eller samlinger

25,0

B7

4820.90.00

– Andet

25,0

B7

4821.10.10

– – Etiketter af den art der anvendes til smykker, også genstande til personlig pynt eller

20,0

B7

4821.10.90

– – Andet

20,0

B7

4821.90.10

– – Etiketter af den art der anvendes til smykker, også genstande til personlig pynt eller

20,0

B7

4821.90.90

– – Andet

20,0

B7

papir, konvolutter mv.

butikker og lign.

blokke, notesblokke, dagbøger og lignende varer

genstande til personlig brug, som almindeligvis bæres i lommen, i håndtasken eller
på personen

genstande til personlig brug, som almindeligvis bæres i lommen, i håndtasken eller
på personen
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4822.10.10

– – Koniske spoler

5,0

A

4822.10.90

– – Andet

5,0

A

4822.90.10

– – Koniske spoler

5,0

A

4822.90.90

– – Andet

5,0

A

4823.20.10

– – I bånd, ruller eller ark

5,0

A

4823.20.90

– – Andet

5,0

A

4823.40.21

– – – Registreringspapir til kardiografer

0,0

A

4823.40.29

– – – Andet

0,0

A

4823.40.90

– – Andet

0,0

A

4823.61.00

– – Af bambus

20,0

B7

4823.69.00

– – Andet

20,0

B7

4823.70.00

– Formstøbte eller formpressede varer af papirmasse

5,0

A

4823.90.10

– – Kokonrammer

20,0

B7

4823.90.20

– – Præsentationskort af den art der anvendes til smykker, også genstande til personlig

20,0

B7

4823.90.30

– – Udstanset polyethylenovertrukket pap af den art der anvendes til fremstilling af

20,0

B7

4823.90.40

– – Papirhylstersæt af den art der anvendes til fremstilling af fyrværkeri

20,0

B7

4823.90.51

– – – Af vægt ikke over 150 g pr. m2

10,0

B5

4823.90.59

– – – Andet

20,0

B7

4823.90.60

– – Hulkort til jacquardvæve

20,0

B7

4823.90.70

– – Vifter

20,0

B7

4823.90.92

– – – Josspapir

20,0

B7

4823.90.94

– – – Cellulosevat eller cellulosefiberdug, farvet eller marmoreret i massen

20,0

B7

4823.90.95

– – – Gulvbelægning på underlag af papir eller pap

20,0

B7

4823.90.96

– – – Andet, udskåret i andre former end rektangler eller kvadrater

20,0

B7

4823.90.99

– – – Andet

20,0

B7

4901.10.00

– Som enkeltark, også sammenfoldede

5,0

B7

4901.91.00

– – Ordbøger og leksika, også i hæfter

0,0

A

4901.99.10

– – – Bøger med uddannelsesmæssigt, teknisk, videnskabeligt, historisk eller kulturelt

0,0

A

4901.99.90

– – – Andet

5,0

B7

4902.10.00

– Udgivet mindst 4 gange ugentlig

0,0

A

4902.90.10

– – Tidsskrifter med

0,0

A

4902.90.90

– – Andet

0,0

A

pynt eller genstande til personlig brug, som almindeligvis bæres i lommen, i hånd
tasken eller på personen
papbægre

indhold

kulturelt indhold

uddannelsesmæssigt, teknisk, videnskabeligt, historisk eller
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Basistoldsats
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Kategori

4903.00.00

Børnebilledbøger samt tegne- eller malebøger til børn

0,0

A

4904.00.00

Noder, håndskrevne eller trykte, også indbundne eller illustrerede

5,0

B7

4905.10.00

– Glober

0,0

A

4905.91.00

– – I bogform

0,0

A

4905.99.00

– – Andet

0,0

A

4906.00.10

– Skitser og tegninger, herunder fotografiske reproduktioner på lysfølsomt papir

0,0

A

4906.00.90

– Andet

0,0

A

4907.00.10

– Pengesedler, der er lovlige betalingsmidler

0,0

A

4907.00.21

– – Frimærker

20,0

B7

4907.00.29

– – Andet

0,0

A

4907.00.40

– Aktier, obligationer og lignende værdipapirer; checks

0,0

A

4907.00.90

– Andet

20,0

B7

4908.10.00

– Med indhold af ikke-frittet glasmasse

5,0

B7

4908.90.00

– Andet

20,0

B7

4909.00.00

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykønskninger eller personlige
meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr

20,0

B7

4910.00.00

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke

20,0

B7

4911.10.10

– – Kataloger udelukkende over bøger med uddannelsesmæssigt, teknisk, videnskabe

20,0

B7

4911.10.90

– – Andet

20,0

B7

4911.91.21

– – – – Anatomiske eller botaniske diagrammer og grafer

10,0

B7

4911.91.29

– – – – Andet

20,0

B7

4911.91.31

– – – – Anatomiske eller botaniske diagrammer og grafer

10,0

B7

4911.91.39

– – – – Andet

20,0

B7

4911.91.90

– – – Andet

20,0

B7

4911.99.10

– – – Trykte kort til smykker eller til små genstande til personlig pynt eller genstande

20,0

B7

4911.99.20

– – – Trykte etiketter til sprængstoffer

20,0

B7

4911.99.30

– – – Uddannelsesmæssigt, teknisk, videnskabeligt, historisk eller kulturelt materiale

20,0

B7

4911.99.90

– – – Andet

20,0

B7

5001.00.00

Kokoner, anvendelige til afhaspning

5,0

A

5002.00.00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

5,0

A

5003.00.00

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garn
affald og opkradset tekstilmateriale)

10,0

A

5004.00.00

Garn af natursilke (undtagen garn af affald af natursilke), ikke i detailsalgsoplægninger

5,0

A

5005.00.00

Garn af affald af natursilke, ikke i detailsalgsoplægninger

5,0

A

ligt, historisk eller kulturelt indhold

til personlig brug, som almindeligvis bæres i lommen, i håndtasken eller på
personen

trykt på et sæt kort
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5,0

A

5006.00.00

Garn af natursilke eller affald af natursilke, i detailsalgsoplægninger; fishgut

5007.10.10

– – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5007.10.90

– – Andet

12,0

A

5007.20.10

– – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5007.20.90

– – Andet

12,0

A

5007.90.10

– – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5007.90.90

– – Andet

12,0

A

5101.11.00

– – Klippet uld

0,0

A

5101.19.00

– – Andet

0,0

A

5101.21.00

– – Klippet uld

0,0

A

5101.29.00

– – Andet

0,0

A

5101.30.00

– Karboniseret

0,0

A

5102.11.00

– – Af kashmirged

0,0

A

5102.19.00

– – Andet

0,0

A

5102.20.00

– Grove dyrehår

0,0

A

5103.10.00

– Kæmlinge (noils) af uld eller fine dyrehår

10,0

A

5103.20.00

– Andet affald af uld eller fine dyrehår

10,0

A

5103.30.00

– Affald af grove dyrehår

10,0

A

5104.00.00

Opkradset tekstilmateriale af uld samt af fine eller grove dyrehår

3,0

A

5105.10.00

– Kartet uld

0,0

A

5105.21.00

– – Kæmmet uld i småstykker

0,0

A

5105.29.00

– – Andet

0,0

A

5105.31.00

– – Af kashmirged

0,0

A

5105.39.00

– – Andet

0,0

A

5105.40.00

– Grove dyrehår, kartet eller kæmmet

0,0

A

5106.10.00

– Med indhold af uld på 85 vægtprocent eller derover

5,0

A

5106.20.00

– Med indhold af uld på under 85 vægtprocent

5,0

A

5107.10.00

– Med indhold af uld på 85 vægtprocent eller derover

5,0

A

5107.20.00

– Med indhold af uld på under 85 vægtprocent

5,0

A

5108.10.00

– Kartet

5,0

A

5108.20.00

– Kæmmet

5,0

A

5109.10.00

– Med indhold af uld eller fine dyrehår på 85 vægtprocent eller derover

5,0

A

5109.90.00

– Andet

5,0

A

5110.00.00

Garn af grove dyrehår eller af hestehår (herunder overspundet garn af hestehår), også i
detailsalgsoplægninger

5,0

A
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5111.11.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5111.11.90

– – – Andet

12,0

A

5111.19.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5111.19.90

– – – Andet

12,0

A

5111.20.00

– I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre

12,0

A

5111.30.00

– I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte kemofibre

12,0

A

5111.90.00

– Andet

12,0

A

5112.11.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5112.11.90

– – – Andet

12,0

A

5112.19.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5112.19.90

– – – Andet

12,0

A

5112.20.00

– I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre

12,0

A

5112.30.00

– I andre tilfælde, blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte kemofibre

12,0

A

5112.90.00

– Andet

12,0

A

5113.00.00

Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

12,0

A

5201.00.00

Bomuld, ikke kartet eller kæmmet

0,0

A

5202.10.00

– Garnaffald

10,0

A

5202.91.00

– – Opkradset tekstilmateriale

10,0

A

5202.99.00

– – Andet

10,0

A

5203.00.00

Bomuld, kartet eller kæmmet

0,0

A

5204.11.00

– – Med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

5,0

A

5204.19.00

– – Andet

5,0

A

5204.20.00

– I detailsalgsoplægninger

5,0

A

5205.11.00

– – Af finhed 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering)

5,0

A

5205.12.00

– – Af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men

5,0

A

5205.13.00

– – Af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men

5,0

A

5205.14.00

– – Af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52, men ikke

5,0

A

5205.15.00

– – Af finhed under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering)

5,0

A

5205.21.00

– – Af finhed 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering)

5,0

A

5205.22.00

– – Af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men

5,0

A

ikke over 43 metrisk nummerering)
ikke over 52 metrisk nummerering)
over 80 metrisk nummerering)

ikke over 43 metrisk nummerering)
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5205.23.00

– – Af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men

5,0

A

5205.24.00

– – Af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52, men ikke

5,0

A

5205.26.00

– – Af finhed under 125 decitex, men ikke under 106,38 decitex (over 80, men ikke

5,0

A

5205.27.00

– – Af finhed under 106,38 decitex, men ikke under 83,33 decitex (over 94, men ikke

5,0

A

5205.28.00

– – Af finhed under 83,33 decitex (over 120 metrisk nummerering)

5,0

A

5205.31.00

– – Af finhed pr. tråd på 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk numme

5,0

A

5205.32.00

– – Af finhed pr. tråd på under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over

5,0

A

5205.33.00

– – Af finhed pr. tråd på under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over

5,0

A

5205.34.00

– – Af finhed pr. tråd på under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52,

5,0

A

5205.35.00

– – Af finhed pr. tråd på under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering pr. tråd)

5,0

A

5205.41.00

– – Af finhed pr. tråd på 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk numme

5,0

A

5205.42.00

– – Af finhed pr. tråd på under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over

5,0

A

5205.43.00

– – Af finhed pr. tråd på under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over

5,0

A

5205.44.00

– – Af finhed pr. tråd på under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52,

5,0

A

5205.46.00

– – Af finhed pr. tråd på under 125 decitex, men ikke under 106,38 decitex (over 80,

5,0

A

HS 2012

ikke over 52 metrisk nummerering)

over 80 metrisk nummerering)

over 94 metrisk nummerering)

over 120 metrisk nummerering)

rering pr. tråd)

14, men ikke over 43 metrisk nummerering pr. tråd)

43, men ikke over 52 metrisk nummerering pr. tråd)

men ikke over 80 metrisk nummerering pr. tråd)

rering pr. tråd)

14, men ikke over 43 metrisk nummerering pr. tråd)

43, men ikke over 52 metrisk nummerering pr. tråd)

men ikke over 80 metrisk nummerering pr. tråd)

men ikke over 94 metrisk nummerering pr. tråd)
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5205.47.00

– – Af finhed pr. tråd på under 106,38 decitex, men ikke under 83,33 decitex (over

5,0

A

5205.48.00

– – Af finhed pr. tråd på under 83,33 decitex (over 120 metrisk nummerering pr. tråd)

5,0

A

5206.11.00

– – Af finhed 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering)

5,0

A

5206.12.00

– – Af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men

5,0

A

5206.13.00

– – Af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men

5,0

A

5206.14.00

– – Af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52, men ikke

5,0

A

5206.15.00

– – Af finhed under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering)

5,0

A

5206.21.00

– – Af finhed 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk nummerering)

5,0

A

5206.22.00

– – Af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men

5,0

A

5206.23.00

– – Af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men

5,0

A

5206.24.00

– – Af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52, men ikke

5,0

A

5206.25.00

– – Af finhed under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering)

5,0

A

5206.31.00

– – Af finhed pr. tråd på 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk numme

5,0

A

5206.32.00

– – Af finhed pr. tråd på under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over

5,0

A

5206.33.00

– – Af finhed pr. tråd på under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over

5,0

A

5206.34.00

– – Af finhed pr. tråd på under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52,

5,0

A

5206.35.00

– – Af finhed pr. tråd på under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering pr. tråd)

5,0

A

HS 2012

94, men ikke over 120 metrisk nummerering pr. tråd)

ikke over 43 metrisk nummerering)

ikke over 52 metrisk nummerering)

over 80 metrisk nummerering)

ikke over 43 metrisk nummerering)

ikke over 52 metrisk nummerering)

over 80 metrisk nummerering)

rering pr. tråd)

14, men ikke over 43 metrisk nummerering pr. tråd)

43, men ikke over 52 metrisk nummerering pr. tråd)

men ikke over 80 metrisk nummerering pr. tråd)
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5206.41.00

– – Af finhed pr. tråd på 714,29 decitex eller derover (ikke over 14 metrisk numme

5,0

A

5206.42.00

– – Af finhed pr. tråd på under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over

5,0

A

5206.43.00

– – Af finhed pr. tråd på under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over

5,0

A

5206.44.00

– – Af finhed pr. tråd på under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52,

5,0

A

5206.45.00

– – Af finhed pr. tråd på under 125 decitex (over 80 metrisk nummerering pr. tråd)

5,0

A

5207.10.00

– Med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

5,0

A

5207.90.00

– Andet

5,0

A

5208.11.00

– – Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m2

12,0

A

5208.12.00

– – Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m2

12,0

A

5208.13.00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

12,0

A

5208.19.00

– – Andre varer

12,0

A

5208.21.00

– – Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m2

12,0

A

5208.22.00

– – Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m2

12,0

A

5208.23.00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

12,0

A

5208.29.00

– – Andre varer

12,0

A

5208.31.00

– – Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m2

12,0

A

5208.32.00

– – Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m2

12,0

A

5208.33.00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

12,0

A

5208.39.00

– – Andre varer

12,0

A

5208.41.00

– – Lærredsvævet, af vægt 100 g eller derunder pr. m2

12,0

A

5208.42.00

– – Lærredsvævet, af vægt over 100 g pr. m2

12,0

A

5208.43.00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

12,0

A

5208.49.00

– – Andre varer

12,0

A

5208.51.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5208.51.90

– – – Andet

12,0

A

5208.52.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5208.52.90

– – – Andet

12,0

A

HS 2012

rering pr. tråd)

14, men ikke over 43 metrisk nummerering pr. tråd)

43, men ikke over 52 metrisk nummerering pr. tråd)

men ikke over 80 metrisk nummerering pr. tråd)
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5208.59.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5208.59.90

– – – Andet

12,0

A

5209.11.00

– – Lærredsvævet

12,0

A

5209.12.00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

12,0

A

5209.19.00

– – Andre varer

12,0

A

5209.21.00

– – Lærredsvævet

12,0

A

5209.22.00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

12,0

A

5209.29.00

– – Andre varer

12,0

A

5209.31.00

– – Lærredsvævet

12,0

A

5209.32.00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

12,0

A

5209.39.00

– – Andre varer

12,0

A

5209.41.00

– – Lærredsvævet

12,0

A

5209.42.00

– – Denimstof

12,0

A

5209.43.00

– – Andet kipervævet stof med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

12,0

A

5209.49.00

– – Andre varer

12,0

A

5209.51.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5209.51.90

– – – Andet

12,0

A

5209.52.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5209.52.90

– – – Andet

12,0

A

5209.59.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5209.59.90

– – – Andet

12,0

A

5210.11.00

– – Lærredsvævet

12,0

A

5210.19.00

– – Andre varer

12,0

A

5210.21.00

– – Lærredsvævet

12,0

A

5210.29.00

– – Andre varer

12,0

A

5210.31.00

– – Lærredsvævet

12,0

A

5210.32.00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

12,0

A

5210.39.00

– – Andre varer

12,0

A

5210.41.00

– – Lærredsvævet

12,0

A

5210.49.00

– – Andre varer

12,0

A

5210.51.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5210.51.90

– – – Andet

12,0

A

5210.59.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5210.59.90

– – – Andet

12,0

A
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5211.11.00

– – Lærredsvævet

12,0

A

5211.12.00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

12,0

A

5211.19.00

– – Andre varer

12,0

A

5211.20.00

– Bleget

12,0

A

5211.31.00

– – Lærredsvævet

12,0

A

5211.32.00

– – Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

12,0

A

5211.39.00

– – Andre varer

12,0

A

5211.41.00

– – Lærredsvævet

12,0

A

5211.42.00

– – Denimstof

12,0

A

5211.43.00

– – Andet kipervævet stof med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

12,0

A

5211.49.00

– – Andre varer

12,0

A

5211.51.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5211.51.90

– – – Andet

12,0

A

5211.52.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5211.52.90

– – – Andet

12,0

A

5211.59.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5211.59.90

– – – Andet

12,0

A

5212.11.00

– – Ubleget

12,0

A

5212.12.00

– – Bleget

12,0

A

5212.13.00

– – Farvet

12,0

A

5212.14.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5212.15.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5212.15.90

– – – Andet

12,0

A

5212.21.00

– – Ubleget

12,0

A

5212.22.00

– – Bleget

12,0

A

5212.23.00

– – Farvet

12,0

A

5212.24.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5212.25.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5212.25.90

– – – Andet

12,0

A

5301.10.00

– Hør, rå eller rødnet

0,0

A

5301.21.00

– – Brækket eller skættet

0,0

A

5301.29.00

– – Andet

0,0

A

5301.30.00

– Blår og affald af hør

0,0

A

5302.10.00

– Hamp, rå eller rødnet

0,0

A

5302.90.00

– Andet

0,0

A
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Kategori

5303.10.00

– Jute og andre bastfibre, rå eller rødnet

3,0

A

5303.90.00

– Andet

3,0

A

5305.00.10

– Sisal og andre agavefibre; blår og affald af disse fibre (herunder garnaffald og

5,0

A

5305.00.20

– Kokosfibre og abacafibrer

5,0

A

5305.00.90

– Andet

5,0

A

5306.10.00

– Enkelttrådet

3,0

A

5306.20.00

– Flertrådet eller kabelslået

3,0

A

5307.10.00

– Enkelttrådet

5,0

A

5307.20.00

– Flertrådet eller kabelslået

5,0

A

5308.10.00

– Kokosgarn

5,0

A

5308.20.00

– Hampegarn

5,0

A

5308.90.10

– – Papirgarn

5,0

A

5308.90.90

– – Andet

5,0

A

5309.11.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5309.11.90

– – – Andet

12,0

A

5309.19.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5309.19.90

– – – Andet

12,0

A

5309.21.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5309.21.90

– – – Andet

12,0

A

5309.29.10

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5309.29.90

– – – Andet

12,0

A

5310.10.00

– Ubleget

12,0

A

5310.90.10

– – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5310.90.90

– – Andet

12,0

A

5311.00.10

– Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

12,0

A

5311.00.90

– Andet

12,0

A

5401.10.10

– – I detailsalgsoplægninger

5,0

A

5401.10.90

– – Andet

5,0

A

5401.20.10

– – I detailsalgsoplægninger

5,0

A

5401.20.90

– – Andet

5,0

A

5402.11.00

– – Af aramider

0,0

A

5402.19.00

– – Andet

0,0

A

5402.20.00

– Garn med høj styrke, af polyestere

0,0

A

opkradset tekstilmateriale)
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5402.31.00

– – Af nylon eller andre polyamider, af finhed ikke over 50 tex pr. tråd

0,0

A

5402.32.00

– – Af nylon eller andre polyamider, af finhed over 50 tex pr. tråd

0,0

A

5402.33.00

– – Af polyestere

0,0

A

5402.34.00

– – Af polypropylen

0,0

A

5402.39.00

– – Andet

0,0

A

5402.44.00

– – Elastiske

0,0

A

5402.45.00

– – Andet garn, af nylon eller andre polyamider

0,0

A

5402.46.00

– – Andet garn, af polyestere, delvis orienteret

0,0

A

5402.47.00

– – Andet garn, af polyestere

0,0

A

5402.48.00

– – I andre tilfælde, af polypropylen

0,0

A

5402.49.00

– – Andet

0,0

A

5402.51.00

– – Af nylon eller andre polyamider

0,0

A

5402.52.00

– – Af polyestere

0,0

A

5402.59.10

– – – Af polypropylen

0,0

A

5402.59.90

– – – Andet

0,0

A

5402.61.00

– – Af nylon eller andre polyamider

0,0

A

5402.62.00

– – Af polyestere

0,0

A

5402.69.10

– – – Af polypropylen

0,0

A

5402.69.90

– – – Andet

0,0

A

5403.10.00

– Garn med høj styrke, af viskose

0,0

A

5403.31.10

– – – Tekstureret garn

0,0

A

5403.31.90

– – – Andet

0,0

A

5403.32.10

– – – Tekstureret garn

0,0

A

5403.32.90

– – – Andet

0,0

A

5403.33.10

– – – Tekstureret garn

0,0

A

5403.33.90

– – – Andet

0,0

A

5403.39.10

– – – Tekstureret garn

0,0

A

5403.39.90

– – – Andet

0,0

A

5403.41.10

– – – Tekstureret garn

0,0

A

5403.41.90

– – – Andet

0,0

A

5403.42.10

– – – Tekstureret garn

0,0

A

5403.42.90

– – – Andet

0,0

A

5403.49.10

– – – Tekstureret garn

0,0

A

5403.49.90

– – – Andet

0,0

A

5404.11.00

– – Elastiske

0,0

A
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5404.12.00

– – I andre tilfælde, af polypropylen

0,0

A

5404.19.00

– – Andet

0,0

A

5404.90.00

– Andet

0,0

A

5405.00.00

Regenererede monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover, med største tværmål
ikke over 1 mm; strimler og lignende (fx kunstige strå) af regenereret materiale, hvis
synlige bredde ikke overstiger 5 mm

0,0

A

5406.00.00

Garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

5,0

A

5407.10.20

– – Dækmateriale og "duck" til transportbånd

12,0

A

5407.10.90

– – Andet

12,0

A

5407.20.00

– Vævet stof fremstillet af strimler eller lignende

12,0

A

5407.30.00

– Vævet stof som nævnt i bestemmelse 9 til afsnit XI

12,0

A

5407.41.10

– – – Vævede nylonnetstoffer af ikke-snoede endeløse kemofibre egnet til anvendelse

12,0

A

5407.41.90

– – – Andet

12,0

A

5407.42.00

– – Farvet

12,0

A

5407.43.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5407.44.00

– – Trykt

12,0

A

5407.51.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5407.52.00

– – Farvet

12,0

A

5407.53.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5407.54.00

– – Trykt

12,0

A

5407.61.00

– – Med indhold af ikke-teksturerede endeløse polyesterfibre på 85 vægtprocent eller

12,0

A

5407.69.00

– – Andet

12,0

A

5407.71.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5407.72.00

– – Farvet

12,0

A

5407.73.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5407.74.00

– – Trykt

12,0

A

5407.81.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5407.82.00

– – Farvet

12,0

A

5407.83.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5407.84.00

– – Trykt

12,0

A

5407.91.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5407.92.00

– – Farvet

12,0

A

5407.93.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5407.94.00

– – Trykt

12,0

A

5408.10.00

– Vævet stof fremstillet af garn med høj styrke, af viskose

12,0

A

som forstærkningsmateriale til presenninger

derover
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5408.21.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5408.22.00

– – Farvet

12,0

A

5408.23.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5408.24.00

– – Trykt

12,0

A

5408.31.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5408.32.00

– – Farvet

12,0

A

5408.33.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5408.34.00

– – Trykt

12,0

A

5501.10.00

– Af nylon eller andre polyamider

0,0

A

5501.20.00

– Af polyestere

0,0

A

5501.30.00

– Af akryl eller modakryl

0,0

A

5501.40.00

– Af polypropylen

0,0

A

5501.90.00

– Andet

0,0

A

5502.00.00

Bånd (tow) af regenererede filamenter

0,0

A

5503.11.00

– – Af aramider

0,0

A

5503.19.00

– – Andet

0,0

A

5503.20.00

– Af polyestere

0,0

A

5503.30.00

– Af akryl eller modakryl

0,0

A

5503.40.00

– Af polypropylen

0,0

A

5503.90.00

– Andet

0,0

A

5504.10.00

– Af viskose

0,0

A

5504.90.00

– Andet

0,0

A

5505.10.00

– Af syntetiske fibre

3,0

A

5505.20.00

– Af regenererede fibre

3,0

A

5506.10.00

– Af nylon eller andre polyamider

0,0

A

5506.20.00

– Af polyestere

0,0

A

5506.30.00

– Af akryl eller modakryl

0,0

A

5506.90.00

– Andet

0,0

A

5507.00.00

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

0,0

A

5508.10.10

– – I detailsalgsoplægninger

5,0

A

5508.10.90

– – Andet

5,0

A

5508.20.10

– – I detailsalgsoplægninger

5,0

A

5508.20.90

– – Andet

5,0

A

5509.11.00

– – Enkelttrådet

5,0

A

5509.12.00

– – Flertrådet eller kabelslået

5,0

A
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5509.21.00

– – Enkelttrådet

5,0

A

5509.22.00

– – Flertrådet eller kabelslået

5,0

A

5509.31.00

– – Enkelttrådet

5,0

A

5509.32.00

– – Flertrådet eller kabelslået

5,0

A

5509.41.00

– – Enkelttrådet

5,0

A

5509.42.00

– – Flertrådet eller kabelslået

5,0

A

5509.51.00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte regenererede fibre

5,0

A

5509.52.10

– – – Enkelttrådet

0,0

A

5509.52.90

– – – Andet

5,0

A

5509.53.00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld

5,0

A

5509.59.00

– – Andet

5,0

A

5509.61.00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår

5,0

A

5509.62.00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld

5,0

A

5509.69.00

– – Andet

5,0

A

5509.91.00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår

5,0

A

5509.92.00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld

5,0

A

5509.99.00

– – Andet

5,0

A

5510.11.00

– – Enkelttrådet

5,0

A

5510.12.00

– – Flertrådet eller kabelslået

5,0

A

5510.20.00

– Andet garn, blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår

5,0

A

5510.30.00

– Andet garn, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld

5,0

A

5510.90.00

– Andet garn

5,0

A

5511.10.10

– – Strikkegarn, hæklegarn og broderetråd

5,0

A

5511.10.90

– – Andet

5,0

A

5511.20.10

– – Strikkegarn, hæklegarn og broderetråd

5,0

A

5511.20.90

– – Andet

5,0

A

5511.30.00

– Af korte regenererede fibre

5,0

A

5512.11.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5512.19.00

– – Andet

12,0

A

5512.21.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5512.29.00

– – Andet

12,0

A

5512.91.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5512.99.00

– – Andet

12,0

A

5513.11.00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

12,0

A

5513.12.00

– – Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte

12,0

A

bindinger)
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5513.13.00

– – Andet vævet stof af korte polyesterfibre

12,0

A

5513.19.00

– – Andre vævede stoffer

12,0

A

5513.21.00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

12,0

A

5513.23.00

– – Andet vævet stof af korte polyesterfibre

12,0

A

5513.29.00

– – Andre vævede stoffer

12,0

A

5513.31.00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

12,0

A

5513.39.00

– – Andre vævede stoffer

12,0

A

5513.41.00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

12,0

A

5513.49.00

– – Andre vævede stoffer

12,0

A

5514.11.00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

12,0

A

5514.12.00

– – Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte

12,0

A

5514.19.00

– – Andre vævede stoffer

12,0

A

5514.21.00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

12,0

A

5514.22.00

– – Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte

12,0

A

5514.23.00

– – Andet vævet stof af korte polyesterfibre

12,0

A

5514.29.00

– – Andre vævede stoffer

12,0

A

5514.30.00

– Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5514.41.00

– – Af korte polyesterfibre, lærredsvævet

12,0

A

5514.42.00

– – Af korte polyesterfibre, kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte

12,0

A

5514.43.00

– – Andet vævet stof af korte polyesterfibre

12,0

A

5514.49.00

– – Andre vævede stoffer

12,0

A

5515.11.00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med korte fibre af viskose

12,0

A

5515.12.00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre

12,0

A

5515.13.00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår

12,0

A

5515.19.00

– – Andet

12,0

A

5515.21.00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre

12,0

A

5515.22.00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår

12,0

A

5515.29.00

– – Andet

12,0

A

5515.91.00

– – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med endeløse kemofibre

12,0

A

5515.99.10

– – – Blandet hovedsagelig eller udelukkende med uld eller fine dyrehår

12,0

A

5515.99.90

– – – Andet

12,0

A

5516.11.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5516.12.00

– – Farvet

12,0

A

5516.13.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5516.14.00

– – Trykt

12,0

A

bindinger)

bindinger)

bindinger)
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5516.21.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5516.22.00

– – Farvet

12,0

A

5516.23.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5516.24.00

– – Trykt

12,0

A

5516.31.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5516.32.00

– – Farvet

12,0

A

5516.33.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5516.34.00

– – Trykt

12,0

A

5516.41.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5516.42.00

– – Farvet

12,0

A

5516.43.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5516.44.00

– – Trykt

12,0

A

5516.91.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

5516.92.00

– – Farvet

12,0

A

5516.93.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

5516.94.00

– – Trykt

12,0

A

5601.21.00

– – Af bomuld

5,0

A

5601.22.00

– – Af kemofibre

5,0

A

5601.29.00

– – Andet

5,0

A

5601.30.10

– – Polyamidfiberflok

5,0

A

5601.30.20

– – Polypropylenfiberflok

5,0

A

5601.30.90

– – Andet

5,0

A

5602.10.00

– Nålefilt og stof fremstillet ved hjælp af kædesting (stitch-bonding)

12,0

A

5602.21.00

– – Af uld eller fine dyrehår

12,0

A

5602.29.00

– – Af andre tekstilmaterialer

12,0

A

5602.90.00

– Andet

12,0

A

5603.11.00

– – Af vægt ikke over 25 g pr. m2

12,0

A

5603.12.00

– – Af vægt over 25 g pr. m2, men ikke over 70 g pr. m2

12,0

A

5603.13.00

– – Af vægt over 70 g pr. m2, men ikke over 150 g pr. m2

12,0

A

5603.14.00

– – Af vægt over 150 g pr. m2

12,0

A

5603.91.00

– – Af vægt ikke over 25 g pr. m2

12,0

A

5603.92.00

– – Af vægt over 25 g pr. m2, men ikke over 70 g pr. m2

12,0

A

5603.93.00

– – Af vægt over 70 g pr. m2, men ikke over 150 g pr. m2

12,0

A

5603.94.00

– – Af vægt over 150 g pr. m2

12,0

A

5604.10.00

– Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil

5,0

A
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5604.90.10

– – Imiteret catgut, af garn af natursilke

5,0

A

5604.90.20

– – Tekstilgarn imprægneret med gummi

5,0

A

5604.90.30

– – Garn af høj styrke, af polyestere, af nylon eller andre polyamider eller af viskose

5,0

A

5604.90.90

– – Andet

5,0

A

5605.00.00

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende
som nævnt i pos. 54.04 eller 54.05, i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller
pulver eller overtrukket med metal

5,0

A

5606.00.00

Overspundet garn samt overspundne strimler og lignende som nævnt i pos. 54.04
eller 54.05 (bortset fra garn henhørende under pos. 56.05 og overspundet garn af
hestehår); chenillegarn; krimmergarn ("chaînettegarn")

12,0

A

5607.21.00

– – Binde- og pressegarn

12,0

A

5607.29.00

– – Andet

12,0

A

5607.41.00

– – Binde- og pressegarn

12,0

A

5607.49.00

– – Andet

12,0

A

5607.50.10

– – V-remcord af kemofibre behandlet med resorcinolformaldehyd; polyamid- og poly

12,0

A

5607.50.90

– – Andet

12,0

A

5607.90.10

– – Af regenererede fibre

12,0

A

5607.90.20

– – Af abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee) eller andre hårde bladfibre

12,0

A

5607.90.30

– – Af jute eller andre bastfibre henhørende under pos. 53.03

12,0

A

5607.90.90

– – Andet

12,0

A

5608.11.00

– – Konfektionerede fiskenet

12,0

A

5608.19.20

– – – Poseformede net

12,0

A

5608.19.90

– – – Andet

10,0

A

5608.90.10

– – Poseformede net

12,0

A

5608.90.90

– – Andet

10,0

A

5609.00.00

Varer fremstillet af garn, strimler og lignende som nævnt i pos. 54.04 eller 54.05 eller
sejlgarn, reb og tovværk, ikke andetsteds tariferet

12,0

A

5701.10.10

– – Bedetæpper

12,0

A

5701.10.90

– – Andet

12,0

A

5701.90.11

– – – Bedetæpper

12,0

A

5701.90.19

– – – Andet

12,0

A

5701.90.91

– – – Bedetæpper

12,0

A

5701.90.99

– – – Andet

12,0

A

5702.10.00

– Kelim-, sumach- og karamanietæpper samt lignende håndvævede tæpper

12,0

A

5702.20.00

– Gulvbelægning af kokosfibre

12,0

A

tetrafluorethylengarn af finhed over 10 000 decitex, af den art der anvendes til
forsegling af pumper, ventiler og lignende varer

DA

12.6.2020

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

L 186/811

Basistoldsats
(%)

Kategori

5702.31.00

– – Af uld eller fine dyrehår

12,0

A

5702.32.00

– – Af kemofibre

12,0

A

5702.39.10

– – – Af bomuld

12,0

A

5702.39.20

– – – Af jutefibre

12,0

A

5702.39.90

– – – Andet

12,0

A

5702.41.10

– – – Bedetæpper

12,0

A

5702.41.90

– – – Andet

12,0

A

5702.42.10

– – – Bedetæpper

12,0

A

5702.42.90

– – – Andet

12,0

A

5702.49.11

– – – – Bedetæpper

12,0

A

5702.49.19

– – – – Andet

12,0

A

5702.49.20

– – – Af jutefibre

12,0

A

5702.49.90

– – – Andet

12,0

A

5702.50.10

– – Af bomuld

12,0

A

5702.50.20

– – Af jutefibre

12,0

A

5702.50.90

– – Andet

12,0

A

5702.91.10

– – – Bedetæpper

12,0

A

5702.91.90

– – – Andet

12,0

A

5702.92.10

– – – Bedetæpper

12,0

A

5702.92.90

– – – Andet

12,0

A

5702.99.11

– – – – Bedetæpper

12,0

A

5702.99.19

– – – – Andet

12,0

A

5702.99.20

– – – Af jutefibre

12,0

A

5702.99.90

– – – Andet

12,0

A

5703.10.10

– – Gulvmåtter, af den art der anvendes i motorkøretøjer henhørende under pos.

12,0

A

5703.10.20

– – Bedetæpper

12,0

A

5703.10.90

– – Andet

12,0

A

5703.20.10

– – Bedetæpper

12,0

A

5703.20.90

– – Andet

12,0

A

5703.30.10

– – Bedetæpper

12,0

A

5703.30.90

– – Andet

12,0

A

5703.90.11

– – – Bedetæpper

12,0

A

5703.90.19

– – – Andet

12,0

A

5703.90.21

– – – Gulvmåtter, af den art der anvendes i motorkøretøjer henhørende under pos.

12,0

A

87.02, 87.03 eller 87.04

87.02, 87.03 eller 87.04
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5703.90.29

– – – Andet

12,0

A

5703.90.91

– – – Gulvmåtter, af den art der anvendes i motorkøretøjer henhørende under pos.

12,0

A

5703.90.99

– – – Andet

12,0

A

5704.10.00

– Fliser af størrelse 0,3 m2 og derunder

12,0

A

5704.90.00

– Andet

12,0

A

5705.00.11

– – Bedetæpper

12,0

A

5705.00.19

– – Andet

12,0

A

5705.00.21

– – Ikke-vævede gulvbelægninger, af den art der anvendes i motorkøretøjer henhørende

12,0

A

5705.00.29

– – Andet

12,0

A

5705.00.91

– – Bedetæpper

12,0

A

5705.00.92

– – Ikke-vævede gulvbelægninger, af den art der anvendes i motorkøretøjer henhørende

12,0

A

5705.00.99

– – Andet

12,0

A

5801.10.10

– – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.10.90

– – Andet

12,0

A

5801.21.10

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.21.90

– – – Andet

12,0

A

5801.22.10

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.22.90

– – – Andet

12,0

A

5801.23.10

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.23.90

– – – Andet

12,0

A

5801.26.10

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.26.90

– – – Andet

12,0

A

5801.27.10

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.27.90

– – – Andet

12,0

A

5801.31.10

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.31.90

– – – Andet

12,0

A

5801.32.10

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.32.90

– – – Andet

12,0

A

5801.33.10

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.33.90

– – – Andet

12,0

A

5801.36.10

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.36.90

– – – Andet

12,0

A

5801.37.10

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.37.90

– – – Andet

12,0

A

87.02, 87.03 eller 87.04

under pos. 87.02, 87.03 eller 87.04

under pos. 87.02, 87.03 eller 87.04
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5801.90.11

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.90.19

– – – Andet

12,0

A

5801.90.91

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5801.90.99

– – – Andet

12,0

A

5802.11.00

– – Ubleget

12,0

A

5802.19.00

– – Andet

12,0

A

5802.20.00

– Håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af andre tekstilmaterialer

12,0

A

5802.30.10

– – Imprægneret, overtrukket eller belagt

12,0

A

5802.30.20

– – Vævet, af bomuld eller af kemofibre

12,0

A

5802.30.30

– – Vævet, af andre materialer

12,0

A

5802.30.90

– – Andet

12,0

A

5803.00.10

– Af bomuld

12,0

A

5803.00.20

– Af kemofibre

12,0

A

5803.00.91

– – Af den art der anvendes til overdækning af afgrøder

12,0

A

5803.00.99

– – Andet

12,0

A

5804.10.11

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5804.10.19

– – – Andet

12,0

A

5804.10.21

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5804.10.29

– – – Andet

12,0

A

5804.10.91

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5804.10.99

– – – Andet

12,0

A

5804.21.10

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5804.21.90

– – – Andet

12,0

A

5804.29.10

– – – Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

12,0

A

5804.29.90

– – – Andet

12,0

A

5804.30.00

– Håndfremstillede blonder og kniplinger

12,0

A

5805.00.10

– Af bomuld

12,0

A

5805.00.90

– Andet

12,0

A

5806.10.10

– – Af silke

12,0

A

5806.10.20

– – Af bomuld

12,0

A

5806.10.90

– – Andet

12,0

A

5806.20.10

– – Sportstape af den art der anvendes til bevikling af greb på sportsudstyr

12,0

A

5806.20.90

– – Andet

12,0

A

5806.31.10

– – – Vævede bånd egnede til fremstilling af farvebånd til skrivemaskiner eller lignende

12,0

A

maskiner
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5806.31.20

– – – Underlag af den art der anvendes til elektroisolerende papir

12,0

A

5806.31.90

– – – Andet

12,0

A

5806.32.10

– – – Vævede bånd egnede til fremstilling af farvebånd til skrivemaskiner eller lignende

12,0

A

5806.32.40

– – – Underlag af den art der anvendes til elektroisolerende papir

12,0

A

5806.32.90

– – – Andet

12,0

A

5806.39.10

– – – Af silke

12,0

A

5806.39.91

– – – – Underlag af den art der anvendes til elektroisolerende papir

12,0

A

5806.39.99

– – – – Andet

12,0

A

5806.40.00

– Bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre

12,0

A

5807.10.00

– Vævede

12,0

A

5807.90.00

– Andet

12,0

A

5808.10.10

– – Kombineret med gummitråd

12,0

A

5808.10.90

– – Andet

12,0

A

5808.90.10

– – Kombineret med gummitråd

12,0

A

5808.90.90

– – Andet

12,0

A

5809.00.00

Vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn henhørende under pos.
56.05, af den art der anvendes til beklædningsgenstande, som møbelstof eller til
lignende formål, ikke andetsteds tariferet

12,0

A

5810.10.00

– Broderier uden synlig bund

12,0

A

5810.91.00

– – Af bomuld

12,0

A

5810.92.00

– – Af kemofibre

12,0

A

5810.99.00

– – Af andre tekstilmaterialer

12,0

A

5811.00.10

– Af uld eller fine eller grove dyrehår

12,0

A

5811.00.90

– Andet

12,0

A

5901.10.00

– Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske karbohydratgummier eller stivelsesholdige

12,0

A

5901.90.10

– – Kalkerlærred

12,0

A

5901.90.20

– – Præpareret malerlærred

12,0

A

5901.90.90

– – Andet

12,0

A

5902.10.11

– – – Af nylon-6-garn

3,0

A

5902.10.19

– – – Andet

5,0

A

5902.10.91

– – – Af nylon-6-garn

5,0

A

5902.10.99

– – – Andet

5,0

A

5902.20.20

– – Slidbånd, gummierede

0,0

A

5902.20.91

– – – Med indhold af bomuld

0,0

A

5902.20.99

– – – Andet

0,0

A

maskiner; sikkerhedsselestoffer

substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.
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5902.90.10

– – Slidbånd, gummierede

0,0

A

5902.90.90

– – Andet

0,0

A

5903.10.00

– Med poly(vinylklorid)

12,0

A

5903.20.00

– Med polyurethan

12,0

A

5903.90.00

– Andet

12,0

A

5904.10.00

– Linoleum

12,0

A

5904.90.00

– Andet

12,0

A

5905.00.10

– Af uld eller fine eller grove dyrehår

12,0

A

5905.00.90

– Andet

12,0

A

5906.10.00

– Klæbestrimler af bredde ikke over 20 cm

10,0

A

5906.91.00

– – Af trikotage

10,0

A

5906.99.10

– – – Gummierede sengetøjsvarer til anvendelse i hospitaler

5,0

A

5906.99.90

– – – Andet

5,0

A

5907.00.10

– Stof imprægneret, overtrukket eller belagt med olie eller oliebaserede tilberedninger

10,0

A

5907.00.30

– Stof imprægneret, overtrukket eller belagt med brandhæmmende stoffer

5,0

A

5907.00.40

– Stof imprægneret, overtrukket eller belagt med flokfløjl, hvis hele overflade er belagt

10,0

A

5907.00.50

– Stof imprægneret, overtrukket eller belagt med voks, tjære, bitumen eller lignende

10,0

A

5907.00.60

– Stof imprægneret, overtrukket eller belagt med andre stoffer

10,0

A

5907.00.90

– Andet

10,0

A

5908.00.10

– Væger; glødenet og glødestrømper

12,0

A

5908.00.90

– Andet

12,0

A

5909.00.10

– Brandslanger

0,0

A

5909.00.90

– Andet

0,0

A

5910.00.00

Driv- og transportremme af tekstil, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lami
neret med plast eller forstærket med metal eller andet materiale

6,0

A

5911.10.00

– Tekstilstof, filt og vævet stof med underlag af filt, overtrukket, belagt eller lamineret

0,0

A

5911.20.00

– Sigteflor, også konfektioneret

0,0

A

5911.31.00

– – Af vægt under 650 g pr. m2

0,0

A

5911.32.00

– – Af vægt 650 g eller derover pr. m2

0,0

A

med tekstilflok

varer

med gummi, læder eller andet materiale, af den art der anvendes til fremstilling af
kartebeslag, samt lignende tekstilstof til anden teknisk brug, herunder plysbånd
imprægneret med gummi, til belægning på vævespindler (vævebomme)
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5911.40.00

– Filterdug og groft vævet stof, af den art der anvendes i oliepressere og lign., også af

0,0

A

5911.90.10

– – Pakninger

0,0

A

5911.90.90

– – Andet

0,0

A

6001.10.00

– Stof med lang luv

12,0

A

6001.21.00

– – Af bomuld

12,0

A

6001.22.00

– – Af kemofibre

12,0

A

6001.29.00

– – Af andre tekstilmaterialer

12,0

A

6001.91.00

– – Af bomuld

12,0

A

6001.92.20

– – – Fløjl af 100 % korte polyesterfibre, af bredde ikke under 63,5 mm, men ikke over

12,0

A

6001.92.30

– – – Med indhold af elastomergarn eller gummitråde

12,0

A

6001.92.90

– – – Andet

12,0

A

6001.99.11

– – – – Med indhold af elastomergarn eller gummitråde

12,0

A

6001.99.19

– – – – Andet

12,0

A

6001.99.91

– – – – Med indhold af elastomergarn eller gummitråde

12,0

A

6001.99.99

– – – – Andet

12,0

A

6002.40.00

– Med indhold af elastomergarn på 5 vægtprocent eller derover, men uden indhold af

12,0

A

6002.90.00

– Andet

12,0

A

6003.10.00

– Af uld eller fine dyrehår

12,0

A

6003.20.00

– Af bomuld

12,0

A

6003.30.00

– Af syntetiske fibre

12,0

A

6003.40.00

– Af regenererede fibre

12,0

A

6003.90.00

– Andet

12,0

A

6004.10.10

– – Med indhold af elastomergarn på ikke over 20 vægtprocent

12,0

A

6004.10.90

– – Andet

12,0

A

6004.90.00

– Andet

12,0

A

6005.21.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

6005.22.00

– – Farvet

12,0

A

6005.23.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

6005.24.00

– – Trykt

12,0

A

6005.31.10

– – – Badebeklædningsstof, af trikotage, af polyester og polybutylenterephthalat, hvor

12,0

A

6005.31.90

– – – Andet

12,0

A

HS 2012

menneskehår

76,2 mm, egnet til anvendelse i fremstillingen af malerruller

gummitråde

polyester, beregnet efter vægt, udgør den største del
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6005.32.10

– – – Badebeklædningsstof, af trikotage, af polyester og polybutylenterephthalat, hvor

12,0

A

6005.32.90

– – – Andet

12,0

A

6005.33.10

– – – Badebeklædningsstof, af trikotage, af polyester og polybutylenterephthalat, hvor

12,0

A

6005.33.90

– – – Andet

12,0

A

6005.34.10

– – – Badebeklædningsstof, af trikotage, af polyester og polybutylenterephthalat, hvor

12,0

A

6005.34.90

– – – Andet

12,0

A

6005.41.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

6005.42.00

– – Farvet

12,0

A

6005.43.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

6005.44.00

– – Trykt

12,0

A

6005.90.10

– – Af uld eller fine dyrehår

12,0

A

6005.90.90

– – Andet

12,0

A

6006.10.00

– Af uld eller fine dyrehår

12,0

A

6006.21.00

– – Ubleget eller bleget

12,0

A

6006.22.00

– – Farvet

12,0

A

6006.23.00

– – Fremstillet af garn af forskellige farver

12,0

A

6006.24.00

– – Trykt

12,0

A

6006.31.10

– – – Nylonfibernet af den art der anvendes som underlag til mosaikfliser

12,0

A

6006.31.20

– – – Elastisk (kombineret med gummitråd)

12,0

A

6006.31.90

– – – Andet

12,0

A

6006.32.10

– – – Nylonfibernet af den art der anvendes som underlag til mosaikfliser

12,0

A

6006.32.20

– – – Elastisk (kombineret med gummitråd)

12,0

A

6006.32.90

– – – Andet

12,0

A

6006.33.10

– – – Elastisk (kombineret med gummitråd)

12,0

A

6006.33.90

– – – Andet

12,0

A

6006.34.10

– – – Elastisk (kombineret med gummitråd)

12,0

A

6006.34.90

– – – Andet

12,0

A

6006.41.10

– – – Elastisk (kombineret med gummitråd)

12,0

A

6006.41.90

– – – Andet

12,0

A

6006.42.10

– – – Elastisk (kombineret med gummitråd)

12,0

A

6006.42.90

– – – Andet

12,0

A

6006.43.10

– – – Elastisk (kombineret med gummitråd)

12,0

A
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6006.43.90

– – – Andet

12,0

A

6006.44.10

– – – Elastisk (kombineret med gummitråd)

12,0

A

6006.44.90

– – – Andet

12,0

A

6006.90.00

– Andet

12,0

A

6101.20.00

– Af bomuld

20,0

B5

6101.30.00

– Af kemofibre

20,0

B3

6101.90.00

– Af andre tekstilmaterialer

20,0

B3

6102.10.00

– Af uld eller fine dyrehår

20,0

B5

6102.20.00

– Af bomuld

20,0

B3

6102.30.00

– Af kemofibre

20,0

B3

6102.90.00

– Af andre tekstilmaterialer

20,0

B3

6103.10.00

– Dragter

20,0

A

6103.22.00

– – Af bomuld

20,0

A

6103.23.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B5

6103.29.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6103.31.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6103.32.00

– – Af bomuld

20,0

A

6103.33.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B3

6103.39.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B3

6103.41.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6103.42.00

– – Af bomuld

20,0

B5

6103.43.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B5

6103.49.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B3

6104.13.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

A

6104.19.20

– – – Af bomuld

20,0

A

6104.19.90

– – – Andet

20,0

A

6104.22.00

– – Af bomuld

20,0

A

6104.23.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

A

6104.29.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6104.31.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6104.32.00

– – Af bomuld

20,0

A

6104.33.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B5

6104.39.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6104.41.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6104.42.00

– – Af bomuld

20,0

A
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6104.43.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B3

6104.44.00

– – Af regenererede fibre

20,0

A

6104.49.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6104.51.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6104.52.00

– – Af bomuld

20,0

A

6104.53.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B5

6104.59.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6104.61.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6104.62.00

– – Af bomuld

20,0

A

6104.63.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B3

6104.69.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6105.10.00

– Af bomuld

20,0

B5

6105.20.00

– Af kemofibre

20,0

B5

6105.90.00

– Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6106.10.00

– Af bomuld

20,0

A

6106.20.00

– Af kemofibre

20,0

A

6106.90.00

– Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6107.11.00

– – Af bomuld

20,0

B5

6107.12.00

– – Af kemofibre

20,0

B3

6107.19.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6107.21.00

– – Af bomuld

20,0

B5

6107.22.00

– – Af kemofibre

20,0

A

6107.29.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6107.91.00

– – Af bomuld

20,0

A

6107.99.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6108.11.00

– – Af kemofibre

20,0

B3

6108.19.20

– – – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6108.19.30

– – – Af bomuld

20,0

A

6108.19.90

– – – Andet

20,0

A

6108.21.00

– – Af bomuld

20,0

B5

6108.22.00

– – Af kemofibre

20,0

B5

6108.29.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6108.31.00

– – Af bomuld

20,0

B5

6108.32.00

– – Af kemofibre

20,0

B3

6108.39.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A
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6108.91.00

– – Af bomuld

20,0

A

6108.92.00

– – Af kemofibre

20,0

A

6108.99.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6109.10.10

– – Til mænd eller drenge

20,0

B5

6109.10.20

– – Til kvinder eller piger

20,0

B5

6109.90.10

– – Til mænd eller drenge, af ramie, linned eller silke

20,0

B5

6109.90.20

– – Til mænd eller drenge, af andre tekstilmaterialer

20,0

B5

6109.90.30

– – Til kvinder eller piger

20,0

B5

6110.11.00

– – Af uld

20,0

B5

6110.12.00

– – Af kashmirged

20,0

B5

6110.19.00

– – Andet

20,0

B5

6110.20.00

– Af bomuld

20,0

B5

6110.30.00

– Af kemofibre

20,0

B5

6110.90.00

– Af andre tekstilmaterialer

20,0

B5

6111.20.00

– Af bomuld

20,0

A

6111.30.00

– Af syntetiske fibre

20,0

A

6111.90.00

– Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6112.11.00

– – Af bomuld

20,0

A

6112.12.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

A

6112.19.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6112.20.00

– Skidragter

20,0

B3

6112.31.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B3

6112.39.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6112.41.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B3

6112.49.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6113.00.10

– Dykkerdragter (våddragter)

20,0

A

6113.00.30

– Beklædningsgenstand til beskyttelse mod ild

5,0

A

6113.00.40

– Anden arbejdsbeskyttelsesbeklædning

20,0

A

6113.00.90

– Andet

20,0

A

6114.20.00

– Af bomuld

20,0

A

6114.30.20

– – Beklædningsgenstand til beskyttelse mod ild

5,0

A

6114.30.90

– – Andet

20,0

A

6114.90.00

– Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6115.10.10

– – Støttestrømper af syntetiske fibre

20,0

A

6115.10.90

– – Andet

20,0

A
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6115.21.00

– – Af syntetiske fibre, af finhed pr. enkeltgarn under 67 decitex

20,0

A

6115.22.00

– – Af syntetiske fibre, af finhed pr. enkeltgarn 67 decitex eller derover

20,0

A

6115.29.10

– – – Af bomuld

20,0

A

6115.29.90

– – – Andet

20,0

A

6115.30.10

– – Af bomuld

20,0

A

6115.30.90

– – Andet

20,0

A

6115.94.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6115.95.00

– – Af bomuld

20,0

A

6115.96.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

A

6115.99.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6116.10.10

– – Dykkerhandsker

20,0

A

6116.10.90

– – Andet

20,0

A

6116.91.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6116.92.00

– – Af bomuld

20,0

A

6116.93.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B3

6116.99.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6117.10.10

– – Af bomuld

20,0

A

6117.10.90

– – Andet

20,0

A

6117.80.11

– – – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6117.80.19

– – – Andet

20,0

A

6117.80.20

– – Armbånd, knæbånd eller ankelbånd

20,0

A

6117.80.90

– – Andet

20,0

A

6117.90.00

– Dele

20,0

A

6201.11.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

B7

6201.12.00

– – Af bomuld

20,0

B7

6201.13.00

– – Af kemofibre

20,0

B7

6201.19.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B7

6201.91.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

B7

6201.92.00

– – Af bomuld

20,0

B7

6201.93.00

– – Af kemofibre

20,0

B5

6201.99.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B7

6202.11.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

B5

6202.12.00

– – Af bomuld

20,0

B7

6202.13.00

– – Af kemofibre

20,0

B7

6202.19.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B7
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6202.91.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

B7

6202.92.00

– – Af bomuld

20,0

B7

6202.93.00

– – Af kemofibre

20,0

B7

6202.99.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B7

6203.11.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

B7

6203.12.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B7

6203.19.10

– – – Af bomuld

20,0

A

6203.19.90

– – – Andet

20,0

A

6203.22.00

– – Af bomuld

20,0

B5

6203.23.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B5

6203.29.10

– – – Af uld eller fine dyrehår

20,0

B5

6203.29.90

– – – Andet

20,0

B5

6203.31.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6203.32.00

– – Af bomuld

20,0

B5

6203.33.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B5

6203.39.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B5

6203.41.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

B5

6203.42.10

– – – Overalls

20,0

B5

6203.42.90

– – – Andet

20,0

B5

6203.43.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B5

6203.49.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B3

6204.11.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6204.12.00

– – Af bomuld

20,0

A

6204.13.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B5

6204.19.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6204.21.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6204.22.00

– – Af bomuld

20,0

A

6204.23.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

A

6204.29.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6204.31.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6204.32.00

– – Af bomuld

20,0

B5

6204.33.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B5

6204.39.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B3

6204.41.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

B5

6204.42.00

– – Af bomuld

20,0

B5
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6204.43.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B7

6204.44.00

– – Af regenererede fibre

20,0

B7

6204.49.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B5

6204.51.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

B5

6204.52.00

– – Af bomuld

20,0

B7

6204.53.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B7

6204.59.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B7

6204.61.00

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

B5

6204.62.00

– – Af bomuld

20,0

B7

6204.63.00

– – Af syntetiske fibre

20,0

B7

6204.69.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B7

6205.20.00

– Af bomuld

20,0

B5

6205.30.00

– Af kemofibre

20,0

B7

6205.90.10

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

B7

6205.90.90

– – Andet

20,0

B7

6206.10.00

– Af natursilke eller affald af natursilke

20,0

B3

6206.20.00

– Af uld eller fine dyrehår

20,0

B3

6206.30.00

– Af bomuld

20,0

B3

6206.40.00

– Af kemofibre

20,0

B5

6206.90.00

– Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6207.11.00

– – Af bomuld

20,0

B5

6207.19.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B5

6207.21.00

– – Af bomuld

20,0

B5

6207.22.00

– – Af kemofibre

20,0

A

6207.29.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B5

6207.91.00

– – Af bomuld

20,0

A

6207.99.10

– – – Af kemofibre

20,0

A

6207.99.90

– – – Andet

20,0

A

6208.11.00

– – Af kemofibre

20,0

B5

6208.19.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6208.21.00

– – Af bomuld

20,0

A

6208.22.00

– – Af kemofibre

20,0

A

6208.29.00

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6208.91.00

– – Af bomuld

20,0

A

6208.92.00

– – Af kemofibre

20,0

A
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6208.99.10

– – – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6208.99.90

– – – Andet

20,0

A

6209.20.30

– – T-shirts, skjorter, pyjamas og lignende varer

20,0

B5

6209.20.90

– – Andet

20,0

B5

6209.30.10

– – Jakkesæt og habitter, bukser og lignende varer

20,0

B5

6209.30.30

– – T-shirts, skjorter, pyjamas og lignende varer

20,0

B5

6209.30.40

– – Beklædningstilbehør

20,0

B5

6209.30.90

– – Andet

20,0

B5

6209.90.00

– Af andre tekstilmaterialer

20,0

A

6210.10.11

– – – Beklædningsgenstande til beskyttelse mod kemikalier, stråling eller ild

20,0

B5

6210.10.19

– – – Andet

20,0

B5

6210.10.90

– – Andet

20,0

B5

6210.20.20

– – Beklædningsgenstand til beskyttelse mod ild

5,0

B5

6210.20.30

– – Beklædningsgenstande til beskyttelse mod kemikalier eller stråling

20,0

B5

6210.20.40

– – Anden arbejdsbeskyttelsesbeklædning

20,0

B5

6210.20.90

– – Andet

20,0

B5

6210.30.20

– – Beklædningsgenstand til beskyttelse mod ild

5,0

B5

6210.30.30

– – Beklædningsgenstande til beskyttelse mod kemikalier eller stråling

20,0

B5

6210.30.40

– – Anden arbejdsbeskyttelsesbeklædning

20,0

B5

6210.30.90

– – Andet

20,0

B5

6210.40.10

– – Beklædningsgenstand til beskyttelse mod ild

5,0

B5

6210.40.20

– – Beklædningsgenstande til beskyttelse mod kemikalier eller stråling

20,0

B5

6210.40.90

– – Andet

20,0

B5

6210.50.10

– – Beklædningsgenstand til beskyttelse mod ild

5,0

B5

6210.50.20

– – Beklædningsgenstande til beskyttelse mod kemikalier eller stråling

20,0

B5

6210.50.90

– – Andet

20,0

B5

6211.11.00

– – Til mænd eller drenge

20,0

A

6211.12.00

– – Til kvinder eller piger

20,0

A

6211.20.00

– Skidragter

20,0

A

6211.32.10

– – – Beklædningsgenstande til fægtning eller brydning

20,0

B5

6211.32.20

– – – Pilgrimsdragter (ehram)

20,0

B5

6211.32.90

– – – Andet

20,0

B5

6211.33.10

– – – Beklædningsgenstande til fægtning eller brydning

20,0

B3

6211.33.20

– – – Beklædningsgenstand til beskyttelse mod ild

5,0

B3

6211.33.30

– – – Beklædningsgenstande til beskyttelse mod kemikalier eller stråling

20,0

B3
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6211.33.90

– – – Andet

20,0

B3

6211.39.10

– – – Beklædningsgenstande til fægtning eller brydning

20,0

A

6211.39.20

– – – Beklædningsgenstand til beskyttelse mod ild

5,0

A

6211.39.30

– – – Beklædningsgenstande til beskyttelse mod kemikalier eller stråling

20,0

A

6211.39.90

– – – Andet

20,0

A

6211.42.10

– – – Beklædningsgenstande til fægtning eller brydning

20,0

B3

6211.42.20

– – – Bedesjaler

20,0

B3

6211.42.90

– – – Andet

20,0

B3

6211.43.10

– – – Operationskitler

20,0

B3

6211.43.20

– – – Bedesjaler

20,0

B3

6211.43.30

– – – Eksplosionssikre beskyttelsesdragter

20,0

B3

6211.43.40

– – – Beklædningsgenstande til fægtning eller brydning

20,0

B3

6211.43.50

– – – Beklædningsgenstande til beskyttelse mod kemikalier, stråling eller ild

20,0

B3

6211.43.90

– – – Andet

20,0

B3

6211.49.10

– – – Beklædningsgenstande til fægtning eller brydning

20,0

A

6211.49.20

– – – Beklædningsgenstande til beskyttelse mod kemikalier, stråling eller ild

20,0

A

6211.49.30

– – – Bedesjaler

20,0

A

6211.49.40

– – – Andet, af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6211.49.90

– – – Andet

20,0

A

6212.10.10

– – Af bomuld

20,0

B5

6212.10.90

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B5

6212.20.10

– – Af bomuld

20,0

B5

6212.20.90

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B5

6212.30.10

– – Af bomuld

20,0

B5

6212.30.90

– – Af andre tekstilmaterialer

20,0

B5

6212.90.11

– – – Kompressionsbeklædning af den art der anvendes til behandling af arvæv og

20,0

B5

6212.90.12

– – – Skridtbeskyttere

20,0

B5

6212.90.19

– – – Andet

20,0

B5

6212.90.91

– – – Kompressionsbeklædning af den art der anvendes til behandling af arvæv og

20,0

B5

6212.90.92

– – – Skridtbeskyttere

20,0

B5

6212.90.99

– – – Andet

20,0

B5

6213.20.10

– – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

20,0

A

6213.20.90

– – Andet

20,0

A

6213.90.11

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

20,0

A

hudtransplantater

hudtransplantater
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6213.90.19

– – – Andet

20,0

A

6213.90.91

– – – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

20,0

A

6213.90.99

– – – Andet

20,0

A

6214.10.10

– – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

20,0

B5

6214.10.90

– – Andet

20,0

B5

6214.20.00

– Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6214.30.10

– – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

20,0

A

6214.30.90

– – Andet

20,0

A

6214.40.10

– – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

20,0

A

6214.40.90

– – Andet

20,0

A

6214.90.10

– – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

20,0

A

6214.90.90

– – Andet

20,0

A

6215.10.10

– – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

20,0

B3

6215.10.90

– – Andet

20,0

B3

6215.20.10

– – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

20,0

A

6215.20.90

– – Andet

20,0

A

6215.90.10

– – Med påtryk ved hjælp af den traditionelle batikmetode

20,0

A

6215.90.90

– – Andet

20,0

A

6216.00.10

– Arbejdsbeskyttelseshandsker, -vanter og -luffer

20,0

A

6216.00.91

– – Af uld eller fine dyrehår

20,0

A

6216.00.92

– – Af bomuld

20,0

A

6216.00.99

– – Andet

20,0

A

6217.10.10

– – Judobælter

20,0

A

6217.10.90

– – Andet

20,0

A

6217.90.00

– Dele

20,0

A

6301.10.00

– Tæpper med elektrisk opvarmning

12,0

A

6301.20.00

– Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning) af uld eller

12,0

A

6301.30.00

– Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning) af bomuld

12,0

A

6301.40.00

– Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning) af syntetiske

12,0

A

6301.90.00

– Andre plaider og lignende tæpper

12,0

A

6302.10.00

– Sengelinned af trikotage

12,0

B3

6302.21.00

– – Af bomuld

12,0

B3

6302.22.10

– – – Af fiberdug

12,0

A

6302.22.90

– – – Andet

12,0

B3

fine dyrehår

fibre
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6302.29.00

– – Af andre tekstilmaterialer

12,0

B5

6302.31.00

– – Af bomuld

12,0

B5

6302.32.10

– – – Af fiberdug

12,0

A

6302.32.90

– – – Andet

12,0

B5

6302.39.00

– – Af andre tekstilmaterialer

12,0

B5

6302.40.00

– Dækketøj af trikotage

12,0

B5

6302.51.00

– – Af bomuld

12,0

B5

6302.53.00

– – Af kemofibre

12,0

B3

6302.59.00

– – Af andre tekstilmaterialer

12,0

B5

6302.60.00

– Håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af håndklædefrottéstof eller

12,0

B5

6302.91.00

– – Af bomuld

12,0

B5

6302.93.00

– – Af kemofibre

12,0

B5

6302.99.00

– – Af andre tekstilmaterialer

12,0

B5

6303.12.00

– – Af syntetiske fibre

12,0

A

6303.19.10

– – – Af bomuld

12,0

A

6303.19.90

– – – Andet

12,0

A

6303.91.00

– – Af bomuld

12,0

A

6303.92.00

– – Af syntetiske fibre

12,0

A

6303.99.00

– – Af andre tekstilmaterialer

12,0

A

6304.11.00

– – Af trikotage

12,0

B5

6304.19.10

– – – Af bomuld

12,0

B5

6304.19.20

– – – Andet, ikke vævet

12,0

B5

6304.19.90

– – – Andet

12,0

B5

6304.91.10

– – – Myggenet

12,0

B5

6304.91.90

– – – Andet

12,0

B5

6304.92.00

– – I andre tilfælde, af bomuld

12,0

B5

6304.93.00

– – I andre tilfælde, af syntetiske fibre

12,0

B5

6304.99.00

– – I andre tilfælde, af andre tekstilmaterialer

12,0

B5

6305.10.11

– – – Af jute

12,0

A

6305.10.19

– – – Andet

12,0

A

6305.10.21

– – – Af jute

12,0

A

6305.10.29

– – – Andet

12,0

A

6305.20.00

– Af bomuld

12,0

A

6305.32.10

– – – Ikke-vævede

12,0

A

6305.32.20

– – – Af trikotage

12,0

A

lignende frottéstof, af bomuld
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6305.32.90

– – – Andet

12,0

A

6305.33.10

– – – Af trikotage

12,0

A

6305.33.20

– – – Af vævet stof fremstillet af strimler eller lignende

12,0

A

6305.33.90

– – – Andet

12,0

A

6305.39.10

– – – Ikke-vævede

12,0

A

6305.39.20

– – – Af trikotage

12,0

A

6305.39.90

– – – Andet

12,0

A

6305.90.10

– – Af hamp henhørende under pos. 53.05

12,0

A

6305.90.20

– – Af kokos (coir) henhørende under pos. 53.05

12,0

A

6305.90.90

– – Andet

12,0

A

6306.12.00

– – Af syntetiske fibre

12,0

A

6306.19.10

– – – Af vegetabilske tekstilfibre henhørende under pos. 53.05

12,0

A

6306.19.20

– – – Af bomuld

12,0

A

6306.19.90

– – – Andet

12,0

A

6306.22.00

– – Af syntetiske fibre

12,0

A

6306.29.10

– – – Af bomuld

12,0

A

6306.29.90

– – – Andet

12,0

A

6306.30.00

– Sejl

12,0

A

6306.40.10

– – Af bomuld

12,0

A

6306.40.90

– – Andet

12,0

A

6306.90.00

– Andet

12,0

A

6307.10.10

– – Ikke-vævet stof, undtagen filt

12,0

A

6307.10.20

– – Af filt

12,0

A

6307.10.90

– – Andet

12,0

A

6307.20.00

– Redningsveste og redningsbælter

0,0

A

6307.90.30

– – Paraplyskærme, udskårne i trekantet form

20,0

A

6307.90.40

– – Kirurgiske masker

5,0

A

6307.90.61

– – – Egnet til industriel anvendelse

5,0

A

6307.90.69

– – – Andet

20,0

A

6307.90.70

– – Vifter

20,0

A

6307.90.90

– – Andet

20,0

A

6308.00.00

Sæt bestående af vævet stof og garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper,
tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilvarer, i pakninger til
detailsalg

20,0

A
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100,0

B10

6309.00.00

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

6310.10.10

– – Brugte og nye klude

50,0

B10

6310.10.90

– – Andet

50,0

B10

6310.90.10

– – Brugte og nye klude

50,0

B10

6310.90.90

– – Andet

50,0

B10

6401.10.00

– Fodtøj med indbygget beskyttelsesstålkappe af metal

30,0

A

6401.92.00

– – Som dækker anklen, men ikke knæet

30,0

A

6401.99.00

– – Andet

30,0

A

6402.12.00

– – Skistøvler, fodtøj til langrend og snowboardstøvler

30,0

A

6402.19.10

– – – Fodtøj til brydning

30,0

A

6402.19.90

– – – Andet

30,0

A

6402.20.00

– Fodtøj med overdel af remme, herunder binderemme, der er fæstnet til sålen med

30,0

A

6402.91.10

– – – Dykkerstøvler

30,0

A

6402.91.91

– – – – Med indbygget beskyttelsesstålkappe af metal

30,0

A

6402.91.99

– – – – Andet

30,0

A

6402.99.10

– – – Med indbygget beskyttelsesstålkappe af metal

0,0

A

6402.99.90

– – – Andet

0,0

A

6403.12.00

– – Skistøvler, fodtøj til langrend og snowboardstøvler

30,0

B3

6403.19.10

– – – Med pigge, søm eller lignende

30,0

A

6403.19.20

– – – Ridestøvler eller bowlingsko

30,0

A

6403.19.30

– – – Fodtøj til brydning, vægtløftning eller gymnastik

30,0

A

6403.19.90

– – – Andet

30,0

A

6403.20.00

– Fodtøj med ydersål af læder og overdel af remme af læder, der går over vristen og

30,0

B3

6403.40.00

– Andet fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal

30,0

B3

6403.51.00

– – Som dækker anklen

30,0

B7

6403.59.00

– – Andet

30,0

B7

6403.91.00

– – Som dækker anklen

30,0

B5

6403.99.00

– – Andet

30,0

B7

6404.11.10

– – – Med pigge, søm eller lignende

30,0

A

6404.11.20

– – – Fodtøj til brydning, vægtløftning eller gymnastik

30,0

A

6404.11.90

– – – Andet

30,0

A

6404.19.00

– – Andet

30,0

B3

6404.20.00

– Fodtøj med ydersål af læder eller kunstlæder

30,0

A

pløkke

omkring storetåen
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6405.10.00

– Med overdel af læder eller kunstlæder

30,0

B3

6405.20.00

– Med overdel af tekstilmaterialer

30,0

A

6405.90.00

– Andet

30,0

A

6406.10.10

– – Beskyttelsesstålkapper af metal

15,0

A

6406.10.90

– – Andet

15,0

A

6406.20.00

– Ydersåler og hæle, af gummi eller plast

30,0

A

6406.90.10

– – Af træ

15,0

A

6406.90.21

– – – Af jern og stål

5,0

A

6406.90.29

– – – Andet

5,0

A

6406.90.31

– – – Indlægssåler

5,0

A

6406.90.32

– – – Hele såler

5,0

A

6406.90.39

– – – Andet

5,0

A

6406.90.91

– – – Gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

5,0

A

6406.90.99

– – – Andet

5,0

A

6501.00.00

Hattestumper af filt, hverken formpressede eller med udformede skygger; plane og
cylindriske hatteemner, af filt

10,0

B5

6502.00.00

Hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art,
hverken formpressede, med udformede skygger, forede eller garnerede

10,0

B5

6504.00.00

Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset
materialets art, også forede eller garnerede

25,0

B5

6505.00.10

– Hovedbeklædning af den art der anvendes til religiøse formål

25,0

B5

6505.00.20

– Hårnet

25,0

B5

6505.00.90

– Andet

25,0

B5

6506.10.10

– – Hjelme til motorcyklister

20,0

B5

6506.10.20

– – Sikkerhedshjelme og brandhjelme, undtagen stålhjelme

0,0

A

6506.10.30

– – Stålhjelme

0,0

A

6506.10.40

– – Hovedbeklædning til vandpolo

0,0

A

6506.10.90

– – Andet

0,0

A

6506.91.00

– – Af gummi eller plast

25,0

B5

6506.99.10

– – – Af pelsskind

25,0

B5

6506.99.90

– – – Andet

25,0

B5

6507.00.00

Svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

25,0

B5

6601.10.00

– Haveparasoller og lign.

25,0

B5

6601.91.00

– – Med sammenskydelig stok eller skaft

25,0

B5

6601.99.00

– – Andet

25,0

B5
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6602.00.00

Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske og lign.

25,0

B5

6603.20.00

– Stel til paraplyer og parasoller, herunder stel monteret på skaft

25,0

B5

6603.90.10

– – Til varer henhørende under pos. 66.01

25,0

B5

6603.90.20

– – Til varer henhørende under pos. 66.02

25,0

B5

6701.00.00

Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer, dele af fjer, dun
og varer af disse materialer (bortset fra varer henhørende under pos. 05.05, og
forarbejdede fjerposer og fjerskafter)

20,0

B5

6702.10.00

– Af plast

25,0

B5

6702.90.10

– – Af papir

30,0

B5

6702.90.20

– – Af tekstilmaterialer

30,0

B5

6702.90.90

– – Andet

30,0

B5

6703.00.00

Menneskehår, der er sorteret med rodenderne i samme retning, bleget eller bearbejdet
på anden måde; uld og andre dyrehår eller andre tekstilmaterialer, bearbejdet til frem
stilling af parykker og lign.

20,0

B5

6704.11.00

– – Komplette parykker

25,0

B5

6704.19.00

– – Andet

25,0

B5

6704.20.00

– Af menneskehår

25,0

B5

6704.90.00

– Af andre materialer

25,0

B5

6801.00.00

Brosten, kantsten og fortovssten af naturlige stenarter (undtagen skifer)

20,0

B5

6802.10.00

– Fliser, terninger og lignende varer, også i anden form end kvadratisk eller rektangu

20,0

B5

6802.21.00

– – Marmor, travertin og alabast

10,0

B5

6802.23.00

– – Granit

10,0

B5

6802.29.10

– – – Anden kalksten

10,0

B5

6802.29.90

– – – Andet

10,0

B5

6802.91.10

– – – Marmor

10,0

B5

6802.91.90

– – – Andet

10,0

B5

6802.92.00

– – Anden kalksten

20,0

B5

6802.93.00

– – Granit

10,0

B5

6802.99.00

– – Andre stenarter

20,0

B5

6803.00.00

Bearbejdet skifer og varer af skifer (herunder varer af agglomereret skifer)

20,0

B5

6804.10.00

– Møllesten til formaling eller defibrering

20,0

B5

6804.21.00

– – Af agglomererede naturlige eller syntetiske diamanter

0,0

A

6804.22.00

– – Af andre agglomererede slibemidler eller af keramiske materialer

20,0

B5

6804.23.00

– – Af naturlige stenarter

20,0

B5

lær, hvis største overflade kan indeholdes i et kvadrat med en sidelængde på mindre
end 7 cm; granulater, splinter og pulver, kunstigt farvet
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6804.30.00

– Hvæssesten og polersten til brug i hånden

20,0

B5

6805.10.00

– På underlag kun af vævet tekstilstof

10,0

B5

6805.20.00

– På underlag kun af papir eller pap

10,0

B5

6805.30.00

– På underlag af andre materialer

10,0

B5

6806.10.00

– Slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld (herunder indbyrdes blandinger af disse

5,0

B5

6806.20.00

– Ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mine

5,0

B5

6806.90.00

– Andet

5,0

B5

6807.10.00

– I ruller

5,0

B5

6807.90.10

– – Fliser

5,0

B5

6807.90.90

– – Andet

5,0

B5

6808.00.10

– Tagsten, -paneler, -plader, -blokke og lignende varer

30,0

B5

6808.00.90

– Andet

30,0

B5

6809.11.00

– – Beklædt eller forstærket kun med papir eller pap

30,0

B5

6809.19.10

– – – Fliser

30,0

B5

6809.19.90

– – – Andet

30,0

B5

6809.90.10

– – Tandaftryk af gips

10,0

B5

6809.90.90

– – Andet

30,0

B5

6810.11.00

– – Blokke og mursten til bygningsbrug

35,0

B5

6810.19.10

– – – Fliser

35,0

B5

6810.19.90

– – – Andet

35,0

B5

6810.91.00

– – Præfabrikerede elementer til bygge- eller konstruktionsarbejder

35,0

B5

6810.99.00

– – Andet

35,0

B5

6811.40.10

– – Bølgeplader

20,0

B5

6811.40.21

– – – Gulv- eller vægfliser indeholdende plast

20,0

B5

6811.40.29

– – – Andet

20,0

B5

6811.40.30

– – Rør

20,0

B5

6811.40.40

– – Rørfittings

20,0

B5

6811.40.90

– – Andet

20,0

B5

6811.81.00

– – Bølgeplader

20,0

B5

6811.82.10

– – – Gulv- eller vægfliser indeholdende plast

20,0

B5

6811.82.90

– – – Andet

20,0

B5

6811.89.10

– – – Rør

20,0

B5

varer), i løs masse, plader eller ruller

ralske stoffer (herunder indbyrdes blandinger af disse varer)
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6811.89.20

– – – Rørfittings

20,0

B5

6811.89.90

– – – Andet

20,0

B5

6812.80.20

– – Beklædningsgenstande

10,0

B5

6812.80.30

– – Papir, pap og filt

10,0

B5

6812.80.40

– – Gulv- eller vægfliser

10,0

B5

6812.80.50

– – Tilbehør til beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; bearbejdede croci

10,0

B5

6812.80.90

– – Andet

10,0

B5

6812.91.10

– – – Beklædningsgenstande

10,0

B5

6812.91.90

– – – Andet

10,0

B5

6812.92.00

– – Papir, pap og filt

10,0

B5

6812.93.00

– – Sammenpressede asbestfibre til pakninger, i ruller eller ark

10,0

B5

6812.99.11

– – – – Blandinger på basis af asbest eller asbest og magnesiumcarbonat af den art, der

10,0

B5

6812.99.19

– – – – Andet

10,0

B5

6812.99.20

– – – Gulv- eller vægfliser

10,0

B5

6812.99.90

– – – Andet

10,0

B5

6813.20.10

– – Bremsebelægninger

10,0

B5

6813.20.90

– – Andet

10,0

B5

6813.81.00

– – Bremsebelægninger

10,0

B5

6813.89.00

– – Andet

10,0

B5

6814.10.00

– Plader og bånd af agglomereret eller rekonstitueret glimmer, også på underlag

10,0

B5

6814.90.00

– Andet

10,0

B5

6815.10.10

– – Garn eller tråd

5,0

B5

6815.10.20

– – Mursten, brosten, gulvfliser og lignende varer

15,0

B5

6815.10.91

– – – Kulfibre

10,0

B5

6815.10.99

– – – Andet

15,0

B5

6815.20.00

– Varer af tørv

20,0

B5

6815.91.00

– – Med indhold af magnesit, dolomit eller kromit

10,0

B5

6815.99.00

– – Andet

5,0

B5

6901.00.00

Sten, blokke, fliser og andre keramiske varer af fossilt kiselmel (fx kiselgur, trippelse og
diatomejord) eller af lignende kiselholdige jordarter

20,0

B7

6902.10.00

– Indeholdende over 50 vægtprocent Mg, Ca eller Cr (enkeltvis eller samlet), udtrykt

10,0

B7

dolitfibre; blandinger på basis af crocidolit eller på basis af crocidolit og magne
siumcarbonat; garn og tråd, snore og bånd, også flettede; vævet eller strikket stof

anvendes til fremstilling af varer henhørende under pos. 68.13

som MgO, CaO eller Cr2O3
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6902.20.00

– Indeholdende over 50 vægtprocent aluminiumoxid (AI2O3), silica (SiO2) eller af en

10,0

B7

6902.90.00

– Andet

10,0

B7

6903.10.00

– Indeholdende over 50 vægtprocent grafit eller andet kul eller af en blanding af disse

5,0

B5

6903.20.00

– Indeholdende over 50 vægtprocent aluminiumoxid (AI2O3) eller af en blanding eller

5,0

B5

6903.90.00

– Andet

5,0

B7

6904.10.00

– Mursten

35,0

B7

6904.90.00

– Andet

35,0

B7

6905.10.00

– Tagsten

45,0

B7

6905.90.00

– Andet

45,0

B7

6906.00.00

Keramiske rør, tagrender og rørfittings

35,0

B7

6907.10.10

– – Fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge

45,0

B7

6907.10.90

– – Andet

45,0

B5

6907.90.10

– – Fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge

35,0

B5

6907.90.20

– – Beklædningsfliser, af den art der anvendes til knusemøller

20,0

B7

6907.90.90

– – Andet

35,0

B7

6908.10.10

– – Fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge

45,0

B7

6908.10.90

– – Andet

45,0

B7

6908.90.11

– – – Fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge

35,0

B7

6908.90.19

– – – Andet

35,0

B7

6908.90.91

– – – Fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge

35,0

B7

6908.90.99

– – Andet

35,0

B7

6909.11.00

– – Af porcelæn

5,0

B5

6909.12.00

– – Varer med en hårdhed svarende til 9 eller derover på Mohs skala

5,0

B5

6909.19.00

– – Andet

5,0

B5

6909.90.00

– Andet

20,0

B7

6910.10.00

– Af porcelæn

35,0

B7

6910.90.00

– Andet

35,0

B7

6911.10.00

– Bordservice og køkkenartikler

35,0

B7

6911.90.00

– Andet

35,0

B7

6912.00.00

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af kera
misk materiale, undtagen af porcelæn

35,0

B7

6913.10.10

– – Cigaretæsker og askebægre til pynt

30,0

B7

6913.10.90

– – Andet

30,0

B7

6913.90.10

– – Cigaretæsker og askebægre til pynt

30,0

B7
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6913.90.90

– – Andet

30,0

B7

6914.10.00

– Af porcelæn

30,0

B7

6914.90.00

– Andet

30,0

B7

7001.00.00

Glasskår og andet glasaffald; glasmasse

0,0

A

7002.10.00

– Golfbolde

3,0

A

7002.20.00

– Stænger

3,0

A

7002.31.10

– – – Af den art der anvendes til fremstilling af vakuumrør

25,0

B5

7002.31.90

– – – Andet

3,0

A

7002.32.10

– – – Af den art der anvendes til fremstilling af vakuumrør

25,0

B5

7002.32.20

– – – Andet, af klart neutralt borsilikatglas, med en diameter på 3 mm eller derover,

5,0

A

7002.32.90

– – – Andet

3,0

A

7002.39.10

– – – Af den art der anvendes til fremstilling af vakuumrør

25,0

B5

7002.39.20

– – – Andet, af klart neutralt borsilikatglas, med en diameter på 3 mm eller derover,

5,0

A

7002.39.90

– – – Andet

3,0

A

7003.12.10

– – – Optisk glas, ikke optisk bearbejdet

5,0

A

7003.12.20

– – – Andet, i kvadratisk eller rektangulær form (også med 1, 2, 3 eller 4 afskårne

40,0

B7

7003.12.90

– – – Andet

40,0

B7

7003.19.10

– – – Optisk glas, ikke optisk bearbejdet

5,0

A

7003.19.90

– – – Andet

40,0

B7

7003.20.00

– Planglas, armeret

40,0

B7

7003.30.00

– Profiler

40,0

B7

7004.20.10

– – Optisk glas, ikke optisk bearbejdet

5,0

A

7004.20.90

– – Andet

40,0

B7

7004.90.10

– – Optisk glas, ikke optisk bearbejdet

5,0

A

7004.90.90

– – Andet

40,0

B7

7005.10.10

– – Optisk glas, ikke optisk bearbejdet

5,0

A

7005.10.90

– – Andet

30,0

B7

7005.21.10

– – – Optisk glas, ikke optisk bearbejdet

5,0

A

7005.21.90

– – – Andet

40,0

B7

7005.29.10

– – – Optisk glas, ikke optisk bearbejdet

5,0

A

7005.29.90

– – – Andet

40,0

B7

7005.30.00

– Armeret glas

25,0

B7

7006.00.10

– Optisk glas, ikke optisk bearbejdet

5,0

A

7006.00.90

– Andet

30,0

B7

men ikke over 22 mm

men ikke over 22 mm

hjørner)
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15,0

B7

7007.11.10

– – – Egnet til køretøjer henhørende under kapitel 87

7007.11.20

– – – Egnet til luftfartøjer eller rumfartøjer henhørende under kapitel 88

0,0

A

7007.11.30

– – – Egnet til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel

3,0

A

7007.11.40

– – – Egnet til fartøjer henhørende under kapitel 89

3,0

A

7007.19.10

– – – Egnet til varer henhørende under pos. 84.29 eller 84.30

15,0

B7

7007.19.90

– – – Andet

15,0

B7

7007.21.10

– – – Egnet til køretøjer henhørende under kapitel 87

15,0

B7

7007.21.20

– – – Egnet til luftfartøjer eller rumfartøjer henhørende under kapitel 88

0,0

A

7007.21.30

– – – Egnet til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel

3,0

A

7007.21.40

– – – Egnet til fartøjer henhørende under kapitel 89

3,0

A

7007.29.10

– – – Egnet til varer henhørende under pos. 84.29 eller 84.30

15,0

B7

7007.29.90

– – – Andet

15,0

B7

7008.00.00

Isolationsruder bestående af flere lag glas

25,0

B7

7009.10.00

– Bakspejle til køretøjer

15,0

B7

7009.91.00

– – Ikke indrammede

25,0

B7

7009.92.00

– – Indrammede

30,0

B7

7010.10.00

– Ampuller

10,0

B7

7010.20.00

– Propper, låg og andre lukkeanordninger

20,0

B7

7010.90.10

– – Balloner og demijohns

20,0

B7

7010.90.40

– – Flasker, af den art der anvendes til antibiotika, sera og andre injektionsvæsker;

5,0

B3

7010.90.90

– – Andet

20,0

B7

7011.10.10

– – Stilke

5,0

B3

7011.10.90

– – Andet

25,0

B7

7011.20.00

– Til katodestrålerør

0,0

A

7011.90.00

– Andet

25,0

B7

7013.10.00

– Af glaskeramisk materiale

35,0

B7

7013.22.00

– – Af blykrystal

30,0

B7

7013.28.00

– – Andet

35,0

B7

7013.33.00

– – Af blykrystal

30,0

B7

7013.37.00

– – Andet

35,0

B7

7013.41.00

– – Af blykrystal

30,0

B7

7013.42.00

– Af glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over 5 × 10-6 pr. Kelvin mellem

35,0

B7

henhørende under kapitel 86

henhørende under kapitel 86

flasker af den art der anvendes til intravenøse væsker

0 °C og 300 °C
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7013.49.00

– – Andet

35,0

B7

7013.91.00

– – Af blykrystal

30,0

B7

7013.99.00

– – Andet

35,0

B7

7014.00.10

– Af den art der anvendes i motorkøretøjer

5,0

B3

7014.00.90

– Andet

5,0

B3

7015.10.00

– Korrigerende brilleglas

3,0

A

7015.90.10

– – Urglas

5,0

B3

7015.90.90

– – Andet

5,0

B3

7016.10.00

– Glasterninger og andre små glasstykker, også på underlag, til mosaikker eller

25,0

B7

7016.90.00

– Andet

45,0

B7

7017.10.10

– – Reaktorrør og holdere af kvartsglas bestemt til indsætning i diffusions- og iltnings

0,0

A

7017.10.90

– – Andet

0,0

A

7017.20.00

– Af andet glas, med en lineær udvidelseskoefficient på ikke over 5 x 10-6 pr. Kelvin

0,0

A

7017.90.00

– Andet

0,0

A

7018.10.00

– Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og

30,0

B7

7018.20.00

– Mikrokugler af glas med diameter på 1 mm og derunder

0,0

A

7018.90.00

– Andet

30,0

B7

7019.11.00

– – Afhuggede tråde, af længde 50 mm og derunder

3,0

A

7019.12.00

– – Rovings

3,0

A

7019.19.10

– – – Garn

3,0

A

7019.19.90

– – – Andet

3,0

A

7019.31.00

– – Måtter

3,0

A

7019.32.00

– – Glasulddug (vlies)

3,0

A

7019.39.10

– – – Asfalt- eller stenkulstjæreimprægneret glasfiberindpakning af den art der anvendes

3,0

A

7019.39.90

– – – Andet

10,0

B5

7019.40.00

– Vævede stoffer af rovings

3,0

A

7019.51.00

– – Af bredde 30 cm og derunder

3,0

A

7019.52.00

– – Lærredsvævet, af bredde over 30 cm, af vægt under 250 g pr. m2, af filamenter af

3,0

A

7019.59.00

– – Andet

3,0

A

7019.90.10

– – Glasfibre (herunder glasuld)

3,0

A

lignende dekorative formål

ovne til fremstilling af halvlederskiver

mellem 0 °C og 300 °C

lignende smågenstande af glas

til rørledninger

finhed pr. garn på 136 tex og derunder
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7019.90.90

– – Andet

3,0

A

7020.00.11

– – Af den art der anvendes til acrylvarer

0,0

A

7020.00.19

– – Andet

0,0

A

7020.00.20

– Reaktorrør og holdere af kvartsglas bestemt til indsætning i diffusions- og iltnings

0,0

A

7020.00.30

– Glaskolber til termoflasker og andre termobeholdere med vakuumisolering

40,0

B7

7020.00.40

– Evakuerede rør til solfangere

3,0

B3

7020.00.91

– – Persienner

30,0

B7

7020.00.99

– – Andet

30,0

B7

7101.10.00

– Naturperler

3,0

A

7101.21.00

– – Ubearbejdede

3,0

A

7101.22.00

– – Bearbejdede

3,0

A

7102.10.00

– Usorterede

1,0

A

7102.21.00

– – Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

0,0

A

7102.29.00

– – Andet

0,0

A

7102.31.00

– – Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

0,0

A

7102.39.00

– – Andet

0,0

A

7103.10.10

– – Rubiner

0,0

A

7103.10.20

– – Jade (nefrit og jadeit)

0,0

A

7103.10.90

– – Andet

0,0

A

7103.91.10

– – – Rubiner

0,0

A

7103.91.90

– – – Andet

0,0

A

7103.99.00

– – Andet

0,0

A

7104.10.10

– – Ubearbejdede

0,0

A

7104.10.20

– – Bearbejdede

0,0

A

7104.20.00

– Andre varer, ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

0,0

A

7104.90.00

– Andet

0,0

A

7105.10.00

– Af diamanter

1,0

A

7105.90.00

– Andet

1,0

A

7106.10.00

– Pulver

1,0

A

7106.91.00

– – Ubearbejdet

1,0

A

7106.92.00

– – Halvfabrikata

1,0

A

7107.00.00

Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

1,0

A

7108.11.00

– – Pulver

0,0

A

7108.12.00

– – I andre former, ubearbejdet

0,0

A

ovne til fremstilling af halvlederskiver
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7108.13.00

– – I andre former, halvfabrikata

0,0

A

7108.20.00

– Monetært

0,0

A

7109.00.00

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

1,0

A

7110.11.00

– – Ubearbejdet eller som pulver

1,0

A

7110.19.00

– – Andet

1,0

A

7110.21.00

– – Ubearbejdet eller som pulver

1,0

A

7110.29.00

– – Andet

1,0

A

7110.31.00

– – Ubearbejdet eller som pulver

1,0

A

7110.39.00

– – Andet

1,0

A

7110.41.00

– – Ubearbejdet eller som pulver

1,0

A

7110.49.00

– – Andet

1,0

A

7111.00.10

– Platindublé på sølv eller guld

1,0

A

7111.00.90

– Andet

1,0

A

7112.30.00

– Aske indeholdende ædle metaller eller ædelmetalforbindelser

1,0

A

7112.91.00

– – Af guld eller gulddublé, undtagen opfejning indeholdende andre ædle metaller

1,0

A

7112.92.00

– – Af platin eller platindublé, undtagen opfejning indeholdende andre ædle metaller

1,0

A

7112.99.10

– – – Af sølv eller sølvdublé, undtagen opfejning indeholdende andre ædle metaller

1,0

A

7112.99.90

– – – Andet

1,0

A

7113.11.10

– – – Dele

30,0

B7

7113.11.90

– – – Andet

30,0

B7

7113.19.10

– – – Dele

25,0

B7

7113.19.90

– – – Andet

25,0

B7

7113.20.10

– – Dele

30,0

B7

7113.20.90

– – Andet

30,0

B7

7114.11.00

– – Af sølv, også forgyldte eller platinerede eller dublerede med andre ædle metaller

30,0

B7

7114.19.00

– – Af andre ædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede

30,0

B7

7114.20.00

– Af ædelmetaldublé på uædle metaller

30,0

B7

7115.10.00

– Katalysatorer i form af trådvæv eller trådnet, af platin

30,0

B7

7115.90.10

– – Af guld eller sølv

30,0

B7

7115.90.20

– – Af guld- eller sølvdublé

30,0

B7

7115.90.90

– – Andet

30,0

B7

7116.10.00

– Af naturperler eller kulturperler

30,0

B7

7116.20.00

– Af ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

30,0

B7

med ædle metaller
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7117.11.10

– – – Dele

30,0

B7

7117.11.90

– – – Andet

30,0

B7

7117.19.10

– – – Armringe

25,0

B7

7117.19.20

– – – Andre bijouterivarer

25,0

B7

7117.19.90

– – – Dele

25,0

B7

7117.90.11

– – – Helt af plast eller glas

25,0

B7

7117.90.12

– – – Helt af træ, bearbejdet skildpaddeskal, elfenben, ben, horn, koral, perlemor og

25,0

B7

7117.90.13

– – – Helt af porcelæn

25,0

B7

7117.90.19

– – – Andet

25,0

B7

7117.90.21

– – – Helt af plast eller glas

25,0

B7

7117.90.22

– – – Helt af træ, bearbejdet skildpaddeskal, elfenben, ben, horn, koral, perlemor og

25,0

B7

7117.90.23

– – – Helt af porcelæn

25,0

B7

7117.90.29

– – – Andet

25,0

B7

7117.90.91

– – – Helt af plast eller glas

25,0

B7

7117.90.92

– – – Helt af træ, bearbejdet skildpaddeskal, elfenben, ben, horn, koral, perlemor og

25,0

B7

7117.90.93

– – – Helt af porcelæn

25,0

B7

7117.90.99

– – – Andet

25,0

B7

7118.10.10

– – Sølvmønter

30,0

B7

7118.10.90

– – Andet

30,0

B7

7118.90.10

– – Guldmønter, også lovlige betalingsmidler

25,0

B7

7118.90.20

– – Sølvmønter, der er lovlige betalingsmidler

25,0

B7

7118.90.90

– – Andet

25,0

B7

7201.10.00

– Ulegeret råjern med indhold af fosfor på 0,5 vægtprocent og derunder

0,0

A

7201.20.00

– Ulegeret råjern med indhold af fosfor på over 0,5 vægtprocent

0,0

A

7201.50.00

– Legeret råjern; spejljern

0,0

A

7202.11.00

– – Med indhold af kulstof på over 2 vægtprocent

5,0

B5

7202.19.00

– – Andet

5,0

B5

7202.21.00

– – Med indhold af silicium på over 55 vægtprocent

0,0

A

7202.29.00

– – Andet

5,0

B5

7202.30.00

– Ferrosiliciummangan

5,0

B5

7202.41.00

– – Med indhold af kulstof på over 4 vægtprocent

5,0

B5

andre animalske udskæringsmaterialer, bearbejdede vegetabilske udskæringsmate
rialer eller bearbejdede mineralske udskæringsmaterialer

andre animalske udskæringsmaterialer, bearbejdede vegetabilske udskæringsmate
rialer eller bearbejdede mineralske udskæringsmaterialer

andre animalske udskæringsmaterialer, bearbejdede vegetabilske udskæringsmate
rialer eller bearbejdede mineralske udskæringsmaterialer
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7202.49.00

– – Andet

0,0

A

7202.50.00

– Ferrosiliciumkrom

0,0

A

7202.60.00

– Ferronikkel

0,0

A

7202.70.00

– Ferromolybdæn

0,0

A

7202.80.00

– Ferrowolfram og ferrosiliciumwolfram

0,0

A

7202.91.00

– – Ferrotitan og ferrosiliciumtitan

0,0

A

7202.92.00

– – Ferrovanadium

0,0

A

7202.93.00

– – Ferroniobium

0,0

A

7202.99.00

– – Andet

0,0

A

7203.10.00

– Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm

0,0

A

7203.90.00

– Andet

0,0

A

7204.10.00

– Affald og skrot, af støbejern

3,0

B3

7204.21.00

– – Af rustfrit stål

0,0

A

7204.29.00

– – Andet

0,0

A

7204.30.00

– Affald og skrot, af fortinnet jern og stål

0,0

A

7204.41.00

– – Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save-, høvle-, stansnings- og klipningsaffald,

3,0

B3

7204.49.00

– – Andet

0,0

A

7204.50.00

– Ingots af omsmeltet jern- og stålaffald

3,0

B3

7205.10.00

– Granulater

0,0

A

7205.21.00

– – Af legeret stål

0,0

A

7205.29.00

– – Andet

0,0

A

7206.10.10

– – Med indhold af kulstof på over 0,6 vægtprocent

1,0

A

7206.10.90

– – Andet

1,0

A

7206.90.00

– Andet

1,0

A

7207.11.00

– – Med kvadratisk tværsnit, eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end

7,0

B10

7207.12.10

– – – Slabs

0,0

A

7207.12.90

– – – Andet

7,0

B10

7207.19.00

– – Andet

7,0

B10

7207.20.10

– – – Slabs

0,0

A

7207.20.21

– – – – Blokke groft tildannet ved smedning; sheet bars

0,0

A

7207.20.29

– – – – Andet

7,0

B10

7207.20.91

– – – Slabs

0,0

A

7207.20.92

– – – – Blokke groft tildannet ved smedning; sheet bars

0,0

A

7207.20.99

– – – – Andet

7,0

B10

også i pakker

to gange tykkelsen
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7208.10.00

– I oprullet stand, kun varmvalset, med reliefmønster

0,0

A

7208.25.00

– – Af tykkelse 4,75 mm og derover

0,0

A

7208.26.00

– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm

0,0

A

7208.27.10

– – – Af tykkelse under 2 mm

0,0

A

7208.27.90

– – – Andet

0,0

A

7208.36.00

– – Af tykkelse over 10 mm

0,0

A

7208.37.00

– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm

0,0

A

7208.38.00

– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm

0,0

A

7208.39.00

– – Af tykkelse under 3 mm

0,0

A

7208.40.00

– Ikke oprullet, kun varmvalset, med reliefmønster

0,0

A

7208.51.00

– – Af tykkelse over 10 mm

0,0

A

7208.52.00

– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm

0,0

A

7208.53.00

– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm

0,0

A

7208.54.00

– – Af tykkelse under 3 mm

0,0

A

7208.90.00

– Andet

0,0

A

7209.15.00

– – Af tykkelse 3 mm og derover

7,0

B10

7209.16.00

– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm

7,0

B10

7209.17.00

– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm

7,0

B10

7209.18.10

– – – Tinvalsesortblik

0,0

A

7209.18.91

– – – – Med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent og af tykkelse 0,17 mm og

7,0

B10

7209.18.99

– – – – Andet

7,0

B10

7209.25.00

– – Af tykkelse 3 mm og derover

7,0

B10

7209.26.00

– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm

7,0

B10

7209.27.00

– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm

7,0

B10

7209.28.10

– – – Med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent og af tykkelse 0,17 mm og

7,0

B10

7209.28.90

– – – Andet

7,0

B10

7209.90.10

– – Bølgede

7,0

B10

7209.90.90

– – Andet

7,0

B10

7210.11.10

– – – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

5,0

B5

7210.11.90

– – – Andet

5,0

B5

7210.12.10

– – – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

5,0

B5

7210.12.90

– – – Andet

5,0

B5

derunder

derunder
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7210.20.10

– – Med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent og af tykkelse 1,5 mm og

0,0

A

7210.20.90

– – Andet

0,0

A

7210.30.11

– – – Af tykkelse 1,2 mm og derunder

10,0

B10

7210.30.12

– – – Af tykkelse over 1,2 mm, men ikke over 1,5 mm

5,0

B5

7210.30.19

– – – Andet

5,0

B5

7210.30.91

– – – Af tykkelse 1,2 mm og derunder

10,0

B10

7210.30.99

– – – Andet

5,0

B5

7210.41.11

– – – – Af tykkelse 1,2 mm og derunder

15,0

B10

7210.41.12

– – – – Af tykkelse over 1,2 mm, men ikke over 1,5 mm

10,0

B10

7210.41.19

– – – – Andet

10,0

B10

7210.41.91

– – – – Af tykkelse 1,2 mm og derunder

15,0

B10

7210.41.99

– – – – Andet

10,0

B10

7210.49.11

– – – – Forzinket ved jernzinklegeringsmetoden, med indhold af kulstof på under 0,04

0,0

A

7210.49.12

– – – – Andet, af tykkelse 1,2 mm og derunder

15,0

B10

7210.49.13

– – – – Af tykkelse over 1,2 mm, men ikke over 1,5 mm

10,0

B10

7210.49.19

– – – – Andet

10,0

B10

7210.49.91

– – – – Af tykkelse 1,2 mm og derunder

15,0

B10

7210.49.99

– – – – Andet

10,0

B10

7210.50.00

– Belagt eller overtrukket med kromoxider eller med krom og kromoxider

5,0

B5

7210.61.11

– – – – Af tykkelse 1,2 mm og derunder

15,0

B10

7210.61.12

– – – – Af tykkelse over 1,2 mm, men ikke over 1,5 mm

10,0

B10

7210.61.19

– – – – Andet

10,0

B10

7210.61.91

– – – – Af tykkelse 1,2 mm og derunder

15,0

B10

7210.61.99

– – – – Andet

10,0

B10

7210.69.11

– – – – Af tykkelse 1,2 mm og derunder

15,0

B10

7210.69.12

– – – – Af tykkelse over 1,2 mm, men ikke over 1,5 mm

10,0

B10

7210.69.19

– – – – Andet

10,0

B10

7210.69.91

– – – – Af tykkelse 1,2 mm og derunder

15,0

B10

7210.69.99

– – – – Andet

10,0

B10

7210.70.10

– – Med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent og af tykkelse 1,5 mm og

5,0

B5

7210.70.90

– – Andet

3,0

B3

HS 2012
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7210.90.10

– – Med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent og af tykkelse 1,5 mm og

5,0

B5

7210.90.90

– – Andet

5,0

B5

7211.13.10

– – – Bånd, af bredde over 150 mm, men ikke over 400 mm

0,0

A

7211.13.90

– – – Andet

0,0

A

7211.14.11

– – – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7211.14.12

– – – – Bølgede, med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent

0,0

A

7211.14.19

– – – – Andet

0,0

A

7211.14.21

– – – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7211.14.22

– – – – Bølgede, med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent

0,0

A

7211.14.29

– – – – Andet

0,0

A

7211.19.11

– – – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7211.19.12

– – – – Bølgede, med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent

5,0

B5

7211.19.19

– – – – Andet

0,0

A

7211.19.21

– – – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7211.19.22

– – – – Bølgede, med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent

5,0

B5

7211.19.23

– – – – Andet, af tykkelse 0,17 mm og derover

0,0

A

7211.19.29

– – – – Andet

0,0

A

7211.23.10

– – – Bølgede

5,0

B5

7211.23.20

– – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

5,0

B5

7211.23.30

– – – Andet, af tykkelse 0,17 mm og derover

5,0

B5

7211.23.90

– – – Andet

5,0

B5

7211.29.10

– – – Bølgede

5,0

B5

7211.29.20

– – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

5,0

B5

7211.29.30

– – – Andet, af tykkelse 0,17 mm og derover

5,0

B5

7211.29.90

– – – Andet

5,0

B5

7211.90.10

– – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

5,0

B5

7211.90.20

– – Bølgede, med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent

5,0

B5

7211.90.30

– – Andet, af tykkelse 0,17 mm og derover

5,0

B5

7211.90.90

– – Andet

5,0

B5

7212.10.10

– – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

5,0

B5

7212.10.91

– – – Med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent

5,0

B5

7212.10.99

– – – Andet

5,0

B5

7212.20.10

– – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

5,0

B5

HS 2012
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7212.20.20

– – Andet, med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent og af tykkelse 1,5 mm og

5,0

B5

7212.20.90

– – Andet

5,0

B5

7212.30.10

– – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

10,0

B10

7212.30.20

– – Andet, med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent og af tykkelse 1,5 mm og

10,0

B10

7212.30.91

– – – Forzinket ved jernzinklegeringsmetoden, med indhold af kulstof på under 0,04

0,0

A

7212.30.99

– – – Andet

10,0

B10

7212.40.10

– – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

5,0

B5

7212.40.20

– – Andet, med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent og af tykkelse 1,5 mm og

5,0

B5

7212.40.90

– – Andet

5,0

B5

7212.50.11

– – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7212.50.12

– – – Andet, med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent og af tykkelse 1,5 mm

0,0

A

7212.50.19

– – – Andet

0,0

A

7212.50.21

– – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

10,0

B10

7212.50.22

– – – Andet, med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent og af tykkelse 1,5 mm

10,0

B10

7212.50.29

– – – Andet

10,0

B10

7212.50.91

– – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7212.50.92

– – – Andet, med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent og af tykkelse 1,5 mm

0,0

A

7212.50.99

– – – Andet

0,0

A

7212.60.10

– – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7212.60.20

– – Andet, med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent og af tykkelse 1,5 mm og

0,0

A

7212.60.90

– – Andet

0,0

A

7213.10.00

– Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen

15,0

B10

7213.20.00

– I andre tilfælde, af automatstål

0,0

A

7213.91.10

– – – Af den art der anvendes til fremstilling af loddestænger

5,0

B7

7213.91.20

– – – Af den art der anvendes til armering af beton (rebars)

15,0

B10

7213.91.90

– – – Andet

0,0

A

7213.99.10

– – – Af den art der anvendes til fremstilling af loddestænger

5,0

B5

7213.99.20

– – – Af den art der anvendes til armering af beton (rebars)

15,0

B10

7213.99.90

– – – Andet

0,0

A

HS 2012

derunder

derunder

vægtprocent

derunder

og derunder

og derunder

og derunder

derunder

DA

L 186/846

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basistoldsats
(%)

Kategori

7214.10.11

– – – Med cirkulært tværsnit

0,0

A

7214.10.19

– – – Andet

0,0

A

7214.10.21

– – – Med cirkulært tværsnit

0,0

A

7214.10.29

– – – Andet

0,0

A

7214.20.31

– – – – Af den art der anvendes til armering af beton (rebars)

15,0

B10

7214.20.39

– – – – Andet

0,0

A

7214.20.41

– – – – Af den art der anvendes til armering af beton (rebars)

15,0

B10

7214.20.49

– – – – Andet

0,0

A

7214.20.51

– – – – Af den art der anvendes til armering af beton (rebars)

15,0

B10

7214.20.59

– – – – Andet

0,0

A

7214.20.61

– – – – Af den art der anvendes til armering af beton (rebars)

15,0

B10

7214.20.69

– – – – Andet

0,0

A

7214.30.00

– I andre tilfælde, af automatstål

0,0

A

7214.91.10

– – – Med indhold af kulstof på under 0,6 vægtprocent

0,0

A

7214.91.20

– – – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

0,0

A

7214.99.10

– – – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover, bortset fra med cirkel

0,0

A

7214.99.90

– – – Andet

0,0

A

7215.10.00

– Af automatstål, kun koldbehandlede

0,0

A

7215.50.10

– – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover, bortset fra med cirkelformet

0,0

A

7215.50.91

– – – Af den art der anvendes til armering af beton (rebars)

15,0

B10

7215.50.99

– – – Andet

0,0

A

7215.90.10

– – Af den art der anvendes til armering af beton (rebars)

15,0

B10

7215.90.90

– – Andet

0,0

A

7216.10.00

– U-, I- eller H-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde

10,0

B10

7216.21.00

– – L-profiler

10,0

B10

7216.22.00

– – T-profiler

10,0

B10

7216.31.00

– – U-profiler

10,0

B10

7216.32.00

– – I-profiler

10,0

B10

7216.33.00

– – H-profiler

10,0

B10

7216.40.00

– L- eller T-profiler, kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede, af højde 80 mm

10,0

B10

7216.50.10

– – Af højder under 80 mm

10,0

B10

7216.50.90

– – Andet

10,0

B10

formet tværsnit

tværsnit

under 80 mm

og derover
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7216.61.00

– – Fremstillet af fladvalsede produkter

10,0

B10

7216.69.00

– – Andet

10,0

B10

7216.91.00

– – Koldbehandlede, fremstillet af fladvalsede produkter

10,0

B10

7216.99.00

– – Andet

10,0

B10

7217.10.10

– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

15,0

B10

7217.10.22

– – – Kanttråd; "reed wire"; ståltråd til forspændt beton; wire af automatstål

0,0

A

7217.10.29

– – – Andet

10,0

B10

7217.10.31

– – – Tråd til eger, kanttråd; "reed wire"; ståltråd til forspændt beton; tråd af automat

0,0

A

7217.10.39

– – – Andet

5,0

B5

7217.20.10

– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

10,0

B10

7217.20.20

– – Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,45 vægt

5,0

B5

7217.20.91

– – – Stålkernetråd af den art der anvendes til aluminiumsledere forstærket med stål

0,0

A

7217.20.99

– – – Andet

5,0

B5

7217.30.11

– – – Belagt eller overtrukket med tin

10,0

B10

7217.30.19

– – – Andet

10,0

B10

7217.30.21

– – – Belagt eller overtrukket med tin

5,0

B5

7217.30.29

– – – Andet

5,0

B5

7217.30.31

– – – Ståltråd overtrukket med kobberlegering, af den art der anvendes til fremstilling af

0,0

A

7217.30.32

– – – Andet, belagt eller overtrukket med tin

5,0

B5

7217.30.39

– – – Andet

5,0

B5

7217.90.10

– – Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

10,0

B10

7217.90.90

– – Andet

5,0

B5

7218.10.00

– Ingots og andre ubearbejdede former

0,0

A

7218.91.00

– – Med rektangulært tværsnit

0,0

A

7218.99.00

– – Andet

0,0

A

7219.11.00

– – Af tykkelse over 10 mm

0,0

A

7219.12.00

– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm

0,0

A

7219.13.00

– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm

0,0

A

7219.14.00

– – Af tykkelse under 3 mm

0,0

A

7219.21.00

– – Af tykkelse over 10 mm

0,0

A

7219.22.00

– – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm

0,0

A

7219.23.00

– Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm

0,0

A

7219.24.00

– – Af tykkelse under 3 mm

0,0

A

7219.31.00

– – Af tykkelse 4,75 mm og derover

0,0

A

stål

procent

(ACSR)

gummidæk (kanttråd)
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7219.32.00

– – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm

0,0

A

7219.33.00

– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm

5,0

B5

7219.34.00

– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm

5,0

B5

7219.35.00

– – Af tykkelse under 0,5 mm

5,0

B5

7219.90.00

– Andet

0,0

A

7220.11.10

– – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7220.11.90

– – – Andet

0,0

A

7220.12.10

– – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7220.12.90

– – – Andet

0,0

A

7220.20.10

– – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

5,0

B5

7220.20.90

– – Andet

5,0

B5

7220.90.10

– – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7220.90.90

– – Andet

0,0

A

7221.00.00

Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål

0,0

A

7222.11.00

– – Med cirkulært tværsnit

0,0

A

7222.19.00

– – Andet

0,0

A

7222.20.10

– – Med cirkulært tværsnit

0,0

A

7222.20.90

– – Andet

0,0

A

7222.30.10

– – Med cirkulært tværsnit

10,0

B10

7222.30.90

– – Andet

0,0

A

7222.40.10

– – Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede

0,0

A

7222.40.90

– – Andet

0,0

A

7223.00.00

Tråd af rustfrit stål

10,0

B10

7224.10.00

– Ingots og andre ubearbejdede former

0,0

A

7224.90.00

– Andet

0,0

A

7225.11.00

– – Korn-orienteret

0,0

A

7225.19.00

– – Andet

0,0

A

7225.30.10

– – Af hurtigstål

0,0

A

7225.30.90

– – Andet

0,0

A

7225.40.10

– – Af hurtigstål

0,0

A

7225.40.90

– – Andet

0,0

A

7225.50.10

– – Af hurtigstål

0,0

A

7225.50.90

– – Andet

0,0

A

7225.91.10

– – – Af hurtigstål

0,0

A

7225.91.90

– – – Andet

0,0

A
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7225.92.10

– – – Af hurtigstål

0,0

A

7225.92.90

– – – Andet

0,0

A

7225.99.10

– – – Af hurtigstål

0,0

A

7225.99.90

– – – Andet

0,0

A

7226.11.10

– – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7226.11.90

– – – Andet

0,0

A

7226.19.10

– – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7226.19.90

– – – Andet

0,0

A

7226.20.10

– – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7226.20.90

– – Andet

0,0

A

7226.91.10

– – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7226.91.90

– – – Andet

0,0

A

7226.92.10

– – – Bånd, af bredde ikke over 400 mm

0,0

A

7226.92.90

– – – Andet

0,0

A

7226.99.11

– – – – Forzinket

0,0

A

7226.99.19

– – – – Andet

0,0

A

7226.99.91

– – – – Forzinket

0,0

A

7226.99.99

– – – – Andet

0,0

A

7227.10.00

– Af hurtigstål

0,0

A

7227.20.00

– Af siliciummanganstål

0,0

A

7227.90.00

– Andet

0,0

A

7228.10.10

– – Med cirkulært tværsnit

0,0

A

7228.10.90

– – Andet

0,0

A

7228.20.11

– – – Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede

0,0

A

7228.20.19

– – – Andet

0,0

A

7228.20.91

– – – Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede

0,0

A

7228.20.99

– – – Andet

0,0

A

7228.30.10

– – Med cirkulært tværsnit

0,0

A

7228.30.90

– – Andet

0,0

A

7228.40.10

– – Med cirkulært tværsnit

0,0

A

7228.40.90

– – Andet

0,0

A

7228.50.10

– – Med cirkulært tværsnit

0,0

A

7228.50.90

– – Andet

0,0

A

7228.60.10

– – Med cirkulært tværsnit

0,0

A

7228.60.90

– – Andet

0,0

A
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7228.70.10

– – Kun varmvalsede, varmtrukne eller strengpressede

0,0

A

7228.70.90

– – Andet

0,0

A

7228.80.11

– – – Med cirkulært tværsnit

0,0

A

7228.80.19

– – – Andet

0,0

A

7228.80.90

– – Andet

0,0

A

7229.20.00

– Af siliciummanganstål

0,0

A

7229.90.10

– – Af hurtigstål

0,0

A

7229.90.90

– – Andet

0,0

A

7301.10.00

– Spunsvægjern

0,0

A

7301.20.00

– Profiler

5,0

B5

7302.10.00

– Skinner

0,0

A

7302.30.00

– Tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter

0,0

A

7302.40.00

– Skinnelasker og underlagsplader

0,0

A

7302.90.10

– – Sveller

0,0

A

7302.90.90

– – Andet

0,0

A

7303.00.11

– – Muffeløse rør

10,0

B5

7303.00.19

– – Andet

10,0

B5

7303.00.90

– Andet

3,0

B3

7304.11.00

– – Af rustfrit stål

0,0

A

7304.19.00

– – Andet

0,0

A

7304.22.00

– – Borerør af rustfrit stål

0,0

A

7304.23.00

– – Andre borerør

0,0

A

7304.24.00

– – Andre varer, af rustfrit stål

0,0

A

7304.29.00

– – Andet

0,0

A

7304.31.10

– – – Foringsrør og produktionsrør til borestænger, med udvendigt og indvendigt

5,0

B5

7304.31.20

– – – Højtryksrør

0,0

A

7304.31.40

– – – Andet, med udvendig diameter på under 140 mm og med indhold af kulstof på

10,0

B5

7304.31.90

– – – Andet

5,0

B5

7304.39.20

– – – Højtryksrør

0,0

A

7304.39.40

– – – Andet, med udvendig diameter på under 140 mm og med indhold af kulstof på

10,0

B5

7304.39.90

– – – Andet

5,0

B5

7304.41.00

– – Koldtrukket eller koldvalset

0,0

A

7304.49.00

– – Andet

0,0

A

7304.51.10

– – – Foringsrør og produktionsrør til borestænger, med udvendigt og indvendigt

0,0

A

gevind

under 0,45 vægtprocent

under 0,45 vægtprocent

gevind
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7304.51.90

– – – Andet

0,0

A

7304.59.00

– – Andet

0,0

A

7304.90.10

– – Højtryksrør

0,0

A

7304.90.30

– – Andet, med udvendig diameter på under 140 mm og med indhold af kulstof på

10,0

B5

7304.90.90

– – Andet

5,0

B5

7305.11.00

– – Svejset på langs med skjult lysbuesvejsning

5,0

B5

7305.12.10

– – – Modstandsstumpsvejset (ERW)

5,0

B5

7305.12.90

– – – Andet

5,0

B5

7305.19.10

– – – Spiralsvejset eller helixsvejset med skjult lysbuesvejsning

10,0

B5

7305.19.90

– – – Andet

10,0

B5

7305.20.00

– Foringsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas

5,0

B5

7305.31.10

– – – Rør af rustfrit stål

5,0

B5

7305.31.90

– – – Andet

5,0

B5

7305.39.10

– – – Højtryksrør

5,0

B5

7305.39.90

– – – Andet

10,0

B5

7305.90.00

– Andet

5,0

B5

7306.11.10

– – – Svejsede på langs med modstandsstumpsvejsning (ERW)

5,0

B5

7306.11.20

– – – Spiralsvejset eller helixsvejset med skjult lysbuesvejsning

5,0

B5

7306.11.90

– – – Andet

5,0

B5

7306.19.10

– – – Svejsede på langs med modstandsstumpsvejsning (ERW)

5,0

B5

7306.19.20

– – – Spiralsvejset eller helixsvejset med skjult lysbuesvejsning

5,0

B5

7306.19.90

– – – Andet

5,0

B5

7306.21.00

– – Svejsede, af rustfrit stål

5,0

B5

7306.29.00

– – Andet

5,0

B5

7306.30.10

– – Kedelrør

10,0

B5

7306.30.20

– – Kobberbelagte, fluorharpiksovertrukne eller zinkkromaterede stålrør med udvendig

10,0

B5

7306.30.30

– – Rør af den art der anvendes til fremstilling af kapperør til varmelegemer i elektriske

10,0

B5

7306.30.40

– – Højtryksrør

5,0

B5

7306.30.90

– – Andet

10,0

B10

7306.40.10

– – Kedelrør

7,0

B5

7306.40.20

– – Rør af rustfrit stål, med udvendig diameter på over 105 mm

7,0

B5

7306.40.30

– – Rør med indhold af nikkel på mindst 30 vægtprocent, med udvendig diameter ikke

7,0

B5

7306.40.90

– – Andet

7,0

B5

under 0,45 vægtprocent

diameter ikke over 15 mm

strygejern eller riskogere, med udvendig diameter 12 mm og derunder

over 10 mm
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7306.50.10

– – Kedelrør

5,0

B5

7306.50.90

– – Andet

5,0

B7

7306.61.00

– – Firkantrør (rektangulære eller kvadratiske)

5,0

B7

7306.69.00

– – Rør med andre ikke-cirkulære tværsnit

5,0

B7

7306.90.10

– – Kobberslagloddede rør

10,0

B5

7306.90.90

– – Andet

10,0

B10

7307.11.10

– – – Muffeløse rørfittings

5,0

B5

7307.11.90

– – – Andet

5,0

B5

7307.19.00

– – Andet

5,0

B5

7307.21.10

– – – Med indvendig diameter på under 15 cm

5,0

B5

7307.21.90

– – – Andet

5,0

B5

7307.22.10

– – – Med indvendig diameter på under 15 cm

5,0

B5

7307.22.90

– – – Andet

5,0

B5

7307.23.10

– – – Med indvendig diameter på under 15 cm

5,0

B5

7307.23.90

– – – Andet

5,0

B5

7307.29.10

– – – Med indvendig diameter på under 15 cm

5,0

B5

7307.29.90

– – – Andet

5,0

B5

7307.91.10

– – – Med indvendig diameter på under 15 cm

5,0

B5

7307.91.90

– – – Andet

5,0

B5

7307.92.10

– – – Med indvendig diameter på under 15 cm

5,0

B5

7307.92.90

– – – Andet

5,0

B5

7307.93.10

– – – Med indvendig diameter på under 15 cm

5,0

B5

7307.93.90

– – – Andet

5,0

B5

7307.99.10

– – – Med indvendig diameter på under 15 cm

5,0

B5

7307.99.90

– – – Andet

5,0

B5

7308.10.10

– – Præfabrikerede moduler forbundet med dybler

0,0

A

7308.10.90

– – Andet

0,0

A

7308.20.11

– – – Præfabrikerede moduler forbundet med dybler

0,0

A

7308.20.19

– – – Andet

0,0

A

7308.20.21

– – – Præfabrikerede moduler forbundet med dybler

5,0

B5

7308.20.29

– – – Andet

5,0

B5

7308.30.00

– Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler

10,0

B5

7308.40.10

– – Præfabrikerede moduler forbundet med dybler

3,0

A

7308.40.90

– – Andet

3,0

A

7308.90.20

– – Præfabrikerede moduler forbundet med dybler

10,0

B5
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7308.90.40

– – Bølgede og buede forzinkede plader forarbejdede til brug i rørledninger, gennemløb

10,0

B5

7308.90.50

– – Skinner til skib

10,0

B5

7308.90.60

– – Perforerede, opslidsede kabelrender

10,0

B5

7308.90.92

– – – Rækværker

10,0

B5

7308.90.99

– – – Andet

10,0

B5

7309.00.11

– – Varmeisolerede eller med indvendig beklædning

5,0

B5

7309.00.19

– – Andet

5,0

B5

7309.00.91

– – Varmeisolerede eller med indvendig beklædning

5,0

B5

7309.00.99

– – Andet

5,0

B5

7310.10.10

– – Af hvidblik

10,0

B5

7310.10.90

– – Andet

10,0

B5

7310.21.10

– – – Med rumindhold under 1 liter

12,0

B5

7310.21.91

– – – – Af hvidblik

10,0

B5

7310.21.99

– – – – Andet

10,0

B5

7310.29.10

– – – Med rumindhold under 1 liter

15,0

B5

7310.29.91

– – – – Af hvidblik

10,0

B5

7310.29.99

– – – – Andet

10,0

B5

7311.00.21

– – Med rumindhold under 30 liter

17,0

B5

7311.00.22

– – Med rumindhold 30 liter eller derover, men under 110 liter

5,0

B5

7311.00.29

– – Andet

0,0

A

7311.00.93

– – Med rumindhold under 30 liter

17,0

B5

7311.00.94

– – Med rumindhold 30 liter eller derover, men under 110 liter

5,0

B5

7311.00.99

– – Andet

0,0

A

7312.10.10

– – Ståltråd af typen "locked coils", "flattened strands" og rotationsfri ståltråd

5,0

B5

7312.10.20

– – Belagt eller overtrukket med messing og af diameter ikke over 3 mm

5,0

B5

7312.10.91

– – – Forspændingsståltråd

3,0

A

7312.10.99

– – – Andet

5,0

B5

7312.90.00

– Andet

5,0

B5

7313.00.00

Pigtråd af jern og stål; snoede bånd og snoet fladtråd, med eller uden pigge, samt løst
snoet dobbelttråd, af den art der anvendes til indhegning, af jern og stål

30,0

B5

7314.12.00

– – Endeløse bånd til maskiner, af rustfrit stål

0,0

A

7314.14.00

– – Andet trådvæv, af rustfrit stål

0,0

A

7314.19.10

– – – Endeløse bånd til maskiner, undtagen af rustfrit stål

10,0

B5

7314.19.90

– – – Andet

10,0

B5
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7314.20.00

– Trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne, af tråd med største

15,0

B5

7314.31.00

– – Forzinket

20,0

B5

7314.39.00

– – Andet

20,0

B5

7314.41.00

– – Forzinket

30,0

B5

7314.42.00

– – Overtrukket med plast

30,0

B5

7314.49.00

– – Andet

30,0

B5

7314.50.00

– Strækmetal

20,0

B5

7315.11.10

– – – Cykel- eller motorcykelkæde

35,0

B5

7315.11.91

– – – – Af drivkædetypen, med kædedeling ikke under 6 mm og ikke over 32 mm

0,0

A

7315.11.99

– – – – Andet

0,0

A

7315.12.10

– – – Cykel- eller motorcykelkæde

0,0

A

7315.12.90

– – – Andet

0,0

A

7315.19.10

– – – Af cykel- eller motorcykelkæde

30,0

B5

7315.19.90

– – – Andet

0,0

A

7315.20.00

– Snekæder

0,0

A

7315.81.00

– – Stolpekæder

0,0

A

7315.82.00

– – Andre kæder, med svejsede led

0,0

A

7315.89.10

– – – Cykel- eller motorcykelkæde

30,0

B5

7315.89.90

– – – Andet

0,0

A

7315.90.20

– – Af cykel- eller motorcykelkæde

30,0

B5

7315.90.90

– – Andet

0,0

A

7316.00.00

Ankere, dræg og dele dertil, af jern og stål

3,0

B3

7317.00.10

– Trådstifter

20,0

B5

7317.00.20

– Hæfteklammer

20,0

B5

7317.00.90

– Andet

20,0

B5

7318.11.00

– – Svelleskruer

5,0

B5

7318.12.00

– – Andre træskruer

10,0

B10

7318.13.00

– – Skruekroge og øjeskruer

10,0

B10

7318.14.00

– – Selvskærende skruer

10,0

B10

7318.15.00

– – Andre skruer og bolte, også med tilhørende møtrikker eller underlagsskiver

10,0

B10

7318.16.00

– – Møtrikker

10,0

B10

7318.19.00

– – Andet

10,0

B10

7318.21.00

– – Fjedrende underlagsskiver og låseskiver

10,0

B10

7318.22.00

– – Andre underlagsskiver

10,0

B10

HS 2012
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7318.23.00

– – Nitter

10,0

B10

7318.24.00

– – Splitter og kiler

10,0

B10

7318.29.00

– – Andet

10,0

B10

7319.40.00

– Sikkerhedsnåle, knappenåle og lignende nåle

30,0

B10

7319.90.10

– – Synåle, stoppenåle og broderenåle

30,0

B10

7319.90.90

– – Andet

30,0

B10

7320.10.11

– – – Egnet til anvendelse på motorkøretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03 eller

10,0

B10

7320.10.19

– – – Andet

3,0

B3

7320.10.90

– – Andet

3,0

B3

7320.20.10

– – Egnet til anvendelse på motorkøretøjer eller maskiner henhørende under pos.

3,0

B7

7320.20.90

– – Andet

3,0

B3

7320.90.10

– – Egnet til anvendelse på motorkøretøjer

3,0

B7

7320.90.90

– – Andet

3,0

B3

7321.11.00

– – Til gas eller både til gas og andet brændsel

15,0

B10

7321.12.00

– – Til flydende brændsel

20,0

B5

7321.19.00

– – Andre apparater, herunder apparater til fast brændsel

20,0

B10

7321.81.00

– – Til gas eller både til gas og andet brændsel

15,0

B10

7321.82.00

– – Til flydende brændsel

25,0

B5

7321.89.00

– – Andre apparater, herunder apparater til fast brændsel

20,0

B10

7321.90.10

– – Til petroleumsovne

10,0

B10

7321.90.20

– – Til apparater til madlavning samt varmeplader med brænder, der er gasdrevne

10,0

B10

7321.90.90

– – Andet

10,0

B10

7322.11.00

– – Af støbejern

27,0

B5

7322.19.00

– – Andet

30,0

B5

7322.90.00

– Andet

17,0

B5

7323.10.00

– Jern- og ståluld; gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller

25,0

B5

7323.91.10

– – – Køkkenudstyr

30,0

B5

7323.91.20

– – – Askebægre

30,0

B5

7323.91.90

– – – Andet

30,0

B5

7323.92.00

– – Af støbejern, emaljeret

30,0

B5

7323.93.10

– – – Køkkenudstyr

30,0

B5

7323.93.20

– – – Askebægre

30,0

B5

7323.93.90

– – – Andet

30,0

B5

7323.94.00

– – Af jern (undtagen af støbejern) og stål, emaljeret

30,0

B5

7323.99.10

– – – Køkkenudstyr

20,0

B5

87.04

84.29 eller 84.30

polering
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7323.99.20

– – – Askebægre

20,0

B5

7323.99.90

– – – Andet

20,0

B5

7324.10.10

– – Køkkenvaske

20,0

B5

7324.10.90

– – Andet

20,0

B5

7324.21.10

– – – Lange badekar

35,0

B5

7324.21.90

– – – Andet

35,0

B5

7324.29.00

– – Andet:

35,0

B5

7324.90.10

– – Skylletoiletter eller -urinaler (stationære)

20,0

B5

7324.90.30

– – Sengebækkener og transportable urinaler

20,0

B5

7324.90.91

– – – Dele til køkkenvaske eller badekar

20,0

B5

7324.90.93

– – – Dele til skylletoiletter eller -urinaler (stationære)

20,0

B5

7324.90.99

– – – Andet

20,0

B5

7325.10.20

– – Brønddæksler samt riste og rammer dertil

20,0

B5

7325.10.90

– – Andet

15,0

B5

7325.91.00

– – Kugler og lign., til kuglemøller

20,0

B5

7325.99.20

– – – Brønddæksler samt riste og rammer dertil

20,0

B5

7325.99.90

– – – Andet

20,0

B5

7326.11.00

– – Kugler og lign., til kuglemøller

20,0

B5

7326.19.00

– – Andet

10,0

B5

7326.20.50

– – Fjerkræbure og lignende varer

20,0

B5

7326.20.90

– – Andet

20,0

B5

7326.90.10

– – Skibsror

5,0

B5

7326.90.30

– – Sammensatte holderkomponenter af rustfrit stål med gummimuffer af den art der

15,0

B5

7326.90.60

– – Bunsenbrændere

15,0

B5

7326.90.70

– – Hestesko; ridesporer

15,0

B5

7326.90.91

– – – Cigaretetuier og -æsker

15,0

B5

7326.90.99

– – – Andet

15,0

B5

7401.00.00

Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)

0,0

A

7402.00.00

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

0,0

A

7403.11.00

– – Katoder og dele deraf

0,0

A

7403.12.00

– – Trådemner (wirebars)

0,0

A

7403.13.00

– – Billets

0,0

A

7403.19.00

– – Andet

0,0

A

7403.21.00

– – Kobber-zinklegeringer (messing)

0,0

A

anvendes til muffeløse rør og rørfittings af støbejern
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7403.22.00

– – Kobber-tinlegeringer (bronze)

0,0

A

7403.29.00

– – Andre kobberlegeringer (undtagen kobberforlegeringer henhørende under pos.

0,0

A

7404.00.00

Affald og skrot, af kobber

0,0

A

7405.00.00

Kobberforlegeringer

0,0

A

7406.10.00

– Pulver med ikke-lamelagtig struktur

0,0

A

7406.20.00

– Pulver med lamelagtig struktur; flager

0,0

A

7407.10.30

– – Profiler

0,0

A

7407.10.40

– – Stænger

3,0

A

7407.21.00

– – Af kobber-zinklegeringer (messing)

0,0

A

7407.29.00

– – Andet

0,0

A

7408.11.10

– – – Med største tværmål 14 mm og derunder

10,0

B7

7408.11.90

– – – Andet

5,0

B5

7408.19.00

– – Andet

10,0

B7

7408.21.00

– – Af kobber-zinklegeringer (messing)

0,0

A

7408.22.00

– – Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)

0,0

A

7408.29.00

– – Andet

0,0

A

7409.11.00

– – I oprullet stand

0,0

A

7409.19.00

– – Andet

0,0

A

7409.21.00

– – I oprullet stand

0,0

A

7409.29.00

– – Andet

0,0

A

7409.31.00

– – I oprullet stand

0,0

A

7409.39.00

– – Andet

0,0

A

7409.40.00

– Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)

0,0

A

7409.90.00

– Af andre kobberlegeringer

0,0

A

7410.11.00

– – Af raffineret kobber

0,0

A

7410.12.00

– – Af kobberlegeringer

0,0

A

7410.21.00

– – Af raffineret kobber

0,0

A

7410.22.00

– – Af kobberlegeringer

0,0

A

7411.10.00

– Af raffineret kobber

5,0

B5

7411.21.00

– – Af kobber-zinklegeringer (messing)

5,0

B5

7411.22.00

– – Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)

5,0

B5

7411.29.00

– – Andet

3,0

A

7412.10.00

– Af raffineret kobber

0,0

A

74.05)
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7412.20.10

– – Af kobber-zinklegeringer (messing)

0,0

A

7412.20.90

– – Andet

0,0

A

7413.00.10

– Med en diameter på ikke over 28,28 mm

15,0

B7

7413.00.90

– Andet

0,0

A

7415.10.10

– – Søm

20,0

B7

7415.10.20

– – Hæfteklammer

20,0

B7

7415.10.90

– – Andet

20,0

B7

7415.21.00

– – Underlagsskiver (også fjedrende)

10,0

B7

7415.29.00

– – Andet

10,0

B7

7415.33.10

– – – Skruer

10,0

B7

7415.33.20

– – – Bolte og møtrikker

10,0

B7

7415.39.00

– – Andet

10,0

B7

7418.10.10

– – Gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering

25,0

B7

7418.10.30

– – – Koge- og varmeapparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug, ikke-

25,0

B7

7418.10.90

– – – Andet

25,0

B7

7418.20.00

– Sanitetsartikler og dele dertil

30,0

B7

7419.10.00

– Kæder og dele dertil

5,0

B5

7419.91.00

– – Støbte eller smedede, men ikke yderligere bearbejdet

5,0

B5

7419.99.31

– – – – Til maskiner

0,0

A

7419.99.39

– – – – Andet

0,0

A

7419.99.40

– – – Fjedre

0,0

A

7419.99.50

– – – Cigaretetuier eller -æsker

5,0

B5

7419.99.60

– – – Koge- og varmeapparater, undtagen af den art der anvendes til husholdningsbrug,

5,0

B5

7419.99.70

– – – Varer specielt konstruerede til anvendelse under religiøse ritualer

5,0

A

7419.99.90

– – – Andet

5,0

B5

7501.10.00

– Nikkelsten

0,0

A

7501.20.00

– Nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel

0,0

A

7502.10.00

– Ulegeret nikkel

0,0

A

7502.20.00

– Nikkellegeringer

0,0

A

7503.00.00

Affald og skrot, af nikkel

0,0

A

7504.00.00

Pulver og flager, af nikkel

0,0

A

7505.11.00

– – Af ulegeret nikkel

0,0

A

7505.12.00

– – Af nikkellegeringer

0,0

A

7505.21.00

– – Af ulegeret nikkel

0,0

A

elektriske, samt dele dertil

samt dele dertil
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7505.22.00

– – Af nikkellegeringer

0,0

A

7506.10.00

– Af ulegeret nikkel

0,0

A

7506.20.00

– Af nikkellegeringer

0,0

A

7507.11.00

– – Af ulegeret nikkel

0,0

A

7507.12.00

– – Af nikkellegeringer

0,0

A

7507.20.00

– Rørfittings

0,0

A

7508.10.00

– Tråddug, trådnet og trådgitter, af nikkel

0,0

A

7508.90.30

– – Bolte og møtrikker

0,0

A

7508.90.40

– – Andre varer egnede til anvendelse til konstruktionsbrug

0,0

A

7508.90.50

– – Galvaniseringsanoder, også fremstillet ved elektrolyse

0,0

A

7508.90.90

– – Andet

0,0

A

7601.10.00

– Ulegeret aluminium

0,0

A

7601.20.00

– Aluminiumlegeringer

0,0

A

7602.00.00

Affald og skrot, af aluminium

0,0

A

7603.10.00

– Pulver med ikke-lamelagtig struktur

0,0

A

7603.20.00

– Pulver med lamelagtig struktur; flager

0,0

A

7604.10.10

– – Stænger

5,0

B5

7604.10.90

– – Andet

10,0

B7

7604.21.10

– – – Perforerede rørprofiler af den art der anvendes til fordampningsslanger i luftkon

10,0

B7

7604.21.90

– – – Andet

10,0

B7

7604.29.10

– – – Strengpressede stænger

5,0

B5

7604.29.30

– – – Y-formede profiler til lynlåse, i oprullet stand

10,0

B7

7604.29.90

– – – Andet

10,0

B7

7605.11.00

– – Med største tværmål på over 7 mm

10,0

B7

7605.19.10

– – – Med en diameter på ikke over 0,0508 mm

10,0

B7

7605.19.90

– – – Andet

10,0

B7

7605.21.00

– – Med største tværmål på over 7 mm

3,0

B5

7605.29.00

– – Andet

3,0

B5

7606.11.10

– – – Umønstrede eller mønstrede ved valsning eller presning, ikke yderligere overfla

0,0

A

7606.11.90

– – – Andet

0,0

A

7606.12.10

– – – Materiale til dåsekroppe, herunder materiale til dåseender og materiale til dåse

3,0

B5

7606.12.20

– – – Plader af aluminium, ikke lysfølsomt, af den art der anvendes i trykkeriindustrien

0,0

A

7606.12.31

– – – – Af aluminiumlegering 5082 eller 5182, af bredde over 1 m, i oprullet stand

3,0

B5

7606.12.39

– – – – Andet

3,0

B5

ditioneringsanlæg i motorkøretøjer

debehandlede

ringe, i oprullet stand
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7606.12.90

– – – Andet

3,0

B5

7606.91.00

– – Af ulegeret aluminium

0,0

A

7606.92.00

– – Af aluminiumlegeringer

3,0

A

7607.11.00

– – Kun valset

0,0

A

7607.19.00

– – Andet

3,0

B5

7607.20.00

– Med underlag

3,0

B5

7608.10.00

– Af ulegeret aluminium

3,0

B5

7608.20.00

– Af aluminiumlegeringer

3,0

B5

7609.00.00

Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium

3,0

B5

7610.10.00

– Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler

15,0

B7

7610.90.20

– – Indre eller ydre flydelag til lagertanke

3,0

A

7610.90.90

– – Andet

15,0

B7

7611.00.00

Tanke, kar og lignende beholdere til ethvert materiale (undtagen beholdere til kompri
merede eller flydende gasser), af aluminium, med et rumindhold på over 300 liter,
også varmeisolerede eller med indvendig beklædning, men uden mekanisk udstyr og
uden udstyr til opvarmning eller afkøling

0,0

A

7612.10.00

– Tuber

20,0

B7

7612.90.10

– – Sømløse beholdere af den art der anvendes til frisk mælk

15,0

B7

7612.90.90

– – Andet

15,0

B7

7613.00.00

Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser

0,0

A

7614.10.11

– – – Med en diameter på ikke over 25,3 mm

20,0

B7

7614.10.12

– – – Af diameter over 25,3 mm, men ikke over 28,28 mm

15,0

B7

7614.10.19

– – – Andet

10,0

B7

7614.10.90

– – Andet

5,0

B5

7614.90.11

– – – Med en diameter på ikke over 25,3 mm

20,0

B7

7614.90.12

– – – Af diameter over 25,3 mm, men ikke over 28,28 mm

15,0

B7

7614.90.19

– – – Andet

10,0

B7

7614.90.90

– – Andet

5,0

B5

7615.10.10

– – Gryderensere, svampe, handsker og lignende varer til rensning eller polering

30,0

B7

7615.10.90

– – Andet

22,0

B7

7615.20.20

– – Sengebækkener, urinaler og natpotter

30,0

B7

7615.20.90

– – Andet

30,0

B7

7616.10.10

– – Søm

20,0

B7

7616.10.20

– – Hæfteklammer og kroge; bolte og møtrikker

20,0

B7

7616.10.90

– – Andet

20,0

B7
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7616.91.00

– – Tråddug, trådnet og trådgitter, af aluminiumtråd

20,0

B7

7616.99.20

– – – Beslag af den art der anvendes til fremstilling af blyanter

20,0

B7

7616.99.30

– – – Råemner, runde, af en sådan størrelse, at tykkelsen overstiger en tiendedel af

20,0

B7

7616.99.40

– – – Bobiner, spoler, ruller og lignende varer til tekstilgarn

20,0

B7

7616.99.60

– – – Tude og bægre af den art der anvendes til tapning af latex

20,0

B7

7616.99.91

– – – – Cigaretetuier eller -æsker; persienner

15,0

B7

7616.99.92

– – – – Strækmetal

15,0

B7

7616.99.99

– – – – Andet

15,0

B7

7801.10.00

– Raffineret bly

0,0

A

7801.91.00

– – Med antimon, beregnet efter vægt, som den væsentligste anden bestanddel

0,0

A

7801.99.00

– – Andet

0,0

A

7802.00.00

Affald og skrot, af bly

0,0

A

7804.11.00

– – Bånd og folie, af tykkelse ikke over 0,2 mm (uden underlag)

0,0

A

7804.19.00

– – Andet

0,0

A

7804.20.00

– Pulver og flager

0,0

A

7806.00.20

– Stænger, profiler og tråd

0,0

A

7806.00.30

– Rør og rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer)

0,0

A

7806.00.90

– Andet

0,0

A

7901.11.00

– – Med indhold af zink på 99,99 vægtprocent og derover

0,0

A

7901.12.00

– – Med indhold af zink på under 99,99 vægtprocent

0,0

A

7901.20.00

– Zinklegeringer

0,0

A

7902.00.00

Affald og skrot, af zink

0,0

A

7903.10.00

– Zinkstøv

0,0

A

7903.90.00

– Andet

0,0

A

7904.00.00

Stænger, profiler og tråd, af zink

0,0

A

7905.00.30

– Folie, af tykkelse ikke over 0,25 mm

0,0

A

7905.00.90

– Andet

0,0

A

7907.00.30

– Tagrender, tagrygningsplader, vinduesrammer og andre færdige bygningsdele

10,0

B5

7907.00.40

– Rør og rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer)

0,0

A

7907.00.91

– – Cigaretetuier eller -æsker; askebægre

10,0

B5

7907.00.92

– – Andre husholdningsartikler

10,0

B5

7907.00.99

– – Andet

10,0

B5

8001.10.00

– Ulegeret tin

3,0

A

diameteren
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8001.20.00

– Tinlegeringer

3,0

A

8002.00.00

Affald og skrot, af tin

3,0

A

8003.00.10

– Loddestænger

10,0

B5

8003.00.90

– Andet

3,0

A

8007.00.20

– Plader og bånd, af tykkelse over 0,2 mm

3,0

A

8007.00.30

– Folie, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med

3,0

A

8007.00.40

– Rør og rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer)

5,0

A

8007.00.91

– – Cigaretetuier eller -æsker; askebægre

20,0

B5

8007.00.92

– – Andre husholdningsartikler

20,0

B5

8007.00.99

– – Andet

20,0

B5

8101.10.00

– Pulver

0,0

A

8101.94.00

– – Ubearbejdet wolfram, herunder kun sintrede stænger

0,0

A

8101.96.00

– – Tråd

0,0

A

8101.97.00

– – Affald og skrot

0,0

A

8101.99.10

– – – Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, bånd og folie

0,0

A

8101.99.90

– – – Andet

0,0

A

8102.10.00

– Pulver

0,0

A

8102.94.00

– – Ubearbejdet molybdæn, herunder kun sintrede stænger

0,0

A

8102.95.00

– – Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler, plader, bånd og folie

0,0

A

8102.96.00

– – Tråd

0,0

A

8102.97.00

– – Affald og skrot

0,0

A

8102.99.00

– – Andet

0,0

A

8103.20.00

– Ubearbejdet tantal, herunder kun sintrede stænger; pulver

0,0

A

8103.30.00

– Affald og skrot

0,0

A

8103.90.00

– Andet

0,0

A

8104.11.00

– – Med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent

0,0

A

8104.19.00

– – Andet

0,0

A

8104.20.00

– Affald og skrot

0,0

A

8104.30.00

– Spåner, dreje- og fræseaffald samt granulater, sorteret efter størrelse; pulver

0,0

A

8104.90.00

– Andet

0,0

A

8105.20.10

– – Ubearbejdet kobolt

0,0

A

8105.20.90

– – Andet

0,0

A

underlag af papir, pap, plast og lignende materialer; pulver og flager
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8105.30.00

– Affald og skrot

0,0

A

8105.90.00

– Andet

0,0

A

8106.00.10

– Ubearbejdet bismut; affald og skrot; pulver

0,0

A

8106.00.90

– Andet

0,0

A

8107.20.00

– Ubearbejdet cadmium; pulver

0,0

A

8107.30.00

– Affald og skrot

0,0

A

8107.90.00

– Andet

0,0

A

8108.20.00

– Ubearbejdet titan; pulver

0,0

A

8108.30.00

– Affald og skrot

0,0

A

8108.90.00

– Andet

0,0

A

8109.20.00

– Ubearbejdet zirkon; pulver

0,0

A

8109.30.00

– Affald og skrot

0,0

A

8109.90.00

– Andet

0,0

A

8110.10.00

– Ubearbejdet antimon; pulver

0,0

A

8110.20.00

– Affald og skrot

0,0

A

8110.90.00

– Andet

0,0

A

8111.00.00

Mangan og varer deraf, herunder affald og skrot

0,0

A

8112.12.00

– – Ubearbejdet; pulver

0,0

A

8112.13.00

– – Affald og skrot

0,0

A

8112.19.00

– – Andet

0,0

A

8112.21.00

– – Ubearbejdet; pulver

0,0

A

8112.22.00

– – Affald og skrot

0,0

A

8112.29.00

– – Andet

0,0

A

8112.51.00

– – Ubearbejdet; pulver

0,0

A

8112.52.00

– – Affald og skrot

0,0

A

8112.59.00

– – Andet

0,0

A

8112.92.00

– – Ubearbejdet; affald og skrot; pulver

0,0

A

8112.99.00

– – Andet

0,0

A

8113.00.00

Sintrede keramiske metaller (cermets) og varer deraf, herunder affald og skrot

0,0

A

8201.10.00

– Spader og skovle

20,0

B3

8201.30.10

– – Hakker, hyppejern og river

20,0

B3

8201.30.90

– – Andet

20,0

B3

8201.40.00

– Økser og lignende huggeværktøj

20,0

B3

8201.50.00

– Beskæresakse (herunder fjerkræsakse) til brug med en hånd

20,0

B3
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8201.60.00

– Hække-, græs- og grensakse, samt lignende sakse til brug med begge hænder

20,0

B3

8201.90.00

– Andre redskaber til brug i hånden, af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller

20,0

B3

8202.10.00

– Håndsave

20,0

B3

8202.20.10

– – Emner

10,0

B3

8202.20.90

– – Andet

10,0

B3

8202.31.10

– – – Emner

0,0

A

8202.31.90

– – – Andet

0,0

A

8202.39.00

– – Andre varer, herunder dele

0,0

A

8202.40.00

– Savkæder

0,0

A

8202.91.00

– – Lige savblade, til savning af metal

0,0

A

8202.99.10

– – – Lige savblade

0,0

A

8202.99.90

– – – Andet

0,0

A

8203.10.00

– File, raspe og lignende værktøj

20,0

B3

8203.20.00

– Knibtænger, bidetænger, niptænger, pincetter og lignende værktøj

20,0

B3

8203.30.00

– Bliksakse og lignende værktøj

5,0

B3

8203.40.00

– Rørskærere, boltsakse, loktænger og lignende værktøj

10,0

B3

8204.11.00

– – Med fast hoved

20,0

B3

8204.12.00

– – Med indstilleligt hoved

20,0

B3

8204.20.00

– Topnøglehoveder, også med håndtag

20,0

B3

8205.10.00

– Bore- og gevindværktøj

5,0

B3

8205.20.00

– Hamre

20,0

B3

8205.30.00

– Høvle, stemmejern, mejsler og andet skærende værktøj til træbearbejdning

20,0

B3

8205.40.00

– Skruetrækkere

20,0

B3

8205.51.10

– – – Strygejern

20,0

B3

8205.51.90

– – – Andet

20,0

B3

8205.59.00

– – Andet

20,0

B3

8205.60.00

– Blæselamper

20,0

B3

8205.70.00

– Skruestikker, skruetvinger og lign.

20,0

B3

8205.90.00

– Andre varer, herunder sæt af varer henhørende under mindst to af de ovennævnte

20,0

B3

8206.00.00

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 82.02-82.05, i sæt til detailsalg

20,0

B3

8207.13.00

– – Med virksom del af cermets

0,0

A

8207.19.00

– – Andre varer, herunder dele

0,0

A

8207.20.00

– Matricer til trådtrækning eller strengpresning af metal

0,0

A

8207.30.00

– Værktøj til presning, stansning eller lokning

0,0

A

8207.40.00

– Værktøj til gevindskæring

0,0

A

skovbrug

underpositioner under denne position
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8207.50.00

– Værktøj til boring

0,0

A

8207.60.00

– Værktøj til udboring

0,0

A

8207.70.00

– Værktøj til fræsning

0,0

A

8207.80.00

– Værktøj til drejning

0,0

A

8207.90.00

– Andet udskifteligt værktøj

0,0

A

8208.10.00

– Til bearbejdning af metal

0,0

A

8208.20.00

– Til bearbejdning af træ

0,0

A

8208.30.00

– Til køkkenmaskiner og maskiner til næringsmiddelindustrien

20,0

B3

8208.40.00

– Til landbrugs-, havebrugs- eller skovbrugsmaskiner

0,0

A

8208.90.00

– Andet

0,0

A

8209.00.00

Plader, stænger, spidser og lignende umonterede dele til værktøj, af cermets

0,0

A

8210.00.00

Mekaniske redskaber, hånddrevne, af vægt ikke over 10 kg, til tilberedning, behandling
eller servering af næringsmidler eller drikkevarer

20,0

B3

8211.10.00

– Sæt

5,0

B3

8211.91.00

– – Bordknive med fast blad

5,0

B3

8211.92.50

– – – Af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller skovbrug

5,0

B3

8211.92.90

– – – Andet

5,0

B3

8211.93.20

– – – Af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller skovbrug

5,0

B3

8211.93.90

– – – Andet

5,0

B3

8211.94.10

– – – Til knive af den art der anvendes i landbrug, havebrug eller skovbrug

5,0

B3

8211.94.90

– – – Andet

5,0

B3

8211.95.00

– – Skafter af uædelt metal

5,0

B3

8212.10.00

– Barberknive og barbermaskiner

20,0

B3

8212.20.10

– – Barberblade med dobbeltskær

20,0

B3

8212.20.90

– – Andet

20,0

B3

8212.90.00

– Andre dele

17,0

B3

8213.00.00

Sakse og blade dertil

25,0

B3

8214.10.00

– Papirknive, brevåbnere, raderknive, lommeblyantspidsere, og blade dertil

25,0

B3

8214.20.00

– Redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt

25,0

B3

8214.90.00

– Andet

25,0

B3

8215.10.00

– Sæt, der indeholder mindst én forsølvet, forgyldt eller platineret genstand

25,0

B3

8215.20.00

– Andre sæt

25,0

B3

8215.91.00

– – Forsølvet, forgyldt eller platineret

25,0

B3

8215.99.00

– – Andet

25,0

B3

8301.10.00

– Hængelåse

25,0

B5
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8301.20.00

– Låse, af den art der anvendes til motorkøretøjer

25,0

B5

8301.30.00

– Låse, af den art der anvendes til møbler

25,0

B5

8301.40.10

– – Håndjern

0,0

A

8301.40.90

– – Andet

25,0

B5

8301.50.00

– Spænder og taskebøjler med indbygget lås

25,0

B5

8301.60.00

– Dele

25,0

B5

8301.70.00

– Løse nøgler

25,0

B5

8302.10.00

– Hængsler

20,0

B5

8302.20.10

– – Af diameter (inklusive dæk) over 100 mm, men ikke over 250 mm

20,0

B5

8302.20.90

– – Andet

20,0

B5

8302.30.10

– – Hasper

20,0

B5

8302.30.90

– – Andet

20,0

B5

8302.41.31

– – – – Hasper

20,0

B5

8302.41.39

– – – – Andet

20,0

B5

8302.41.90

– – – Andet

20,0

B5

8302.42.20

– – – Hasper

20,0

B5

8302.42.90

– – – Andet

20,0

B5

8302.49.10

– – – Af den art der anvendes til sadelmagerarbejder

20,0

B5

8302.49.91

– – – – Hasper

20,0

B5

8302.49.99

– – – – Andet

20,0

B5

8302.50.00

– Knager, knagerækker, hyldeknægte og lign.

25,0

B5

8302.60.00

– Automatiske dørlukkere

17,0

B5

8303.00.00

Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe, boksdøre og bokse til brandog tyverisikre rum, sikrede pengekasser, dokumentkasser og lign., af uædle metaller

25,0

B5

8304.00.10

– Kartotekskasser og sorteringsæsker

25,0

B5

8304.00.91

– – Af aluminium

25,0

B5

8304.00.99

– – Andet

25,0

B5

8305.10.10

– – Til spiralindbindingsmaskiner

25,0

B5

8305.10.90

– – Andet

25,0

B5

8305.20.10

– – Til kontorbrug

25,0

B5

8305.20.20

– – Andet, af jern eller stål

25,0

B5

8305.20.90

– – Andet

25,0

B5

8305.90.10

– – Papirclips

25,0

B5

8305.90.90

– – Andet

25,0

B5

8306.10.10

– – Til cykler

25,0

B5
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8306.10.20

– – Andet, af kobber

25,0

B5

8306.10.90

– – Andet

25,0

B5

8306.21.00

– – Forsølvet, forgyldt eller platineret

25,0

B5

8306.29.10

– – – Af kobber eller bly

25,0

B5

8306.29.20

– – – Af nikkel

25,0

B5

8306.29.30

– – – Af aluminium

25,0

B5

8306.29.90

– – – Andet

25,0

B5

8306.30.10

– – Af kobber

25,0

B5

8306.30.91

– – – Metalspejle, der viser trafiksituationen ved vejkryds eller skarpe hjørner

25,0

B5

8306.30.99

– – – Andet

25,0

B5

8307.10.00

– Af jern og stål

10,0

B5

8307.90.00

– Af andre uædle metaller

10,0

B5

8308.10.00

– Hægter og maller samt snøreringe

27,0

B5

8308.20.00

– Rørnitter og splitnitter

20,0

B5

8308.90.10

– – Perler

25,0

B5

8308.90.90

– – Andet

25,0

B5

8309.10.00

– Crown corks

15,0

B5

8309.90.10

– – Kapsler til flasker

15,0

B5

8309.90.20

– – Dæksler til aluminiumdåser

15,0

B5

8309.90.60

– – Aerosoldåseender, af hvidblik

15,0

B5

8309.90.70

– – Andre dæksler til dåser

15,0

B5

8309.90.81

– – – Kapsler til flasker og skruelåg

15,0

B5

8309.90.89

– – – Andet

15,0

B5

8309.90.91

– – – Kapsler til flasker og skruelåg

15,0

B5

8309.90.99

– – – Andet

15,0

B5

8310.00.00

Skilte, navneplader, adresseplader og lignende plader, samt tal, bogstaver og andre
symboler, af uædle metaller, undtagen varer henhørende under pos. 94.05

10,0

B5

8311.10.00

– Overtrukne elektroder til lysbuesvejsning, af uædle metaller

20,0

B5

8311.20.20

– – Fyldt tråd af legeret stål, med indhold af kulstof på 4,5 vægtprocent og derover og

0,0

A

8311.20.90

– – Andet

25,0

B5

8311.30.20

– – Fyldt tråd af legeret stål, med indhold af kulstof på 4,5 vægtprocent og derover og

0,0

A

8311.30.90

– – Andet

25,0

B5

8311.90.00

– Andet

25,0

B5

8401.10.00

– Atomreaktorer

0,0

A

af krom på 20 vægtprocent og derover

af krom på 20 vægtprocent og derover
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8401.20.00

– Isotopseparatorer og dele dertil

0,0

A

8401.30.00

– Ikke-bestrålede brændselselementer

0,0

A

8401.40.00

– Dele til atomreaktorer

0,0

A

8402.11.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8402.11.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8402.12.11

– – – – Kedler med dampproduktion over 15 ton pr. time

3,0

A

8402.12.19

– – – – Andet

3,0

A

8402.12.21

– – – – Kedler med dampproduktion over 15 ton pr. time

3,0

A

8402.12.29

– – – – Andet

3,0

A

8402.19.11

– – – – Kedler med dampproduktion over 15 ton pr. time

3,0

A

8402.19.19

– – – – Andet

3,0

A

8402.19.21

– – – – Kedler med dampproduktion over 15 ton pr. time

3,0

A

8402.19.29

– – – – Andet

3,0

A

8402.20.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8402.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8402.90.10

– – Kedelrum eller -huse

0,0

A

8402.90.90

– – Andet

0,0

A

8403.10.00

– Kedler

0,0

A

8403.90.10

– – Kedelrum eller -huse

0,0

A

8403.90.90

– – Andet

0,0

A

8404.10.10

– – Til kedler henhørende under pos. 84.02

0,0

A

8404.10.20

– – Til kedler henhørende under pos. 84.03

0,0

A

8404.20.00

– Kondensatorer til dampmaskiner

0,0

A

8404.90.11

– – – Kedelrum eller -huse

0,0

A

8404.90.19

– – – Andet

0,0

A

8404.90.21

– – – Kedelrum eller -huse

0,0

A

8404.90.29

– – – Andet

0,0

A

8404.90.90

– – Andet

0,0

A

8405.10.00

– Luftgas- og vandgasgeneratorer, også med renseapparater; acetylengasgeneratorer og

0,0

A

8405.90.00

– Dele

0,0

A

8406.10.00

– Turbiner til fremdrift af skibe og både

0,0

A

8406.81.00

– – Med effekt over 40 MW

0,0

A

8406.82.00

– – Med effekt 40 MW og derunder

0,0

A

lignende gasgeneratorer, som arbejder med vand, også med renseapparater
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8406.90.00

– Dele

0,0

A

8407.10.00

– Flyvemaskinemotorer

0,0

A

8407.21.10

– – – Med effekt 22,38 kW og derunder (30 hk)

25,0

B7

8407.21.90

– – – Andet

5,0

B10

8407.29.20

– – – Med effekt 22,38 kW og derunder (30 hk)

25,0

B7

8407.29.90

– – – Andet

5,0

B10

8407.31.00

– – Med slagvolumen 50 cm3 og derunder

50,0

B7

8407.32.11

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

30,0

B7

8407.32.12

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.11

45,0

B7

8407.32.19

– – – – Andet

30,0

B7

8407.32.21

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

30,0

B7

8407.32.22

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.11

45,0

B7

8407.32.29

– – – – Andet

30,0

B7

8407.33.10

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

25,0

B7

8407.33.20

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.11

32,0

B7

8407.33.90

– – – Andet

20,0

B7

8407.34.40

– – – – Til enakslede have- og landbrugstraktorer, med slagvolumen 1 100 cm3og

25,0

B7

8407.34.50

– – – – Til andre motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

25,0

B7

8407.34.60

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.11

32,0

B7

8407.34.71

– – – – – Med slagvolumen 2 000 cm3 og derunder

20,0

B7

8407.34.72

– – – – – Med slagvolumen over 2 000 cm3, men ikke over 3 000 cm3

20,0

B7

8407.34.73

– – – – – Med slagvolumen over 3 000 cm3

20,0

B7

8407.34.91

– – – – Til enakslede have- og landbrugstraktorer, med slagvolumen 1 100 cm3og

25,0

B7

8407.34.92

– – – – Til andre motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

25,0

B7

8407.34.93

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.11

32,0

B7

8407.34.94

– – – – – Med slagvolumen 2 000 cm3 og derunder

18,0

B7

8407.34.95

– – – – – Med slagvolumen over 2 000 cm3, men ikke over 3 000 cm3

18,0

B7

8407.34.99

– – – – – Med slagvolumen over 3 000 cm3

18,0

B7

8407.90.10

– – Med effekt 18,65 kW og derunder

25,0

B7

8407.90.20

– – Med effekt over 18,65 kW, men ikke over 22,38 kW

25,0

B7

8407.90.90

– – Andet

3,0

B7

8408.10.10

– – Med effekt 22,38 kW og derunder

20,0

B10

8408.10.20

– – Med effekt over 22,38 kW, men ikke over 100 kW

3,0

B7

8408.10.90

– – Andet

0,0

A

derunder

derunder
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8408.20.10

– – – Til køretøjer henhørende under underpos. 8701.10

25,0

B10

8408.20.21

– – – – Med slagvolumen 2 000 cm3 og derunder

20,0

B7

8408.20.22

– – – – Med slagvolumen over 2 000 cm3, men ikke over 3 500 cm3

20,0

B7

8408.20.23

– – – – Med slagvolumen over 3 500 cm3

5,0

B7

8408.20.93

– – – Til køretøjer henhørende under underpos. 8701.10

25,0

B7

8408.20.94

– – – – Med slagvolumen 2 000 cm3 og derunder

20,0

B7

8408.20.95

– – – – Med slagvolumen over 2 000 cm3, men ikke over 3 500 cm3

20,0

B7

8408.20.96

– – – – Med slagvolumen over 3 500 cm3

15,0

B7

8408.90.10

– – Med effekt 18,65 kW og derunder

22,0

B10

8408.90.50

– – Med effekt over 100 kW

3,0

B7

8408.90.91

– – – Til maskiner henhørende under pos. 84.29 eller 84.30

10,0

B10

8408.90.99

– – – Andet

10,0

B10

8409.10.00

– Til flyvemaskinemotorer

0,0

A

8409.91.11

– – – – Karburatorer og dele dertil

10,0

B7

8409.91.12

– – – – Cylinderblokke

10,0

B7

8409.91.13

– – – – Cylinderforing, med indvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.91.14

– – – – Anden cylinderforing

10,0

B7

8409.91.15

– – – – Cylinderhoveder og cylinderhoveddæksler

10,0

B7

8409.91.16

– – – – Stempler, med udvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.91.17

– – – – Andre stempler

10,0

B7

8409.91.18

– – – – Stempelringe og stempelpinde

10,0

B7

8409.91.19

– – – – Andet

10,0

B7

8409.91.21

– – – – Karburatorer og dele dertil

10,0

B7

8409.91.22

– – – – Cylinderblokke

10,0

B7

8409.91.23

– – – – Cylinderforing, med indvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.91.24

– – – – Anden cylinderforing

10,0

B7

8409.91.25

– – – – Cylinderhoveder og cylinderhoveddæksler

10,0

B7

8409.91.26

– – – – Stempler, med udvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.91.27

– – – – Andre stempler

10,0

B7

8409.91.28

– – – – Stempelringe og stempelpinde

10,0

B7

8409.91.29

– – – – Andet

10,0

B7

8409.91.31

– – – – Karburatorer og dele dertil

27,0

B7

155 mm

155 mm

155 mm

155 mm
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8409.91.32

– – – – Cylinderblokke; krumtaphuse

27,0

B7

8409.91.34

– – – – Cylinderforing

27,0

B7

8409.91.35

– – – – Cylinderhoveder og cylinderhoveddæksler

27,0

B7

8409.91.37

– – – – Stempler

27,0

B7

8409.91.38

– – – – Stempelringe og stempelpinde

27,0

B7

8409.91.39

– – – – Andet

27,0

B7

8409.91.41

– – – – Karburatorer og dele dertil

10,0

B7

8409.91.42

– – – – Cylinderblokke; krumtaphuse

10,0

B7

8409.91.43

– – – – Cylinderforing, med indvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.91.44

– – – – Anden cylinderforing

10,0

B7

8409.91.45

– – – – Cylinderhoveder og cylinderhoveddæksler

10,0

B7

8409.91.46

– – – – Stempler, med udvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.91.47

– – – – Andre stempler

10,0

B7

8409.91.48

– – – – Stempelringe og stempelpinde

10,0

B7

8409.91.49

– – – – Andet

10,0

B7

8409.91.51

– – – – – Cylinderblokke; krumtaphuse

15,0

B7

8409.91.52

– – – – – Cylinderforing, med indvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

15,0

B7

8409.91.53

– – – – – Anden cylinderforing

15,0

B7

8409.91.54

– – – – – Stempler, med udvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

15,0

B7

8409.91.55

– – – – – Andre stempler

15,0

B7

8409.91.59

– – – – – Andet

15,0

B7

8409.91.61

– – – – – Cylinderblokke; krumtaphuse

3,0

B7

8409.91.62

– – – – – Cylinderforing, med indvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

3,0

B7

8409.91.63

– – – – – Anden cylinderforing

3,0

B7

8409.91.64

– – – – – Stempler, med udvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

3,0

B7

8409.91.65

– – – – – Andre stempler

3,0

B7

8409.91.69

– – – – – Andet

3,0

B7

8409.91.71

– – – – Karburatorer og dele dertil

10,0

B7

8409.91.72

– – – – Cylinderblokke

10,0

B7

8409.91.73

– – – – Cylinderforing, med indvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

155 mm

155 mm

155 mm

155 mm

155 mm

155 mm

155 mm
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8409.91.74

– – – – Anden cylinderforing

10,0

B7

8409.91.75

– – – – Cylinderhoveder og cylinderhoveddæksler

10,0

B7

8409.91.76

– – – – Stempler, med udvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.91.77

– – – – Andre stempler

10,0

B7

8409.91.78

– – – – Stempelringe og stempelpinde

10,0

B7

8409.91.79

– – – – Andet

10,0

B7

8409.99.11

– – – – Karburatorer og dele dertil

10,0

B7

8409.99.12

– – – – Cylinderblokke

10,0

B7

8409.99.13

– – – – Cylinderforing, med indvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.99.14

– – – – Anden cylinderforing

10,0

B7

8409.99.15

– – – – Cylinderhoveder og cylinderhoveddæksler

10,0

B7

8409.99.16

– – – – Stempler, med udvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.99.17

– – – – Andre stempler

10,0

B7

8409.99.18

– – – – Stempelringe og stempelpinde

10,0

B7

8409.99.19

– – – – Andet

10,0

B7

8409.99.21

– – – – Karburatorer og dele dertil

10,0

B7

8409.99.22

– – – – Cylinderblokke

10,0

B7

8409.99.23

– – – – Cylinderforing, med indvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.99.24

– – – – Anden cylinderforing

10,0

B7

8409.99.25

– – – – Cylinderhoveder og cylinderhoveddæksler

10,0

B7

8409.99.26

– – – – Stempler, med udvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.99.27

– – – – Andre stempler

10,0

B7

8409.99.28

– – – – Stempelringe og stempelpinde

10,0

B7

8409.99.29

– – – – Andet

10,0

B7

8409.99.31

– – – – Karburatorer og dele dertil

15,0

B7

8409.99.32

– – – – Cylinderblokke; krumtaphuse

15,0

B7

8409.99.33

– – – – Cylinderforing

15,0

B7

8409.99.34

– – – – Cylinderhoveder og cylinderhoveddæksler

15,0

B7

8409.99.35

– – – – Stempler

15,0

B7

8409.99.36

– – – – Stempelringe og stempelpinde

15,0

B7

8409.99.39

– – – – Andet

15,0

B7

155 mm

155 mm

155 mm

155 mm

155 mm
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8409.99.41

– – – – Karburatorer og dele dertil

10,0

B7

8409.99.42

– – – – Cylinderblokke; krumtaphuse

10,0

B7

8409.99.43

– – – – Cylinderforing, med indvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.99.44

– – – – Anden cylinderforing

10,0

B7

8409.99.45

– – – – Cylinderhoveder og cylinderhoveddæksler

10,0

B7

8409.99.46

– – – – Stempler, med udvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.99.47

– – – – Andre stempler

10,0

B7

8409.99.48

– – – – Stempelringe og stempelpinde

10,0

B7

8409.99.49

– – – – Andet

10,0

B7

8409.99.51

– – – – – Cylinderblokke; krumtaphuse

10,0

B7

8409.99.52

– – – – – Cylinderforing, med indvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.99.53

– – – – – Anden cylinderforing

10,0

B7

8409.99.54

– – – – – Stempler, med udvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.99.55

– – – – – Andre stempler

10,0

B7

8409.99.59

– – – – – Andet

10,0

B7

8409.99.61

– – – – – Cylinderblokke; krumtaphuse

3,0

B7

8409.99.62

– – – – – Cylinderforing, med indvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

3,0

B7

8409.99.63

– – – – – Anden cylinderforing

3,0

B7

8409.99.64

– – – – – Stempler, med udvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

3,0

B7

8409.99.65

– – – – – Andre stempler

3,0

B7

8409.99.69

– – – – – Andet

3,0

B7

8409.99.71

– – – – Karburatorer og dele dertil

10,0

B7

8409.99.72

– – – – Cylinderblokke

10,0

B7

8409.99.73

– – – – Cylinderforing, med indvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.99.74

– – – – Anden cylinderforing

10,0

B7

8409.99.75

– – – – Cylinderhoveder og cylinderhoveddæksler

10,0

B7

8409.99.76

– – – – Stempler, med udvendig diameter på 50 mm og derover, men ikke over

10,0

B7

8409.99.77

– – – – Andre stempler

10,0

B7

8409.99.78

– – – – Stempelringe og stempelpinde

10,0

B7

155 mm

155 mm

155 mm

155 mm

155 mm

155 mm

155 mm

155 mm
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10,0

B7

8409.99.79

– – – – Andet

8410.11.00

– – Med effekt 1 000 kW og derunder

0,0

A

8410.12.00

– – Med effekt over 1 000 kW, men ikke over 10 000 kW

0,0

A

8410.13.00

– – Med effekt over 10 000 kW

0,0

A

8410.90.00

– Dele, herunder regulatorer

0,0

A

8411.11.00

– – Med reaktionseffekt 25 kN og derunder

0,0

A

8411.12.00

– – Med reaktionseffekt over 25 kN

0,0

A

8411.21.00

– – Med effekt 1 100 kW og derunder

0,0

A

8411.22.00

– – Med effekt over 1 100 kW

0,0

A

8411.81.00

– – Med effekt 5 000 kW og derunder

0,0

A

8411.82.00

– – Med effekt over 5 000 kW

0,0

A

8411.91.00

– – Til turboreaktorer og propelturbiner

0,0

A

8411.99.00

– – Andet

0,0

A

8412.10.00

– Reaktionsmotorer, undtagen turboreaktorer

0,0

A

8412.21.00

– – Med lineær bevægelse (cylindre)

0,0

A

8412.29.00

– – Andet

0,0

A

8412.31.00

– – Med lineær bevægelse (cylindre)

0,0

A

8412.39.00

– – Andet

0,0

A

8412.80.00

– Andet

0,0

A

8412.90.10

– – Til motorer henhørende under underpos. 8412.10

0,0

A

8412.90.90

– – Andet

0,0

A

8413.11.00

– – Pumper til fordeling af brændstof eller smøremidler, af den art der anvendes på

3,0

A

8413.19.00

– – Andet

3,0

A

8413.20.10

– – Vandpumper

20,0

B5

8413.20.90

– – Andet

20,0

B5

8413.30.12

– – – Vandpumper eller brændstofpumper, af den art der anvendes i motorer i motor

3,0

A

8413.30.19

– – – Andet

3,0

A

8413.30.21

– – – Vandpumper eller brændstofpumper, af den art der anvendes i motorer i motor

3,0

A

8413.30.29

– – – Andet

3,0

A

8413.30.92

– – – Vandpumper eller brændstofpumper, af den art der anvendes i motorer i motor

3,0

A

8413.30.99

– – – Andet

3,0

A

8413.40.00

– Betonpumper

0,0

A

tankstationer eller i autoværksteder

køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03 eller 87.04

køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03 eller 87.04

køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03 eller 87.04
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8413.50.30

– – Vandpumper, med en gennemstrømningshastighed på 8 000 m3/t og derunder

10,0

B5

8413.50.40

– – Vandpumper, med en gennemstrømningshastighed over 8 000 m3/t, men ikke over

10,0

B5

8413.50.90

– – Andet

0,0

A

8413.60.30

– – Vandpumper, med en gennemstrømningshastighed på 8 000 m3/t og derunder

10,0

B5

8413.60.40

– – Vandpumper, med en gennemstrømningshastighed over 8 000 m3/t, men ikke over

10,0

B5

8413.60.90

– – Andet

0,0

A

8413.70.11

– – – Med indløbsdiameter på 200 mm og derunder

20,0

B5

8413.70.19

– – – Andet

20,0

B5

8413.70.31

– – – Med indløbsdiameter på 200 mm og derunder

10,0

B5

8413.70.39

– – – Andet

10,0

B5

8413.70.41

– – – Med cylinderdiameter på 200 mm og derunder

10,0

B5

8413.70.49

– – – Andet

10,0

B5

8413.70.51

– – – Med indløbsdiameter på 200 mm og derunder

10,0

B5

8413.70.59

– – – Andet

10,0

B5

8413.70.91

– – – Med indløbsdiameter på 200 mm og derunder

0,0

A

8413.70.99

– – – Andet

0,0

A

8413.81.11

– – – Vandpumper, med en gennemstrømningshastighed på 8 000 m3/t og derunder

10,0

B5

8413.81.12

– – – Vandpumper, med en gennemstrømningshastighed over 8 000 m3/t, men ikke

10,0

B5

8413.81.19

– – – Andet

0,0

A

8413.82.00

– – Væskeelevatorer

0,0

A

8413.91.10

– – – Til pumper henhørende under underpos. 8413.20.10

5,0

B3

8413.91.20

– – – Til pumper henhørende under underpos. 8413.20.90

5,0

B3

8413.91.30

– – – Til pumper henhørende under underpos. 8413.70.11 og 8413.70.19

5,0

B3

8413.91.40

– – – Af andre centrifugalpumper

5,0

B3

8413.91.90

– – – Til andre pumper

0,0

A

8413.92.00

– – Til væskeelevatorer

0,0

A

8414.10.00

– Vakuumpumper

10,0

B5

8414.20.10

– – Cykelpumper

20,0

B5

8414.20.90

– – Andet

20,0

B5

8414.30.20

– – Af den art der anvendes til luftkonditioneringsanlæg i biler

5,0

B7

8414.30.30

– – Andet, hermetiske enheder til luftkonditioneringsapparanter

0,0

A

8414.30.40

– – Andet, med kølekapacitet over 21,10 kW, eller med fortrængning pr. omgang på

0,0

A

13 000 m3/t

13 000 m3/t

over 13 000 m3/t

220 cm3 eller derover
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8414.30.90

– – Andet

0,0

A

8414.40.00

– Luftkompressorer monteret på et chassis med hjul, til bugsering

5,0

B5

8414.51.10

– – – Bordventilatorer og boxventilatorer

30,0

B5

8414.51.91

– – – – Med beskyttelsesskærm

25,0

B5

8414.51.99

– – – – Andet

25,0

B5

8414.59.20

– – – – Eksplosionssikre luftblæsere, af den art der anvendes til underjordisk minedrift

5,0

B5

8414.59.30

– – – – Blæsere

15,0

B5

8414.59.41

– – – – – Med beskyttelsesskærm

15,0

B5

8414.59.49

– – – – – Andet

15,0

B5

8414.59.50

– – – – Blæsere

10,0

B5

8414.59.91

– – – – – Med beskyttelsesskærm

10,0

B5

8414.59.99

– – – – – Andet

10,0

B5

8414.60.11

– – – Laminar airflow-kamre

15,0

B5

8414.60.19

– – – Andet

15,0

B5

8414.60.91

– – – Egnet til industriel anvendelse

15,0

B5

8414.60.99

– – – Andet

15,0

B5

8414.80.13

– – – – Laminar airflow-kamre

5,0

B5

8414.80.14

– – – – Andet

5,0

B5

8414.80.15

– – – Med filter, til industriel anvendelse

5,0

B5

8414.80.19

– – – Med filter, ikke til industriel anvendelse

5,0

B5

8414.80.30

– – Fristempelgeneratorer til gasturbiner

5,0

B5

8414.80.41

– – – Gaskompressionsmoduler til olieboring

5,0

B5

8414.80.49

– – – Andet

5,0

B5

8414.80.50

– – Luftpumper

5,0

B5

8414.80.90

– – Andet

5,0

B5

8414.90.13

– – – Til varer henhørende under underpos. 8414.10

0,0

A

8414.90.14

– – – Til varer henhørende under underpos. 8414.20

10,0

B5

8414.90.15

– – – Til varer henhørende under underpos. 8414.30

0,0

A

8414.90.16

– – – Til varer henhørende under underpos. 8414.40

0,0

A

8414.90.19

– – – Andet

0,0

A

8414.90.21

– – – Af den art der anvendes ventilatorer til varer henhørende under pos. 84.15,

5,0

B5

8414.90.29

– – – Andet

17,0

B5

8414.90.31

– – – Til varer henhørende under underpos. 8414.60

10,0

B5

8414.90.32

– – – Til varer henhørende under underpos. 8414.80

0,0

A

84.18, 85.09 eller 85.16
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8415.10.10

– – Med effekt 26,38 kW og derunder

30,0

B5

8415.10.90

– – Andet

20,0

B5

8415.20.10

– – Med effekt 26,38 kW og derunder

25,0

B5

8415.20.90

– – Andet

17,0

B5

8415.81.11

– – – – Med effekt 21,10 kW og derunder

0,0

A

8415.81.12

– – – – Med effekt over 21,10 kW og med luftgennemstrømningshastighed over

0,0

A

8415.81.19

– – – – Andet

0,0

A

8415.81.21

– – – – Med effekt 26,38 kW og derunder

25,0

B5

8415.81.29

– – – – Andet

17,0

B5

8415.81.31

– – – – Med effekt 26,38 kW og derunder

25,0

B5

8415.81.39

– – – – Andet

17,0

B5

8415.81.91

– – – – Med effekt over 21,10 kW og med luftgennemstrømningshastighed over

17,0

B5

8415.81.93

– – – – – Med effekt 21,10 kW og derunder

25,0

B5

8415.81.94

– – – – – Med effekt over 21,10 kW, men ikke over 26,38 kW

25,0

B5

8415.81.99

– – – – – Andet

17,0

B5

8415.82.11

– – – – Med effekt over 21,10 kW og med luftgennemstrømningshastighed over

0,0

A

8415.82.19

– – – – Andet

0,0

A

8415.82.21

– – – – Med effekt 26,38 kW og derunder

25,0

B5

8415.82.29

– – – – Andet

15,0

B5

8415.82.31

– – – – Med effekt 26,38 kW og derunder

25,0

B5

8415.82.39

– – – – Andet

15,0

B5

8415.82.91

– – – – Med effekt 26,38 kW og derunder

25,0

B5

8415.82.99

– – – – Andet

15,0

B5

8415.83.11

– – – – Med effekt over 21,10 kW og med luftgennemstrømningshastighed over

0,0

A

8415.83.19

– – – – Andet

0,0

A

8415.83.21

– – – – Med effekt 26,38 kW og derunder

25,0

B5

8415.83.29

– – – – Andet

17,0

B5

8415.83.31

– – – – Med effekt 26,38 kW og derunder

25,0

B5

8415.83.39

– – – – Andet

17,0

B5

8415.83.91

– – – – Med effekt 26,38 kW og derunder

25,0

B5

8415.83.99

– – – – Andet

17,0

B5

8415.90.13

– – – Af den art der anvendes til luftfartøjer eller rullende jernbanemateriel

0,0

A

8415.90.14

– – – Fordampere og kondensatorer til luftkonditioneringsmaskiner til motorkøretøjer

5,0

A

67,96 m3/min i hver fordampningsenhed

67,96 m3/min i hver fordampningsenhed

67,96 m3/min i hver fordampningsenhed

67,96 m3/min i hver fordampningsenhed
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8415.90.19

– – – Andet

3,0

A

8415.90.24

– – – – Af den art der anvendes til luftfartøjer eller rullende jernbanemateriel

0,0

A

8415.90.25

– – – – Andet

3,0

A

8415.90.26

– – – – Af den art der anvendes til luftfartøjer eller rullende jernbanemateriel

0,0

A

8415.90.29

– – – – Andet

3,0

A

8415.90.34

– – – – Af den art der anvendes til luftfartøjer eller rullende jernbanemateriel

0,0

A

8415.90.35

– – – – Andet

3,0

A

8415.90.36

– – – – Af den art der anvendes til luftfartøjer eller rullende jernbanemateriel

0,0

A

8415.90.39

– – – – Andet

3,0

A

8415.90.44

– – – – Af den art der anvendes til luftfartøjer eller rullende jernbanemateriel

0,0

A

8415.90.45

– – – – Andet

3,0

A

8415.90.46

– – – – Af den art der anvendes til luftfartøjer eller rullende jernbanemateriel

0,0

A

8415.90.49

– – – – Andet

3,0

A

8416.10.00

– Fyringsaggregater til flydende brændstof

0,0

A

8416.20.00

– Andre fyringsaggregater, herunder kombinerede brændere

0,0

A

8416.30.00

– Mekaniske stokere samt mekaniske riste, mekaniske askeudtømningsapparater og

0,0

A

8416.90.00

– Dele

0,0

A

8417.10.00

– Ovne til ristning, smeltning eller anden varmebehandling af malm eller metal

0,0

A

8417.20.00

– Bageriovne, herunder ovne til bagning af biskuitter

10,0

B3

8417.80.00

– Andet

0,0

A

8417.90.00

– Dele

0,0

A

8418.10.10

– – Til husholdninger

25,0

B5

8418.10.90

– – Andet

3,0

A

8418.21.00

– – Med kompressoraggregat

25,0

B5

8418.29.00

– – Andre varer

35,0

B5

8418.30.10

– – Med rumindhold 200 liter og derunder

20,0

B5

8418.30.90

– – Andet

20,0

B5

8418.40.10

– – Med rumindhold 200 liter og derunder

20,0

B5

8418.40.90

– – Andet

20,0

B5

8418.50.11

– – – Til medicinsk eller kirurgisk brug eller laboratoriebrug

5,0

B5

8418.50.19

– – – Andet

12,0

B5

8418.50.91

– – – Til medicinsk eller kirurgisk brug eller laboratoriebrug

5,0

B5

8418.50.99

– – – Andet

20,0

B5

8418.61.00

– – Varmepumper, undtagen luftkonditioneringsmaskiner henhørende under pos.

10,0

B5

lignende apparater dertil

84.15
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8418.69.10

– – – Kølere til drikkevarer

10,0

B5

8418.69.30

– – – Kølere til drikkevand

10,0

B5

8418.69.41

– – – – Til luftkonditioneringsapparater

10,0

B5

8418.69.49

– – – – Andet

10,0

B5

8418.69.50

– – – Skælismaskiner

3,0

A

8418.69.90

– – – Andet

10,0

B5

8418.91.00

– – Møbler bestemt til indbygning af køle- og fryseudstyr

3,0

A

8418.99.10

– – – Fordampere eller kondensatorer

0,0

A

8418.99.40

– – – Roll-bond-plader af aluminium af den art der anvendes til varer henhørende

0,0

A

8418.99.90

– – – Andet

0,0

A

8419.11.10

– – – Til husholdninger

10,0

B5

8419.11.90

– – – Andet

10,0

B5

8419.19.10

– – – Til husholdninger

10,0

B5

8419.19.90

– – – Andet

10,0

B5

8419.20.00

– Sterilisationsapparater til medicinsk eller kirurgisk formål eller til laboratoriebrug

0,0

A

8419.31.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8419.31.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8419.32.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8419.32.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8419.39.11

– – – – Maskiner til behandling af materialer ved processer, der indbefatter opvarmning,

0,0

A

8419.39.19

– – – – Andet

0,0

A

8419.39.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8419.40.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8419.40.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8419.50.10

– – Køletårne

3,0

A

8419.50.90

– – Andet

3,0

A

8419.60.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8419.60.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8419.81.10

– – – Elektrisk drevne

15,0

B5

8419.81.20

– – – Ikke elektrisk drevne

15,0

B5

8419.89.13

– – – – Maskiner til behandling af materialer ved processer, der indbefatter opvarmning,

0,0

A

under underpos. 8418.10.10, 8418.21.00 eller 8418.29.00

til fremstilling af printplader

til fremstilling af printplader
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8419.89.19

– – – – Andet

0,0

A

8419.89.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8419.90.12

– – – Dele til maskiner til behandling af materialer ved processer, der indbefatter

0,0

A

8419.90.13

– – – Kabinetter til køletårne

0,0

A

8419.90.19

– – – Andet

0,0

A

8419.90.21

– – – Til husholdninger

0,0

A

8419.90.29

– – – Andet

0,0

A

8420.10.10

– – Apparater til påføring af tør eller flydende fotoresist, lysfølsomme lag, loddepasta,

0,0

A

8420.10.20

– – Presse- eller vridemaskiner til husholdningsbrug

5,0

B5

8420.10.90

– – Andet

0,0

A

8420.91.10

– – – Dele til apparater til påføring af tør eller flydende fotoresist, lysfølsomme lag,

0,0

A

8420.91.90

– – – Andet

3,0

A

8420.99.10

– – – Dele til apparater til påføring af tør eller flydende fotoresist, lysfølsomme lag,

0,0

A

8420.99.90

– – – Andet

3,0

A

8421.11.00

– – Mælkeseparatorer

10,0

B5

8421.12.00

– – Tørrecentrifuger til tøj

18,0

B5

8421.19.10

– – – Af den art der anvendes til sukkerfremstilling

5,0

B5

8421.19.90

– – – Andet

5,0

B5

8421.21.11

– – – – Maskiner og apparater til filtrering til husholdningsbrug

10,0

B5

8421.21.19

– – – – Andet

10,0

B5

8421.21.22

– – – – Elektrisk drevne

5,0

B5

8421.21.23

– – – – Ikke elektrisk drevne

10,0

B5

8421.22.30

– – – Elektrisk drevne, med kapacitet over 500 l/t

15,0

B5

8421.22.90

– – – Andet

10,0

B5

8421.23.11

– – – – Oliefiltre

0,0

A

8421.23.19

– – – – Andet

0,0

A

8421.23.21

– – – – Oliefiltre

15,0

B5

8421.23.29

– – – – Andet

15,0

B5

opvarmning, til fremstilling af printplader

loddemetal eller klæbemidler på printplader og komponenter dertil

loddepasta, loddemetal eller klæbemidler på printplader, printpladesubstrater og
komponenter dertil

loddepasta, loddemetal eller klæbemidler på printplader, printpladesubstrater og
komponenter dertil
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8421.23.91

– – – – Oliefiltre

0,0

A

8421.23.99

– – – – Andet

0,0

A

8421.29.10

– – – Til medicinsk eller kirurgisk brug eller laboratoriebrug

0,0

A

8421.29.20

– – – Af den art der anvendes til sukkerfremstilling

0,0

A

8421.29.30

– – – Af den art der anvendes til olieboring

0,0

A

8421.29.40

– – – Andet, benzinfiltre

0,0

A

8421.29.50

– – – Andet, oliefiltre

0,0

A

8421.29.90

– – – Andet

0,0

A

8421.31.10

– – – Til maskiner henhørende under pos. 84.29 eller 84.30

0,0

A

8421.31.20

– – – Til motorkøretøjer henhørende under kapitel 87

10,0

B7

8421.31.90

– – – Andet

0,0

A

8421.39.20

– – – Luftrensere

0,0

A

8421.39.90

– – – Andet

0,0

A

8421.91.10

– – – Til varer henhørende under underpos. 8421.12.00

0,0

A

8421.91.20

– – – Til varer henhørende under underpos. 8421.19.10

0,0

A

8421.91.90

– – – Til varer henhørende under underpos. 8421.11.00 eller 8421.19.90

0,0

A

8421.99.20

– – – Filterpatroner til filtre henhørende under underpos. 8421.23

0,0

A

8421.99.30

– – – Til varer henhørende under underpos. 8421.31

0,0

A

8421.99.91

– – – – Til varer henhørende under underpos. 8421.29.20

0,0

A

8421.99.94

– – – – Til varer henhørende under underpos. 8421.21.11

0,0

A

8421.99.95

– – – – Til varer henhørende under underpos. 8421.23.11, 8421.23.19, 8421.23.91

0,0

A

8421.99.99

– – – – Andet

0,0

A

8422.11.00

– – Til husholdningsbrug

20,0

B5

8422.19.00

– – Andet

15,0

B5

8422.20.00

– Maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere

5,0

B5

8422.30.00

– Maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker,

0,0

A

8422.40.00

– Andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til embal

0,0

A

8422.90.10

– – Til maskiner henhørende under underpos. 8422.11

5,0

B5

8422.90.90

– – Andet

0,0

A

8423.10.10

– – Elektrisk drevne

20,0

B5

8423.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

20,0

B5

8423.20.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8423.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

eller 8421.23.99

dåser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker,
glas, rør og lignende beholdere; maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til
drikkevarer

lering med krympefolie)
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8423.30.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8423.30.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8423.81.10

– – – Elektrisk drevne

20,0

B5

8423.81.20

– – – Ikke elektrisk drevne

20,0

B5

8423.82.11

– – – – Med kapacitet 1 000 kg og derunder

7,0

B5

8423.82.19

– – – – Andet

3,0

A

8423.82.21

– – – – Med kapacitet 1 000 kg og derunder

15,0

B5

8423.82.29

– – – – Andet

3,0

A

8423.89.10

– – – Elektrisk drevne

3,0

A

8423.89.20

– – – Ikke elektrisk drevne

3,0

A

8423.90.10

– – Vægtlodder

15,0

B5

8423.90.21

– – – Til elektrisk drevne maskiner

5,0

B5

8423.90.29

– – – Til ikke elektrisk drevne maskiner

5,0

B5

8424.10.10

– – Af den art der anvendes til luftfartøjer

0,0

A

8424.10.90

– – Andet

0,0

A

8424.20.11

– – – Til land- eller havebrug

0,0

A

8424.20.19

– – – Andet

0,0

A

8424.20.21

– – – Til land- eller havebrug

0,0

A

8424.20.29

– – – Andet

0,0

A

8424.30.00

– Dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner

0,0

A

8424.81.10

– – – Drypvandingssystemer

0,0

A

8424.81.30

– – – Forstøvere til insektbekæmpelsesmidler, til brug i hånden

15,0

B5

8424.81.40

– – – Andet, ikke elektrisk drevne

0,0

A

8424.81.50

– – – Andet, elektrisk drevne

0,0

A

8424.89.10

– – – Forstøvere, til brug i hånden, til husholdningsbrug, med rumindhold 3 liter og

7,0

B5

8424.89.20

– – – Forstøverhoveder med dypperør

7,0

B5

8424.89.40

– – – Udstyr til vådbehandling, ved udsprøjtning, forstøvning eller spredning af, af

0,0

A

derunder

kemiske eller elektrokemiske opløsninger til påføring på printplader eller lignende
substrater; apparater til pletvis påføring af væsker, loddepasta, loddekugler, klæbe
midler eller forseglingsmidler på printplader eller komponenter dertil; apparater til
påføring af tør eller flydende fotoresist, lysfølsomme lag, loddepasta, loddemetal
eller klæbemidler på printplader, printpladesubstrater og komponenter dertil
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8424.89.50

– – – Andet, elektrisk drevne

0,0

A

8424.89.90

– – – Andet, ikke elektrisk drevne

0,0

A

8424.90.10

– – Til ildslukkere

0,0

A

8424.90.21

– – – – Til varer henhørende under underpos. 8424.20.11

0,0

A

8424.90.23

– – – – Andet

0,0

A

8424.90.24

– – – – Til varer henhørende under underpos. 8424.20.21

0,0

A

8424.90.29

– – – – Andet

0,0

A

8424.90.30

– – Af dampstråle- og sandstråleblæsere og lignende maskiner

0,0

A

8424.90.93

– – – Til varer henhørende under underpos. 8424.81.10

0,0

A

8424.90.94

– – – Til varer henhørende under underpos. 8424.81.30 eller 8424.81.40

0,0

A

8424.90.95

– – – Til varer henhørende under underpos. 8424.81.50

0,0

A

8424.90.99

– – – Andet

0,0

A

8425.11.00

– – Med elektromotor

0,0

A

8425.19.00

– – Andet

0,0

A

8425.31.00

– – Med elektromotor

0,0

A

8425.39.00

– – Andet

0,0

A

8425.41.00

– – Stationære autoløftere, af den art der anvendes i værksteder

0,0

A

8425.42.10

– – – Donkrafte af den art der anvendes til containerløft til lastbiler

0,0

A

8425.42.90

– – – Andet

0,0

A

8425.49.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8425.49.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8426.11.00

– – Løbekraner på skinner

5,0

B5

8426.12.00

– – Mobile portalkraner på gummihjul samt portalløftetrucker

0,0

A

8426.19.20

– – – Brokraner

0,0

A

8426.19.30

– – – Portalkraner

0,0

A

8426.19.90

– – – Andet

0,0

A

8426.20.00

– Tårnkraner

0,0

A

8426.30.00

– Portalkraner af svingtypen

5,0

B5

8426.41.00

– – På gummihjul

0,0

A

8426.49.00

– – Andet

0,0

A

8426.91.00

– – Bestemt til montering på vejgående køretøjer

0,0

A

8426.99.00

– – Andet

0,0

A

8427.10.00

– Selvbevægende trucker med elektromotor

0,0

A

8427.20.00

– Andre selvbevægende trucker

0,0

A

8427.90.00

– Andre trucker

0,0

A
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8428.10.10

– – Personelevatorer

10,0

B5

8428.10.21

– – – Af den art der anvendes til bygninger

10,0

B5

8428.10.29

– – – Andet

10,0

B5

8428.10.90

– – Spandhejseværker

0,0

A

8428.20.10

– – Af den art der anvendes i landbrug

5,0

B5

8428.20.20

– – Automatiserede maskiner til transport, håndtering og lagring af printplader

0,0

A

8428.20.90

– – Andet

5,0

B5

8428.31.00

– – Specielt konstrueret til brug ved underjordiske arbejder

5,0

B5

8428.32.10

– – – Af den art der anvendes i landbrug

5,0

B5

8428.32.90

– – – Andet

5,0

B5

8428.33.10

– – – Af den art der anvendes i landbrug

5,0

B5

8428.33.20

– – – Automatiserede maskiner til transport, håndtering og lagring af printplader

0,0

A

8428.33.90

– – – Andet

5,0

B5

8428.39.10

– – – Af den art der anvendes i landbrug

5,0

B5

8428.39.30

– – – Automatiserede maskiner til transport, håndtering og lagring af printplader

0,0

A

8428.39.90

– – – Andet

5,0

B5

8428.40.00

– Rulletrapper og rullende fortove

5,0

B5

8428.60.00

– Tovbaner (herunder stolelifte og skilifte); trækmekanismer og spil til funicularer

0,0

A

8428.90.20

– – Automatiserede maskiner til transport, håndtering og lagring af printplader

0,0

A

8428.90.30

– – Vognskubbere, skydebroer til lokomotiver og jernbanevogne, vogntippere og

0,0

A

8428.90.90

– – Andet

0,0

A

8429.11.00

– – På larvebånd

0,0

A

8429.19.00

– – Andet

0,0

A

8429.20.00

– Vejhøvle (graders og levellers)

0,0

A

8429.30.00

– Scrapere

0,0

A

8429.40.30

– – Stampemaskiner

0,0

A

8429.40.40

– – Vibrationsvalsetromler, med centrifugalkraftstromle på ikke over 20 ton

5,0

B5

8429.40.50

– – Andre vibrationsvejtromler

0,0

A

8429.40.90

– – Andet

0,0

A

8429.51.00

– – Læssemaskiner med frontmonteret læsseblad

0,0

A

8429.52.00

– – Maskiner, hvis overbygning kan drejes 360 °

0,0

A

lignende udstyr til manøvrering af skinnebefordret materiel
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8429.59.00

– – Andet

0,0

A

8430.10.00

– Piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle

0,0

A

8430.20.00

– Sneplove og sneblæsere

0,0

A

8430.31.00

– – Selvkørende

0,0

A

8430.39.00

– – Andet

0,0

A

8430.41.00

– – Selvkørende

0,0

A

8430.49.10

– – – Brøndtopplatforme og integrerede produktionsmoduler til boring

0,0

A

8430.49.90

– – – Andet

0,0

A

8430.50.00

– Andre maskiner og apparater, selvkørende

0,0

A

8430.61.00

– – Maskiner og apparater til stampning og komprimering

0,0

A

8430.69.00

– – Andet

0,0

A

8431.10.13

– – – Til varer henhørende under underpos. 8425.11.00, 8425.31.00 eller 8425.49.10

0,0

A

8431.10.19

– – – Andet

0,0

A

8431.10.22

– – – Til varer henhørende under underpos. 8425.19.00, 8425.39.00, 8425.41.00,

0,0

A

8431.10.29

– – – Andet

0,0

A

8431.20.00

– Til maskiner og apparater henhørende under pos. 84.27

0,0

A

8431.31.10

– – – Til varer henhørende under underpos. 8428.10.21, 8428.10.29 eller 8428.10.90

0,0

A

8431.31.20

– – – Til varer henhørende under underpos. 8428.10.10 eller 8428.40.00

0,0

A

8431.39.10

– – – Til varer henhørende under underpos. 8428.20.10, 8428.32.10, 8428.33.10 eller

0,0

A

8431.39.20

– – – Til varer henhørende under underpos. 8428.90

0,0

A

8431.39.40

– – – Til automatiserede maskiner til transport, håndtering og lagring af printplader

0,0

A

8431.39.90

– – – Andet

0,0

A

8431.41.10

– – – Til maskiner henhørende under pos. 84.26

10,0

B5

8431.41.90

– – – Andet

10,0

B5

8431.42.00

– – Blade til bulldozere eller angledozere

10,0

B5

8431.43.00

– – Dele til maskiner og apparater til boring, henhørende under underpos. 8430.41

0,0

A

8431.49.10

– – – Dele til maskiner og apparater henhørende under pos. 84.26

0,0

A

8431.49.20

– – – Skær eller endestykker af den art der anvendes til scrapere og vejhøvle (graders

0,0

A

8431.49.40

– – – Skær eller endestykker af den art der anvendes til blade til bulldozere eller

0,0

A

8431.49.50

– – – Til vejtromler

0,0

A

8431.49.60

– – – Til varer henhørende under underpos. 8430.20.00

0,0

A

8431.49.90

– – – Andet

0,0

A

8432.10.00

– Plove

20,0

B5

8425.42.10 eller 8425.42.90

8428.39.10

eller 8430.49

eller levellers)
angledozere
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8432.21.00

– – Tallerkenharver

20,0

B5

8432.29.00

– – Andet

20,0

B5

8432.30.00

– Så-, plante- og priklemaskiner

5,0

B5

8432.40.00

– Gødningspredere

5,0

B5

8432.80.10

– – Til land- eller havebrug

5,0

B5

8432.80.20

– – Tromler til plæner eller sportspladser

5,0

B5

8432.80.90

– – Andet

5,0

B5

8432.90.10

– – Til maskiner henhørende under underpos. 8432.80.90

0,0

A

8432.90.20

– – Til tromler til plæner eller sportspladser

0,0

A

8432.90.90

– – Andet

0,0

A

8433.11.00

– – Med motor og horisontalt roterende skær

5,0

B5

8433.19.10

– – – Uden motor

5,0

B5

8433.19.90

– – – Andet

5,0

B5

8433.20.00

– Slåmaskiner, herunder knivbjælker til montering på en traktor

5,0

B5

8433.30.00

– Andre maskiner og apparater til høhøstning

5,0

B5

8433.40.00

– Halm- og foderpressere, herunder opsamlingspressere

5,0

B5

8433.51.00

– – Mejetærskere

5,0

B5

8433.52.00

– – Andre maskiner og apparater til tærskning

5,0

B5

8433.53.00

– – Maskiner til optagning af rodfrugter og rodknolde

5,0

B5

8433.59.10

– – – Bomuldshøstere og bomuldsegreneringsmaskiner

5,0

B5

8433.59.90

– – – Andet

5,0

B5

8433.60.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8433.60.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8433.90.10

– – Møbelruller, med diameter (inklusive dæk) over 100 mm, men ikke over 250 mm,

0,0

A

8433.90.20

– – Andet, til varer henhørende under underpos. 8433.11 og 8433.19.90

0,0

A

8433.90.30

– – Andet, til varer henhørende under underpos. 8433.19.10

0,0

A

8433.90.90

– – Andet

0,0

A

8434.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8434.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8434.20.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8434.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8434.90.10

– – Til elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8434.90.20

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8435.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

for så vidt bredden af hjulet eller det påsatte dæk ikke er under 30 mm
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8435.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8435.90.10

– – Til elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8435.90.20

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8436.10.10

– – Elektrisk drevne

20,0

B5

8436.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

20,0

B5

8436.21.10

– – – Elektrisk drevne

3,0

A

8436.21.20

– – – Ikke elektrisk drevne

3,0

A

8436.29.10

– – – Elektrisk drevne

3,0

A

8436.29.20

– – – Ikke elektrisk drevne

3,0

A

8436.80.11

– – – Til land- eller havebrug

3,0

A

8436.80.19

– – – Andet

3,0

A

8436.80.21

– – – Til land- eller havebrug

3,0

A

8436.80.29

– – – Andet

3,0

A

8436.91.10

– – – Til elektrisk drevne maskiner og elektrisk drevet udstyr

0,0

A

8436.91.20

– – – Til ikke elektrisk drevne maskiner og ikke elektrisk drevet udstyr

0,0

A

8436.99.11

– – – – Til land- eller havebrug

0,0

A

8436.99.19

– – – – Andet

0,0

A

8436.99.21

– – – – Til land- eller havebrug

0,0

A

8436.99.29

– – – – Andet

0,0

A

8437.10.10

– – Til korn, elektrisk drevne; maskiner til sigtning og lignende rensningsmaskiner,

5,0

B5

8437.10.20

– – Til korn, ikke elektrisk drevne; maskiner til sigtning og lignende rensningsmaskiner,

5,0

B5

8437.10.30

– – Andet, elektrisk drevne

5,0

B5

8437.10.40

– – Andet, ikke elektrisk drevne

5,0

B5

8437.80.10

– – Risafskalningsmaskiner og rismøller med tragt, elektrisk drevne

20,0

B5

8437.80.20

– – Risafskalningsmaskiner og rismøller med tragt, ikke elektrisk drevne

20,0

B5

8437.80.30

– – Kaffe- og kornmøller til industriel anvendelse, elektrisk drevne

20,0

B5

8437.80.40

– – Kaffe- og kornmøller til industriel anvendelse, ikke elektrisk drevne

20,0

B5

8437.80.51

– – – Maskiner til polering af ris, maskiner til soldning og sigtning, maskiner til klid

20,0

B5

8437.80.59

– – – Andet

20,0

B5

8437.80.61

– – – Maskiner til polering af ris, maskiner til soldning og sigtning, maskiner til klid

20,0

B5

8437.80.69

– – – Andet

20,0

B5

8437.90.11

– – – Til maskiner henhørende under underpos. 8437.10

0,0

A

8437.90.19

– – – Andet

0,0

A

elektrisk drevne

ikke elektrisk drevne

rensning og afskalningsmaskiner

rensning og afskalningsmaskiner
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8437.90.21

– – – Til maskiner henhørende under underpos. 8437.10

0,0

A

8437.90.29

– – – Andet

0,0

A

8438.10.10

– – Elektrisk drevne

3,0

A

8438.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

3,0

A

8438.20.10

– – Elektrisk drevne

3,0

A

8438.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

3,0

A

8438.30.10

– – Elektrisk drevne

3,0

A

8438.30.20

– – Ikke elektrisk drevne

3,0

A

8438.40.00

– Maskiner og apparater til bryggerier

3,0

A

8438.50.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8438.50.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8438.60.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8438.60.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8438.80.11

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8438.80.12

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8438.80.91

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8438.80.92

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8438.90.11

– – – Til varer henhørende under underpos. 8438.30.10

0,0

A

8438.90.12

– – – Til kaffeafskalningsmaskiner

0,0

A

8438.90.19

– – – Andet

0,0

A

8438.90.21

– – – Til varer henhørende under underpos. 8438.30.20

0,0

A

8438.90.22

– – – Til kaffeafskalningsmaskiner

0,0

A

8438.90.29

– – – Andet

0,0

A

8439.10.00

– Maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse

0,0

A

8439.20.00

– Maskiner og apparater til fremstilling af papir og pap

0,0

A

8439.30.00

– Maskiner og apparater til efterbehandling af papir og pap

0,0

A

8439.91.00

– – Til maskiner og apparater til fremstilling af papirmasse

0,0

A

8439.99.00

– – Andet

0,0

A

8440.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8440.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8440.90.10

– – Til elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8440.90.20

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8441.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8441.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8441.20.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8441.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A
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8441.30.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8441.30.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8441.40.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8441.40.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8441.80.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8441.80.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8441.90.10

– – Til elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8441.90.20

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8442.30.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8442.30.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8442.40.10

– – Til elektrisk drevne maskiner og apparater eller elektrisk drevet udstyr

0,0

A

8442.40.20

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner og apparater eller ikke elektrisk drevet udstyr

0,0

A

8442.50.00

– Trykplader, trykcylindre og lign.; plader, cylindre og litografiske sten, behandlet til

0,0

A

8443.11.00

– – Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel fra ruller

0,0

A

8443.12.00

– – Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel af ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger

0,0

A

8443.13.00

– – Andre offset-trykkemaskiner

0,0

A

8443.14.00

– – Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere) med papirtilførsel fra ruller, undtagen til

0,0

A

8443.15.00

– – Bogtrykkemaskiner (højtrykspressere), med anden papirtilførsel end fra ruller,

0,0

A

8443.16.00

– – Flexografitrykkemaskiner og -apparater

0,0

A

8443.17.00

– – Dybtrykmaskiner og -apparater

0,0

A

8443.19.00

– – Andet

0,0

A

8443.31.10

– – – Blækstråleprintere med kopieringsfunktion

0,0

A

8443.31.20

– – – Laserprintere med kopieringsfunktion

0,0

A

8443.31.30

– – – Kombinerede printere med koperings- og faxfunktioner

0,0

A

8443.31.90

– – – Andet

0,0

A

8443.32.10

– – – Matrixprintere

0,0

A

8443.32.20

– – – Blækstråleprintere

0,0

A

8443.32.30

– – – Laserprintere

0,0

A

8443.32.40

– – – Telefaxapparater

0,0

A

8443.32.50

– – – Serigrafimaskiner til fremstilling af printplader

0,0

A

8443.32.60

– – – Plottere

0,0

A

8443.32.90

– – – Andet

0,0

A

8443.39.11

– – – – Til farvefjernsyn

0,0

A

grafisk brug (slebet, poleret og lign.)

22 cm og den anden ikke 36 cm, i ikke-foldet stand (kontoroffset-maskiner)

flexografisk trykning

undtagen til flexografisk trykning
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8443.39.19

– – – – Andet

0,0

A

8443.39.20

– – – Elektrostatiske fotokopieringsapparater, med reproduktion af originalen på kopien

7,0

B5

8443.39.30

– – – Andre fotokopieringsapparater med optisk system

0,0

A

8443.39.40

– – – Blækstråleprintere

5,0

B5

8443.39.90

– – – Andet

5,0

B5

8443.91.00

– – Dele og tilbehør til trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign.

0,0

A

8443.99.10

– – – Til serigrafimaskiner til fremstilling af printplader

0,0

A

8443.99.20

– – – Blækpatroner til printere

0,0

A

8443.99.30

– – – Papirfødeapparater og -sorteringsmoduler

0,0

A

8443.99.90

– – – Andet

0,0

A

8444.00.10

– Elektrisk drevne

0,0

A

8444.00.20

– Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8445.11.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8445.11.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8445.12.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8445.12.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8445.13.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8445.13.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8445.19.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8445.19.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8445.20.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8445.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8445.30.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8445.30.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8445.40.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8445.40.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8445.90.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8445.90.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8446.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8446.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8446.21.00

– – Motordrevne

0,0

A

8446.29.00

– – Andet

0,0

A

8446.30.00

– Skytteløse væve, til vævning af stof af bredde over 30 cm

0,0

A

via et andet medium (indirekte metode)

henhørende under pos. 84.42
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8447.11.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8447.11.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8447.12.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8447.12.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8447.20.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8447.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8447.90.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8447.90.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8448.11.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8448.11.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8448.19.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8448.19.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8448.20.00

– Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 84.44 eller til deres hjælpe

0,0

A

8448.31.00

– – Kartebeslag

0,0

A

8448.32.00

– – Til maskiner til behandling af tekstilfibre, undtagen kartebeslag

0,0

A

8448.33.00

– – Spindler og spindelvinger, spinderinge og spindeløbere

0,0

A

8448.39.00

– – Andet

0,0

A

8448.42.00

– – Væveblade, vævelidser (søller) og skaftrammer

0,0

A

8448.49.10

– – – Væveskytter

0,0

A

8448.49.91

– – – – Dele til elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8448.49.92

– – – – Dele til ikke elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8448.51.00

– – Sinkers (platiner), nåle og lignende varer til dannelse af masker

0,0

A

8448.59.00

– – Andet

0,0

A

8449.00.10

– Elektrisk drevne

0,0

A

8449.00.20

– Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8450.11.10

– – – Med en kapacitet på 6 kg tørt tøj og derunder

25,0

B5

8450.11.90

– – – Andet

25,0

B5

8450.12.00

– – I andre tilfælde, med indbygget tørrecentrifuge

25,0

B5

8450.19.10

– – – Elektrisk drevne

25,0

B5

8450.19.90

– – – Andet

25,0

B5

8450.20.00

– Maskiner med en kapacitet på over 10 kg tørt tøj

25,0

B5

8450.90.10

– – Til maskiner henhørende under pos. 8450.20.00

3,0

A

8450.90.20

– – Til maskiner henhørende under underpos. 8450.11, 8450.12.00 eller 8450.19

3,0

A

8451.10.00

– Tørrensemaskiner (kemisk rensning)

0,0

A

8451.21.00

– – Med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder

15,0

B5

maskiner og hjælpeapparater
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8451.29.00

– – Andet

3,0

A

8451.30.10

– – Strygemaskiner til husholdningsbrug, med en rulle

0,0

A

8451.30.90

– – Andet

0,0

A

8451.40.00

– Maskiner til vask, blegning og farvning

0,0

A

8451.50.00

– Maskiner til oprulning, afrulning, sammenlægning, tilskæring og takning af tekstilstof

0,0

A

8451.80.00

– Andre maskiner og apparater

0,0

A

8451.90.11

– – – Til husholdningsbrug

3,0

A

8451.90.19

– – – Andet

3,0

A

8451.90.90

– – Andet

0,0

A

8452.10.00

– Symaskiner til husholdningsbrug

25,0

B5

8452.21.00

– – Fuldautomatiske

0,0

A

8452.29.00

– – Andet

0,0

A

8452.30.00

– Symaskinenåle

10,0

B5

8452.90.11

– – – Arme og underdele; stativer, også uden midterrammer; svinghjul; remafskærm

25,0

B5

8452.90.12

– – – Møbler, borde og overtræk og dele dertil

25,0

B5

8452.90.19

– – – Andet

25,0

B5

8452.90.91

– – – Arme og underdele; stativer, også uden midterrammer; svinghjul; remafskærm

0,0

A

8452.90.92

– – – Møbler, borde og overtræk og dele dertil

0,0

A

8452.90.99

– – – Andet

0,0

A

8453.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8453.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8453.20.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8453.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8453.80.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8453.80.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8453.90.00

– Dele

0,0

A

8454.10.00

– Konvertorer

0,0

A

8454.20.00

– Kokiller og støbeskeer

5,0

B5

8454.30.00

– Støbemaskiner

0,0

A

8454.90.00

– Dele

0,0

A

8455.10.00

– Rørvalsemaskiner

0,0

A

8455.21.00

– – Til varmvalsning eller til kombineret kold- og varmvalsning

0,0

A

8455.22.00

– – Til koldvalsning

0,0

A

ninger; fodbræt eller pedaler

ninger; fodbræt eller pedaler
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8455.30.00

– Valser

0,0

A

8455.90.00

– Andre dele

0,0

A

8456.10.00

– Maskiner, som fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler

0,0

A

8456.20.00

– Maskiner, som fungerer ved hjælp af ultralyd

0,0

A

8456.30.00

– Maskiner, som fungerer ved hjælp af elektroerosion

0,0

A

8456.90.10

– – Værktøjsmaskiner, numerisk styrede, til bearbejdning af ethvert materiale, som

0,0

A

8456.90.20

– – Udstyr til vådbehandling til påføring af elektrokemiske opløsninger ved dypning,

0,0

A

8456.90.90

– – Andet

0,0

A

8457.10.00

– Maskincentre

0,0

A

8457.20.00

– Enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder

0,0

A

8457.30.00

– Transfermaskiner (flerstationsmaskiner)

0,0

A

8458.11.00

– – Numerisk styrede

0,0

A

8458.19.10

– – – Hvor afstanden mellem hovedspindelmidten og underdelen ikke overstiger

15,0

B5

8458.19.90

– – – Andet

0,0

A

8458.91.00

– – Numerisk styrede

0,0

A

8458.99.10

– – – Hvor afstanden mellem hovedspindelmidten og underdelen ikke overstiger

15,0

B5

8458.99.90

– – – Andet

0,0

A

8459.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8459.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8459.21.00

– – Numerisk styrede

0,0

A

8459.29.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8459.29.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8459.31.00

– – Numerisk styrede

0,0

A

8459.39.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8459.39.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8459.40.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8459.40.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8459.51.00

– – Numerisk styrede

0,0

A

8459.59.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8459.59.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8459.61.00

– – Numerisk styrede

0,0

A

fjerner materiale ved hjælp af plasmabue, til fremstilling af printplader
for at fjerne materiale fra printplader

300 mm

300 mm
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8459.69.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8459.69.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8459.70.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8459.70.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8460.11.00

– – Numerisk styrede

0,0

A

8460.19.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8460.19.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8460.21.00

– – Numerisk styrede

0,0

A

8460.29.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8460.29.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8460.31.10

– – – Værktøjsmaskiner, numerisk styrede, til hvæsning af karbidborehoveder, med

0,0

A

8460.31.90

– – – Andet

0,0

A

8460.39.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8460.39.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8460.40.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8460.40.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8460.90.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8460.90.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8461.20.10

– – Elektrisk drevne

5,0

B5

8461.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

5,0

B5

8461.30.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8461.30.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8461.40.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8461.40.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8461.50.10

– – Elektrisk drevne

5,0

B5

8461.50.20

– – Ikke elektrisk drevne

5,0

B5

8461.90.11

– – – Høvlemaskiner

5,0

B5

8461.90.19

– – – Andet

0,0

A

8461.90.91

– – – Høvlemaskiner

5,0

B5

8461.90.99

– – – Andet

0,0

A

8462.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8462.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8462.21.00

– – Numerisk styrede

0,0

A

8462.29.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

skaftediameter ikke over 3,175 mm, udstyret med spændetænger og med effekt
ikke over 0,74 kW
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8462.29.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8462.31.00

– – Numerisk styrede

0,0

A

8462.39.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8462.39.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8462.41.00

– – Numerisk styrede

0,0

A

8462.49.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8462.49.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8462.91.00

– – Hydrauliske pressere

0,0

A

8462.99.10

– – – Maskiner til fremstilling af æsker, dåser og lignende beholdere af hvidblik, elek

0,0

A

8462.99.20

– – – Maskiner til fremstilling af æsker, dåser og lignende beholdere af hvidblik, ikke

0,0

A

8462.99.50

– – – Andet, elektrisk drevne

0,0

A

8462.99.60

– – – Andet, ikke elektrisk drevne

0,0

A

8463.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8463.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8463.20.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8463.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8463.30.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8463.30.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8463.90.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8463.90.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8464.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8464.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8464.20.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8464.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8464.90.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8464.90.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8465.10.00

– Maskiner, som kan udføre forskellige arbejdsfunktioner uden værktøjsskift

0,0

A

8465.91.10

– – – Af den art der anvendes til mærkning af printplader eller printpladesubstrater,

3,0

A

8465.91.20

– – – Andet, elektrisk drevne

3,0

A

8465.91.90

– – – Andet

3,0

A

8465.92.10

– – – Til fræsning af printplader eller printpladesubstrater, egnede til fræsningshoveder

3,0

A

trisk drevne

elektrisk drevne

elektrisk drevne

med skaftediameter ikke over 3,175 mm, til mærkning af printplader eller print
pladesubstrater
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8465.92.20

– – – Andet, elektrisk drevne

3,0

A

8465.92.90

– – – Andet

3,0

A

8465.93.10

– – – Elektrisk drevne

3,0

A

8465.93.20

– – – Ikke elektrisk drevne

3,0

A

8465.94.10

– – – Elektrisk drevne

3,0

A

8465.94.20

– – – Ikke elektrisk drevne

3,0

A

8465.95.10

– – – Boremaskiner til fremstilling af printplader, med spindelhastighed over 50 000

3,0

A

8465.95.30

– – – Andet, elektrisk drevne

3,0

A

8465.95.90

– – – Andet

3,0

A

8465.96.10

– – – Elektrisk drevne

3,0

A

8465.96.20

– – – Ikke elektrisk drevne

3,0

A

8465.99.30

– – – Drejebænke, elektrisk drevne

3,0

A

8465.99.40

– – – Drejebænke, ikke elektrisk drevne

3,0

A

8465.99.50

– – – Maskiner til slibning af overflader på printplader under fremstilling; maskiner til

3,0

A

8465.99.60

– – – Andet, elektrisk drevne

3,0

A

8465.99.90

– – – Andet

3,0

A

8466.10.10

– – Til værktøjsmaskinerne henhørende under underpos. 8456.90.10, 8456.90.20,

0,0

A

8466.10.90

– – Andet

0,0

A

8466.20.10

– – Til værktøjsmaskinerne henhørende under underpos. 8456.90.10, 8456.90.20,

0,0

A

8466.20.90

– – Andet

0,0

A

8466.30.10

– – Til værktøjsmaskinerne henhørende under underpos. 8456.90.10, 8456.90.20,

0,0

A

8466.30.90

– – Andet

0,0

A

8466.91.00

– – Til maskiner henhørende under pos. 84.64

0,0

A

8466.92.10

– – – Til værktøjsmaskinerne henhørende under underpos. 8465.91.10, 8465.92.10,

0,0

A

8466.92.90

– – – Andet

0,0

A

8466.93.20

– – – Til maskiner henhørende under underpos. 8456.90.10, 8456.90.20 eller

0,0

A

8466.93.90

– – – Andet

0,0

A

8466.94.00

– – Til maskiner henhørende under pos. 84.62 eller 84.63

0,0

A

rpm og egnede til borehoveder med skaftediameter ikke over3,175 mm

mærkning af printplader eller printpladesubstrater; lamineringsmaskiner til frem
stilling af printplader

8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 eller 8465.99.50

8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 eller 8465.99.50

8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 eller 8465.99.50

8465.95.10 eller 8465.99.50

8460.31.10
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8467.11.00

– – Roterende (også med slageffekt)

0,0

A

8467.19.00

– – Andet

0,0

A

8467.21.00

– – Boremaskiner

10,0

B5

8467.22.00

– – Save

10,0

B5

8467.29.00

– – Andet

10,0

B5

8467.81.00

– – Kædesave

0,0

A

8467.89.00

– – Andet

0,0

A

8467.91.10

– – – Elektromekaniske

0,0

A

8467.91.90

– – – Andet

0,0

A

8467.92.00

– – Til pneumatisk håndværktøj

0,0

A

8467.99.10

– – – Til varer henhørende under underpos. 8467.21.00, 8467.22.00 eller 8467.29.00

5,0

B5

8467.99.90

– – – Andet

5,0

B5

8468.10.00

– Svejsebrændere som holdes i hånden

0,0

A

8468.20.10

– – Manuelt betjente (ikke håndholdte) maskiner og apparater til gassvejsning eller

0,0

A

8468.20.90

– – Andet

0,0

A

8468.80.00

– Andre maskiner og apparater

0,0

A

8468.90.10

– – Til varer henhørende under underpos. 8468.10.00

0,0

A

8468.90.20

– – Til varer henhørende under underpos. 8468.20.10

0,0

A

8468.90.90

– – Andet

0,0

A

8469.00.10

– Tekstbehandlingsmaskiner

0,0

A

8469.00.90

– Andet

0,0

A

8470.10.00

– Elektroniske regnemaskiner, der kan fungere uden ydre elektrisk energikilde, samt

0,0

A

8470.21.00

– – Med indbygget trykkeanordning

0,0

A

8470.29.00

– – Andet

0,0

A

8470.30.00

– Andre regnemaskiner

0,0

A

8470.50.00

– Kasseapparater

0,0

A

8470.90.10

– – Frankostemplingsmaskiner

0,0

A

8470.90.20

– – Bogholderimaskiner

0,0

A

8470.90.90

– – Andet

0,0

A

8471.30.10

– – Håndholdte computere, også palmtops og personal digital assistants (PDAs)

0,0

A

8471.30.20

– – Laptops, også notebooks and subnotebooks (ultrabærbare computere)

0,0

A

8471.30.90

– – Andet

0,0

A

8471.41.10

– – – Personlige computere undtagen bærbare computere under underpos. 8471.30

0,0

A

lodning af metal

maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede
regnefunktioner
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8471.41.90

– – – Andet

0,0

A

8471.49.10

– – – Personlige computere undtagen bærbare computere under underpos. 8471.30

0,0

A

8471.49.90

– – – Andet

0,0

A

8471.50.10

– – Processorenheder til personlige (herunder bærbare) computere

0,0

A

8471.50.90

– – Andet

0,0

A

8471.60.30

– – Computertastaturer

0,0

A

8471.60.40

– – X-Y-koordinatindlæseenheder, herunder mus, lyspenne, joystick, trackballs og

0,0

A

8471.60.90

– – Andet

0,0

A

8471.70.10

– – Diskettedrev

0,0

A

8471.70.20

– – Pladelagre med faste plader

0,0

A

8471.70.30

– – Bånddrev

0,0

A

8471.70.40

– – Optiske diskdrev, herunder CD-ROM-drev, DVD-drev og CD-R-drev

0,0

A

8471.70.50

– – Proprietære lagringsenheder, også medier dertil, til automatiske databehandlings

0,0

A

8471.70.91

– – – Automatiserede backupsystemer

0,0

A

8471.70.99

– – – Andet

0,0

A

8471.80.10

– – Styre- og tilslutningsenheder

0,0

A

8471.80.70

– – Lydkort eller videokort

0,0

A

8471.80.90

– – Andet

0,0

A

8471.90.10

– – Stregkodelæsere

0,0

A

8471.90.20

– – Optiske læsere, dokument- eller billedscannere

0,0

A

8471.90.90

– – Andet

0,0

A

8472.10.10

– – Elektrisk drevne

3,0

A

8472.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

3,0

A

8472.30.10

– – Elektrisk drevne

3,0

A

8472.30.20

– – Ikke elektrisk drevne

3,0

A

8472.90.10

– – Pengeautomater

0,0

A

8472.90.20

– – Elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer

3,0

A

8472.90.30

– – Andet, elektrisk drevne

3,0

A

8472.90.90

– – Andet, ikke elektrisk drevne

3,0

A

8473.10.10

– – Printplader til tekstbehandlingsmaskiner

0,0

A

8473.10.90

– – Andet

0,0

A

8473.21.00

– – Til

0,0

A

berøringsfølsomme skærme

maskiner, også med flytbare medier, med magnetteknologi, optisk teknologi eller
anden teknologi

elektroniske regnemaskiner henhørende under underpos. 8470.10.00,
8470.21.00 og 8470.29.00

DA

12.6.2020

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

L 186/899

Basistoldsats
(%)

Kategori

8473.29.00

– – Andet

0,0

A

8473.30.10

– – Printplader monteret med komponenter

0,0

A

8473.30.90

– – Andet

0,0

A

8473.40.11

– – – Dele, herunder printplader til pengeautomater

0,0

A

8473.40.19

– – – Andet

0,0

A

8473.40.20

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8473.50.11

– – – Egnede til anvendelse med maskiner henhørende under pos. 84.71

0,0

A

8473.50.19

– – – Andet

0,0

A

8473.50.20

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8474.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8474.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8474.20.11

– – – Til sten

0,0

A

8474.20.19

– – – Andet

0,0

A

8474.20.21

– – – Til sten

0,0

A

8474.20.29

– – – Andet

0,0

A

8474.31.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8474.31.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8474.32.11

– – – – Med effektiv ydeevne ikke over 80 t/h

5,0

B5

8474.32.19

– – – – Andet

0,0

A

8474.32.21

– – – – Med effektiv ydeevne ikke over 80 t/h

5,0

B5

8474.32.29

– – – – Andet

0,0

A

8474.39.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8474.39.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8474.80.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8474.80.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8474.90.10

– – Til elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8474.90.20

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8475.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8475.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8475.21.00

– – Maskiner og apparater til fremstilling af optiske fibre eller grundformer dertil

0,0

A

8475.29.00

– – Andet

0,0

A

8475.90.10

– – Til elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8475.90.20

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8476.21.00

– – Med køle- eller varmeanordning

0,0

A
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8476.29.00

– – Andet

0,0

A

8476.81.00

– – Med køle- eller varmeanordning

0,0

A

8476.89.00

– – Andet

0,0

A

8476.90.00

– Dele

0,0

A

8477.10.10

– – Til støbning af plast

0,0

A

8477.10.31

– – – Poly(vinylklorid)sprøjtestøbningsmaskiner

0,0

A

8477.10.39

– – – Andet

0,0

A

8477.20.10

– – Til ekstrusion af gummi

0,0

A

8477.20.20

– – Til ekstrusion af plast

0,0

A

8477.30.00

– Maskiner og apparater til formblæsning

0,0

A

8477.40.10

– – Til støbning eller formning af gummi

0,0

A

8477.40.20

– – Til støbning eller formning af plast

0,0

A

8477.51.00

– – Til formpresning eller regummering af dæk, eller til formning af slanger

0,0

A

8477.59.10

– – – Til gummi

0,0

A

8477.59.20

– – – Til plast

0,0

A

8477.80.10

– – Til bearbejdning af gummi eller til fremstilling af produkter af gummi, elektrisk

0,0

A

8477.80.20

– – Til bearbejdning af gummi eller til fremstilling af produkter af gummi, ikke elek

0,0

A

8477.80.31

– – – Lamineringsmaskiner til fremstilling af printplader

0,0

A

8477.80.39

– – – Andet

0,0

A

8477.80.40

– – Til bearbejdning af plast eller til fremstilling af produkter af plast, ikke elektrisk

0,0

A

8477.90.10

– – Til elektrisk drevne maskiner til bearbejdning af gummi eller til fremstilling af

0,0

A

8477.90.20

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner til bearbejdning af gummi eller til fremstilling af

0,0

A

8477.90.32

– – – Dele til lamineringsmaskiner til fremstilling af printplader

0,0

A

8477.90.39

– – – Andet

0,0

A

8477.90.40

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner til bearbejdning af plast eller til fremstilling af

0,0

A

8478.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8478.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8478.90.10

– – Til elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8478.90.20

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8479.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

drevne

trisk drevne

drevne

produkter af gummi
produkter af gummi

produkter af plast
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8479.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8479.20.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8479.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8479.30.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8479.30.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8479.40.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

8479.40.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8479.50.00

– Industrirobotter, ikke andetsteds tariferet

0,0

A

8479.60.00

– Luftkølere af fordampningstypen

0,0

A

8479.71.00

– – Af den art der anvendes i lufthavne

0,0

A

8479.79.00

– – Andet

0,0

A

8479.81.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8479.81.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8479.82.10

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

8479.82.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

8479.89.20

– – – Maskiner til samling af daughterboards til centralenheder i plastkabinetter; appa

0,0

A

8479.89.30

– – – Andet, elektrisk drevne

0,0

A

8479.89.40

– – – Andet, ikke elektrisk drevne

0,0

A

8479.90.20

– – Til varer henhørende under underpos. 8479.89.20

0,0

A

8479.90.30

– – Til andre ikke elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8479.90.40

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner

0,0

A

8480.10.00

– Formkasser til metalstøbning

0,0

A

8480.20.00

– Bundplader til støbeforme

0,0

A

8480.30.10

– – Af kobber

0,0

A

8480.30.90

– – Andet

0,0

A

rater til regenerering af kemiske opløsninger, der anvendes ved fremstilling af
printplader; udstyr til mekanisk rengøring af overflader på printplader under
fremstilling; automatiserede maskiner til anbringelse af komponenter eller forbin
delsesmateriale på printplader eller andre substrater eller fjernelse derfra; regi
streringsudstyr til justering af printplader under fremstilling
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8480.41.00

– – Til sprøjtestøbning eller presning

0,0

A

8480.49.00

– – Andet

0,0

A

8480.50.00

– Støbeforme til glas

0,0

A

8480.60.00

– Støbeforme til mineralske materialer

5,0

B5

8480.71.10

– – – Forme til fodtøjssåler

3,0

A

8480.71.90

– – – Andet

0,0

A

8480.79.10

– – – Forme til fodtøjssåler

3,0

A

8480.79.90

– – – Andet

0,0

A

8481.10.11

– – – Manuelt betjente sluse- eller skydeventiler med indgange eller afgange med

5,0

B5

8481.10.19

– – – Andet

3,0

A

8481.10.21

– – – Med indvendig diameter ikke over 2,5 cm

3,0

A

8481.10.22

– – – Med indvendig diameter over 2,5 cm

3,0

A

8481.10.91

– – – Af plast, med indvendig diameter på ikke under 1 cm og ikke over 2,5 cm

3,0

A

8481.10.99

– – – Andet

3,0

A

8481.20.10

– – Manuelt betjente sluse- eller skydeventiler med indgange eller afgange med

5,0

B5

8481.20.20

– – Af kobber eller kobberlegeringer, med indvendig diameter ikke over 2,5 cm, eller af

0,0

A

8481.20.90

– – Andet

3,0

A

8481.30.10

– – Klapkontraventiler, af støbejern, med indgang med indvendig diameter ikke under

0,0

A

8481.30.20

– – Af kobber eller kobberlegeringer, med indvendig diameter ikke over 2,5 cm

0,0

A

8481.30.30

– – Af plast, med indvendig diameter på ikke under 10 cm og ikke over 25 cm

0,0

A

8481.30.90

– – Andet

0,0

A

8481.40.10

– – Af kobber eller kobberlegeringer, med indvendig diameter ikke over 2,5 cm

5,0

B5

8481.40.20

– – Af plast, med indvendig diameter på ikke under 10 cm og ikke over 25 cm

5,0

B5

8481.40.90

– – Andet

5,0

B5

8481.80.11

– – – Af kobber eller kobberlegeringer

5,0

B5

8481.80.12

– – – Af andre materialer

5,0

B5

8481.80.13

– – – Af kobber eller kobberlegeringer

5,0

B5

8481.80.14

– – – Af andre metaller

5,0

B5

indvendig diameter over 5 cm, men ikke over 40 cm

indvendig diameter over 5 cm, men ikke over 40 cm

plast, med indvendig diameter ikke under 1 cm og ikke over 2,5 cm

4 cm, men ikke over 60 cm
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8481.80.21

– – – Med indgange eller afgange med indvendig diameter ikke over 2,5 cm

5,0

B5

8481.80.22

– – – Med indgange eller afgange med indvendig diameter over 2,5 cm

5,0

B5

8481.80.30

– – Haner og ventiler, også med piezoelektrisk tænding, til gaskomfurer eller gaskoge

5,0

B5

8481.80.41

– – – Af plast, med indvendig diameter på ikke under 1 cm og ikke over 2,5 cm

5,0

B5

8481.80.49

– – – Andet

5,0

B5

8481.80.51

– – – Af plast, med indvendig diameter på ikke under 1 cm og ikke over 2,5 cm

20,0

B5

8481.80.59

– – – Andet

20,0

B5

8481.80.61

– – – – Manuelt betjente skydeventiler med indvendig diameter over 5 cm, men ikke

15,0

B5

8481.80.62

– – – – Andet

15,0

B5

8481.80.63

– – – Andet

15,0

B5

8481.80.64

– – – Af plast, med indvendig diameter på ikke under 1 cm og ikke over 2,5 cm

10,0

B5

8481.80.65

– – – Andet

10,0

B5

8481.80.66

– – – Af plast, med indvendig diameter på ikke under 1 cm og ikke over 2,5 cm

10,0

B5

8481.80.67

– – – Andet

10,0

B5

8481.80.71

– – – – Af plast, med indvendig diameter på ikke under 1 cm og ikke over 2,5 cm

10,0

B5

8481.80.72

– – – – Andet

10,0

B5

8481.80.73

– – – – Med indgange og afgange med indvendig diameter over 5 cm, men ikke over

5,0

B5

8481.80.74

– – – – Med indgange og afgange med indvendig diameter over 40 cm

5,0

B5

8481.80.75

– – – – Af plast, med indvendig diameter på ikke under 1 cm og ikke over 2,5 cm

5,0

B5

8481.80.76

– – – – Andet

5,0

B5

8481.80.81

– – – – Af plast, med indvendig diameter på ikke under 1 cm og ikke over 2,5 cm

3,0

A

8481.80.82

– – – – Andet

3,0

A

8481.80.83

– – – – Med indgange med indvendig diameter på ikke under 1 cm og afgange ikke

5,0

B5

8481.80.84

– – – – Med indgange med indvendig diameter på ikke under 1 cm og afgange over

5,0

B5

8481.80.87

– – – – – Brændstofafskæringsventiler til køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03

10,0

B7

8481.80.88

– – – – – Andet

10,0

B5

apparater

over 40 cm

40 cm

over 2,5 cm

2,5 cm

eller 87.04
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8481.80.89

– – – Andet, manuelt betjent, af vægt under 3 kg, overfladebehandlet eller fremstillet af

10,0

B5

8481.80.91

– – – – Vandhaner, af kobber eller kobberlegeringer, med indvendig diameter ikke over

10,0

B5

8481.80.92

– – – – – Brændstofafskæringsventiler til køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03

10,0

B7

8481.80.99

– – – – – Andet

10,0

B5

8481.90.10

– – Huse til sluse- eller skydeventiler med indgange eller afgange med indvendig

0,0

A

8481.90.21

– – – Armaturkroppe, til vandhaner

10,0

B5

8481.90.22

– – – Kroppe, til LPG-cylinderventiler

0,0

A

8481.90.23

– – – Kroppe, andet

3,0

A

8481.90.29

– – – Andet

3,0

A

8481.90.31

– – – Af kobber eller kobberlegeringer

3,0

A

8481.90.39

– – – Andet

3,0

A

8481.90.41

– – – Af kobber eller kobberlegeringer

3,0

A

8481.90.49

– – – Andet

3,0

A

8481.90.90

– – Andet

0,0

A

8482.10.00

– Kuglelejer

3,0

A

8482.20.00

– Koniske rullelejer, herunder monteringssæt til koniske rullelejer

3,0

A

8482.30.00

– Sfæriske rullelejer

3,0

A

8482.40.00

– Nålelejer

3,0

A

8482.50.00

– Andre cylindriske rullelejer

3,0

A

8482.80.00

– Andre varer, herunder kombinerede kugle- og rullelejer

3,0

A

8482.91.00

– – Kugler, nåle og ruller

0,0

A

8482.99.00

– – Andet

0,0

A

8483.10.10

– – Til maskiner henhørende under pos. 84.29 eller 84.30

20,0

B5

8483.10.24

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.11

20,0

B7

8483.10.25

– – – – Med slagvolumen 2 000 cm3 og derunder

20,0

B7

8483.10.26

– – – – Med slagvolumen over 2 000 cm3, men ikke over 3 000 cm3

20,0

B7

8483.10.27

– – – – Med slagvolumen over 3 000 cm3

3,0

B7

8483.10.31

– – – Med effekt 22,38 kW og derunder

10,0

B5

8483.10.39

– – – Andet

0,0

A

8483.10.90

– – Andet

20,0

B5

8483.20.20

– – Til maskiner henhørende under pos. 84.29 eller 84.30

0,0

A

8483.20.30

– – Til motorer til køretøjer henhørende under kapitel 87

10,0

B7

8483.20.90

– – Andet

0,0

A
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8483.30.20

– – Til maskiner henhørende under pos. 84.29 eller 84.30

0,0

A

8483.30.30

– – Til motorer til køretøjer henhørende under kapitel 87

10,0

B7

8483.30.90

– – Andet

0,0

A

8483.40.20

– – Til marinefartøjer

10,0

B5

8483.40.30

– – Til maskiner henhørende under pos. 84.29 eller 84.30

15,0

B5

8483.40.90

– – Andet

10,0

B5

8483.50.00

– Svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke

10,0

B5

8483.60.00

– Akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger

0,0

A

8483.90.11

– – – Til traktorer henhørende under underpos. 8701.10 eller 8701.90

10,0

B5

8483.90.13

– – – Til andre traktorer henhørende under pos. 87.01

10,0

B5

8483.90.14

– – – Til varer henhørende under pos. 87.11

10,0

B7

8483.90.15

– – – Til andre varer henhørende under kapitel 87

5,0

B7

8483.90.19

– – – Andet

10,0

B5

8483.90.91

– – – Til varer henhørende under underpos. 8701.10 eller 8701.90

10,0

B5

8483.90.93

– – – Til andre traktorer henhørende under pos. 87.01

10,0

B5

8483.90.94

– – – Til varer henhørende under pos. 87.11

10,0

B7

8483.90.95

– – – Til andre varer henhørende under kapitel 87

5,0

B7

8483.90.99

– – – Andet

10,0

B5

8484.10.00

– Pakninger og lign. af metalplader i forbindelse med andet materiale eller af to eller

3,0

A

8484.20.00

– Mekaniske pakninger

3,0

A

8484.90.00

– Andet

3,0

A

8486.10.10

– – Apparater til hurtig opvarmning af halvlederskiver

0,0

A

8486.10.20

– – Tørrecentrifuger til behandling af halvlederskiver

0,0

A

8486.10.30

– – Maskiner til bearbejdning af ethvert materiale, som fjerner materialer ved lasers

0,0

A

8486.10.40

– – Maskiner og apparater til savning af skiver af monokrystalhalvlederstave eller

0,0

A

8486.10.50

– – Slibe-, polere- og lappemaskiner til bearbejdning af halvlederskiver

0,0

A

8486.10.60

– – Apparater til dyrkning eller trækning af monokrystalhalvlederstave

0,0

A

8486.10.90

– – Andet

0,0

A

8486.20.11

– – – Apparater til kemisk pådampning til fremstilling af halvledere

0,0

A

8486.20.12

– – – Epitaksialdepositionsmaskiner til halvlederskiver; centrifuger til påføring af foto

0,0

A

8486.20.13

– – – Apparater til fysisk belægning på halvlederskiver ved katodeforstøvning; apparater

0,0

A

flere lag metal

tråler eller andre lys- eller fotonstråler ved fremstilling af halvlederskiver
mikroplader (chips) af wafers

grafiske emulsioner på halvlederskiver

til fysisk belægning til fremstilling af halvledere
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8486.20.19

– – – Andet

0,0

A

8486.20.21

– – – Apparater til ionimplantering på halvledermaterialer

0,0

A

8486.20.29

– – – Andet

0,0

A

8486.20.31

– – – Deflashmaskiner til rensning af og fjernelse af kontaminanter fra metalbenene på

0,0

A

8486.20.32

– – – Udstyr til anbringelse af mønstre på halvledermateriale ved tørætsning

0,0

A

8486.20.33

– – – Apparater til vådætsning, fremkaldelse, stripning eller rensning af halvlederskiver

0,0

A

8486.20.39

– – – Andet

0,0

A

8486.20.41

– – – Apparater til direkte skrivning

0,0

A

8486.20.42

– – – Step and repeat-alignere

0,0

A

8486.20.49

– – – Andet

0,0

A

8486.20.51

– – – Maskiner til opstregning eller mærkning af halvlederskiver

0,0

A

8486.20.59

– – – Andet

0,0

A

8486.20.91

– – – Laserskærere til at skære kontaktbaner under fremstilling af halvledere ved hjælp

0,0

A

8486.20.92

– – – Maskiner til bukning, foldning og retning af halvlederben

0,0

A

8486.20.93

– – – Varmeovne med modstandopvarmning til fremstilling af halvlederkomponenter

0,0

A

8486.20.94

– – – Induktionsovne eller ovne med dielektrisk opvarmning til fremstilling af halv

0,0

A

8486.20.95

– – – Automatiserede maskiner til anbringelse af kontaktelementer på halvledermate

0,0

A

8486.20.99

– – – Andet

0,0

A

8486.30.10

– – Apparater til tørætsning af mønstre på substrater til fladskærme

0,0

A

8486.30.20

– – Apparater til vådætsning, fremkaldelse, stripning eller rensning af fladskærme

0,0

A

8486.30.30

– – Apparater til kemisk pådampning til fremstilling af fladskærme; centrifuger til

0,0

A

8486.30.90

– – Andet

0,0

A

8486.40.10

– – Fræsemaskiner med fokuseret ionstråle til fremstilling eller reparation af masker og

0,0

A

8486.40.20

– – Udstyr til påsætning af chips, tape automated bonders, udstyr til wirebonding og

0,0

A

halvlederkomponenter inden elektroplettering; sprøjteapparater til ætsning, strip
ning eller rensning af halvlederskiver

af laserstråler

på halvlederskiver

lederkomponenter på halvlederskiver

riale eller fjernelse deraf

påføring af lysfølsomme emulsioner på substrater til fladskærme; apparater til
fysisk belægning på substrater til fladskærme

retikler til mønstre på halvlederkomponenter

indkapslingsudstyr til samling af halvledere; automatiserede maskiner til transport,
håndtering og lagring af halvlederskiver, waferkassetter, waferæsker og andre mate
rialer til halvlederkomponenter
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8486.40.30

– – Forme til fremstilling af halvlederkomponenter

0,0

A

8486.40.40

– – Optiske stereoskopiske mikroskoper, med udstyr specielt udformet til håndtering

0,0

A

8486.40.50

– – Mikroskoper til fotomikrografi med udstyr specielt udformet til håndtering og

0,0

A

8486.40.60

– – Elektronstrålemikroskoper med udstyr specielt udformet til håndtering og transport

0,0

A

8486.40.70

– – Mønstergenererende apparater til fremstilling af masker eller retikler ud fra fotore

0,0

A

8486.40.90

– – Andet

0,0

A

8486.90.11

– – – Til apparater til hurtig opvarmning af halvlederskiver

0,0

A

8486.90.12

– – – Til tørrecentrifuger til behandling af halvlederskiver

0,0

A

8486.90.13

– – – Til maskiner til bearbejdning af ethvert materiale, som fjerner materialer ved

0,0

A

8486.90.14

– – – – Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder, materialeholdere; dele

0,0

A

8486.90.15

– – – – Andet

0,0

A

8486.90.16

– – – Til slibe-, polere- og lappemaskiner til bearbejdning af halvlederskiver

0,0

A

8486.90.17

– – – Til apparater til dyrkning eller trækning af monokrystalhalvlederstave

0,0

A

8486.90.19

– – – Andet

0,0

A

8486.90.21

– – – Til apparater til kemisk pådampning til fremstilling af halvledere

0,0

A

8486.90.22

– – – Til epitaksialdepositionsmaskiner til halvlederskiver; centrifuger til påføring af

0,0

A

8486.90.23

– – – Apparater til ionimplantering halvledermaterialer; til apparater til fysisk belægning

0,0

A

8486.90.24

– – – – Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder, materialeholdere; dele

0,0

A

8486.90.25

– – – – Andet

0,0

A

8486.90.26

– – – – Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder, materialeholdere; dele

0,0

A

8486.90.27

– – – – Andet

0,0

A

8486.90.28

– – – Til varmeovne med modstandopvarmning til fremstilling af halvlederkompo

0,0

A

og transport af halvlederskiver og -masker

transport af halvlederskiver eller retikler

af halvlederskiver eller retikler

sistbelagte substrater

laserstråler eller andre lys- eller fotonstråler ved fremstilling af halvlederskiver

hoveder og andet specialtilbehør til værktøjsmaskiner

fotografiske emulsioner på halvlederskiver

på halvlederskiver ved katodeforstøvning; til apparater til fysisk belægning til
fremstilling af halvledere; til apparater til direkte skrivning, step and repeat-alig
nere og andet litografisk udstyr

hoveder og andet specialtilbehør til værktøjsmaskiner

hoveder og andet specialtilbehør til værktøjsmaskiner

nenter på halvlederskiver; til induktionsovne eller ovne med dielektrisk opvarm
ning til fremstilling af halvlederkomponenter på halvlederskiver
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8486.90.29

– – – Andet

0,0

A

8486.90.31

– – – Til apparater til tørætsning af mønstre på substrater til fladskærme

0,0

A

8486.90.32

– – – – Værktøjsholdere og selvåbnende gevindskærehoveder, materialeholdere; dele

0,0

A

8486.90.33

– – – – Andet

0,0

A

8486.90.34

– – – Til apparater til kemisk pådampning til fremstilling af fladskærme

0,0

A

8486.90.35

– – – Til centrifuger til påføring af lysfølsomme emulsioner på substrater til fladskærme

0,0

A

8486.90.36

– – – Til apparater til fysisk belægning på substrater til fladskærme

0,0

A

8486.90.39

– – – Andet

0,0

A

8486.90.41

– – – Til fræsemaskiner med fokuseret ionstråle til fremstilling eller reparation af

0,0

A

8486.90.42

– – – Til udstyr til påsætning af chips, tape automated bonders, udstyr til wirebonding

0,0

A

8486.90.43

– – – Til automatiserede maskiner til transport, håndtering og lagring af halvlederskiver,

0,0

A

8486.90.44

– – – Til optiske stereoskopiske mikroskoper og mikroskoper til fotomikrografi med

0,0

A

8486.90.45

– – – Til elektronstrålemikroskoper med udstyr specielt udformet til håndtering og

0,0

A

8486.90.46

– – – Til mønstergenererende apparater til fremstilling af masker eller retikler ud fra

0,0

A

8486.90.49

– – – Andet

0,0

A

8487.10.00

– Skruer til skibe og både samt blade dertil

0,0

A

8487.90.00

– Andet

0,0

A

8501.10.21

– – – – Af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18, 84.50,

3,0

B3

8501.10.29

– – – – Andet

25,0

B5

8501.10.30

– – – Spindelmotorer

10,0

B5

8501.10.41

– – – – Af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18, 84.50,

3,0

B3

8501.10.49

– – – – Andet

25,0

B5

8501.10.51

– – – – Af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18, 84.50,

3,0

B3

8501.10.59

– – – – Andet

25,0

B5

8501.10.60

– – – Spindelmotorer

10,0

B5

8501.10.91

– – – – Af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18, 84.50,

3,0

B3

8501.10.99

– – – – Andet

25,0

B5

hoveder og andet specialtilbehør til værktøjsmaskiner

masker og retikler til mønstre på halvlederkomponenter
og til indkapslingsudstyr til samling af halvledere

waferkassetter, waferæsker og andre materialer til halvlederkomponenter

udstyr specielt udformet til håndtering og transport af halvlederskiver og -masker
transport af halvlederskiver eller retikler

fotoresistbelagte substrater; herunder printkort

85.09 eller 85.16

85.09 eller 85.16

85.09 eller 85.16

85.09 eller 85.16
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8501.20.12

– – – Af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18, 84.50,

3,0

B3

8501.20.19

– – – Andet

20,0

B5

8501.20.21

– – – Af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18, 84.50,

3,0

B3

8501.20.29

– – – Andet

20,0

B5

8501.31.30

– – – Motorer af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18,

3,0

B3

8501.31.40

– – – Andre motorer

20,0

B5

8501.31.50

– – – Generatorer

20,0

B5

8501.32.11

– – – – Motorer af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18,

3,0

B3

8501.32.12

– – – – Andre motorer

5,0

B5

8501.32.13

– – – – Generatorer

5,0

B5

8501.32.91

– – – – Motorer af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18,

3,0

B3

8501.32.92

– – – – Andre motorer

10,0

B5

8501.32.93

– – – – Generatorer

10,0

B5

8501.33.00

– – Med effekt over 75 kW, men ikke over 375 kW

0,0

A

8501.34.00

– – Med effekt over 375 kW

0,0

A

8501.40.11

– – – Af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18, 84.50,

3,0

B3

8501.40.19

– – – Andet

20,0

B5

8501.40.21

– – – Af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18, 84.50,

3,0

B3

8501.40.29

– – – Andet

20,0

B5

8501.51.11

– – – Af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18, 84.50,

3,0

B3

8501.51.19

– – – Andet

15,0

B5

8501.52.11

– – – – Af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18, 84.50,

3,0

B3

8501.52.19

– – – – Andet

10,0

B5

8501.52.21

– – – – Af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18, 84.50,

3,0

A

8501.52.29

– – – – Andet

10,0

B5

8501.52.31

– – – – Af den art der anvendes til varer henhørende under pos. 84.15, 84.18, 84.50,

0,0

A

8501.52.39

– – – – Andet

0,0

A

8501.53.00

– – Med effekt over 75 kW

0,0

A

8501.61.10

– – – Med effekt 12,5 kVA og derunder

20,0

B5

8501.61.20

– – – Med effekt over 12,5 kVA

20,0

B5

8501.62.10

– – – Med effekt over 75 kVA, men ikke over 150 kVA

7,0

B5

8501.62.90

– – – Med effekt over 150 kVA, men ikke over 375 kVA

7,0

B5
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8501.63.00

– – Med effekt over 375 kVA, men ikke over 750 kVA

0,0

A

8501.64.00

– – Med effekt over 750 kVA

0,0

A

8502.11.00

– – Med effekt 75 kVA og derunder

15,0

B5

8502.12.10

– – – Med effekt 125 kVA og derunder

10,0

B5

8502.12.20

– – – Med effekt over 125 kVA

10,0

B5

8502.13.10

– – – Med effekt 12 500 kVA (10 000 kW) eller derover

5,0

B5

8502.13.90

– – – Andet

5,0

B5

8502.20.10

– – Med effekt 75 kVA og derunder

20,0

B5

8502.20.20

– – Med effekt over 75 kVA, men ikke over 100 kVA

10,0

B5

8502.20.30

– – Med effekt over 100 kVA, men ikke over 10 000 kVA

10,0

B5

8502.20.41

– – – Med effekt 12 500 kVA (10 000 kW) eller derover

10,0

B5

8502.20.49

– – – Andet

10,0

B5

8502.31.10

– – – Med effekt 10 000 kVA og derunder

0,0

A

8502.31.20

– – – Med effekt over 10 000 kVA

0,0

A

8502.39.10

– – – Med effekt 10 kVA og derunder

0,0

A

8502.39.20

– – – Med effekt over 10 kVA, men ikke over 10 000 kVA

0,0

A

8502.39.31

– – – – Med effekt 12 500 kVA (10 000 kW) eller derover

0,0

A

8502.39.39

– – – – Andet

0,0

A

8502.40.00

– Roterende elektriske omformere

0,0

A

8503.00.10

– Dele, der anvendes i fremstillingen af elektriske motorer henhørende under pos.

5,0

B5

8503.00.90

– Andet

5,0

B5

8504.10.00

– Reaktorer til udladningslamper og -rør

15,0

B5

8504.21.10

– – – Stigningsspændingsregulatorer (autotransformere); instrumenttransformere med

20,0

B5

8504.21.92

– – – – Med effekt over 10 kVA og med en overspænding på 110 kV eller derover

5,0

B5

8504.21.93

– – – – Med effekt over 10 kVA og med en overspænding på 66 kV eller derover, men

20,0

B5

8504.21.99

– – – – Andet

15,0

B5

8504.22.11

– – – – Med en overspænding på 66 kV eller derover

25,0

B5

8504.22.19

– – – – Andet

25,0

B5

8504.22.92

– – – – Med en overspænding på 110 kV eller derover

5,0

B5

8504.22.93

– – – – Med en overspænding på 66 kV eller derover, men under 110 kV

25,0

B5

8504.22.99

– – – – Andet

15,0

B5

8504.23.10

– – – Med effekt 15 000 kVA og derunder

5,0

B5

8504.23.21

– – – – Ikke over 20 000 kVA

5,0

B5

85.01; dele til generatorer henhørende under pos. 85.01 eller 85.02 med effekt
10 000 kW eller derover

effekt ikke over 5 kVA

under 110 kV
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8504.23.22

– – – – Med effekt over 20 000 kVA, men ikke over 30 000 kVA

5,0

B5

8504.23.29

– – – – Andet

5,0

B5

8504.31.11

– – – – Med en mærkespænding på 110 kV og derover

5,0

B5

8504.31.12

– – – – Med en mærkespænding på 66 kV eller over, men under 110 kV

15,0

B5

8504.31.13

– – – – Med en mærkespænding på 1 kV eller over, men under 66 kV

15,0

B5

8504.31.19

– – – – Andet

20,0

B5

8504.31.21

– – – – – Ringformede strømtransformeres med en mærkespænding på 220 kV eller

5,0

B5

8504.31.22

– – – – – Andet

5,0

B5

8504.31.23

– – – – Med en mærkespænding på 66 kV eller over, men under 110 kV

15,0

B5

8504.31.24

– – – – Med en mærkespænding på 1 kV eller over, men under 66 kV

15,0

B5

8504.31.29

– – – – Andet

20,0

B5

8504.31.30

"– – – Flyback"-transformere

3,0

A

8504.31.40

– – – Mellemfrekvenstransformere

5,0

B5

8504.31.91

– – – – Af den art der anvendes med legetøj, skalamodeller og lignende modeller til

20,0

B5

8504.31.92

– – – – Andre tilpasningstransformatorer

20,0

B5

8504.31.99

– – – – Andet

20,0

B5

8504.32.11

– – – – Tilpasningstransformatorer

10,0

B5

8504.32.19

– – – – Andet

10,0

B5

8504.32.20

– – – Andet, af den art der anvendes med legetøj, skalamodeller og lignende modeller

20,0

B5

8504.32.30

– – – Andet, med en minimumsfrekvens på 3 MHz

0,0

A

8504.32.41

– – – – Tilpasningstransformatorer

10,0

B5

8504.32.49

– – – – Andet

10,0

B5

8504.32.51

– – – – Tilpasningstransformatorer

10,0

B5

8504.32.59

– – – – Andet

10,0

B5

8504.33.11

– – – – Tilpasningstransformatorer

20,0

B5

8504.33.19

– – – – Andet

10,0

B5

8504.33.91

– – – – Tilpasningstransformatorer

10,0

B5

8504.33.99

– – – – Andet

10,0

B5

8504.34.11

– – – – – Tilpasningstransformatorer

10,0

B5

8504.34.12

– – – – – Andet

10,0

B5

8504.34.13

– – – – – Tilpasningstransformatorer

10,0

B5

8504.34.14

– – – – – Andet

10,0

B5

8504.34.22

– – – – – Tilpasningstransformatorer

10,0

B5

8504.34.23

– – – – – Andet

10,0

B5

derunder

underholdnings- og legebrug

til underholdnings- og legebrug
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8504.34.24

– – – – – Tilpasningstransformatorer

10,0

B5

8504.34.29

– – – – – Andet

10,0

B5

8504.40.11

– – – UPS (Uninterruptible Power Supply)

0,0

A

8504.40.19

– – – Andet

0,0

A

8504.40.20

– – Batteriopladere med effekt over 100 kVA

0,0

A

8504.40.30

– – Andre ensrettere

0,0

A

8504.40.40

– – Vekselrettere

0,0

A

8504.40.90

– – Andet

0,0

A

8504.50.10

– – Induktionsspoler til strømforsyningsenheder til automatiske databehandlings

0,0

A

8504.50.20

– – Faste induktionsspoler (chiptype)

0,0

A

8504.50.93

– – – Med effekt 2 500 kVA og derunder

0,0

A

8504.50.94

– – – Med effekt over 2 500 kVA, men ikke over 10 000 kVA

0,0

A

8504.50.95

– – – Med effekt over 10 000 kVA

0,0

A

8504.90.10

– – Til varer henhørende under underpos. 8504.10

5,0

B5

8504.90.20

– – Printplader til varer henhørende under pos. 8504.40.11, 8504.40.19 eller

0,0

A

8504.90.31

– – – Radiatorpaneler; "flat tube"-radiatorsæt af den art der anvendes til distributions-

5,0

B5

8504.90.39

– – – Andet

5,0

B5

8504.90.41

– – – Radiatorpaneler; "flat tube"-radiatorsæt til distributions- og effekttransformere

0,0

A

8504.90.49

– – – Andet

0,0

A

8504.90.50

– – Andet, til induktionsspoler med effekt 2 500 kVA og derunder

0,0

A

8504.90.60

– – Andet, til induktionsspoler med effekt over 2 500 kVA

0,0

A

8504.90.90

– – Andet

0,0

A

8505.11.00

– – Af metal

0,0

A

8505.19.00

– – Andet

0,0

A

8505.20.00

– Elektromagnetiske koblinger og bremser

0,0

A

8505.90.00

– Andre varer, herunder dele

0,0

A

8506.10.10

– – Med ydre rumfang på 300 cm3 og derunder

25,0

B5

8506.10.90

– – Andet

5,0

B5

8506.30.00

– Af kviksølvoxid

20,0

B5

8506.40.00

– Af sølvoxid

20,0

B5

8506.50.00

– Af litium

20,0

B5

maskiner og enheder dertil, og til telekommunikationsapparater

8504.50.10

og effekttransformere
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20,0

B5

5,0

B5

8506.60.10

– – Med ydre rumfang på 300 cm3 og derunder

8506.60.90

– – Andet

8506.80.10

– – Zink-kul, med ydre rumfang på 300 cm3 og derunder

25,0

B5

8506.80.20

– – Zink-kul, med ydre rumfang på 300 cm3 og derunder

5,0

B5

8506.80.91

– – – Med ydre rumfang på 300 cm3 og derunder

25,0

B5

8506.80.99

– – – Andet

5,0

B5

8506.90.00

– Dele

5,0

B5

8507.10.10

– – Af den art der anvendes til luftfartøjer

0,0

A

8507.10.92

– – – – Af højde (uden terminaler og håndtag) ikke over 13 cm

25,0

B5

8507.10.93

– – – – Andet

25,0

B5

8507.10.94

– – – – Af højde (uden terminaler og håndtag) ikke over 13 cm

20,0

B5

8507.10.99

– – – – Andet

20,0

B5

8507.20.10

– – Af den art der anvendes til luftfartøjer

0,0

A

8507.20.91

– – – – Af højde (uden terminaler og håndtag) over 13 cm, men ikke over 23 cm

25,0

B5

8507.20.92

– – – – Andet

25,0

B5

8507.20.93

– – – – Af højde (uden terminaler og håndtag) over 13 cm, men ikke over 23 cm

20,0

B5

8507.20.99

– – – – Andet

20,0

B5

8507.30.10

– – Af den art der anvendes til luftfartøjer

0,0

A

8507.30.90

– – Andet

20,0

B5

8507.40.10

– – Af den art der anvendes til luftfartøjer

0,0

A

8507.40.90

– – Andet

20,0

B5

8507.50.00

– Nikkel-hydrid-akkumulatorer

0,0

A

8507.60.10

– – Af den art der anvendes til bærbare computere, også notebooks og subnotebooks

0,0

A

8507.60.90

– – Andet

0,0

A

8507.80.10

– – Af den art der anvendes til luftfartøjer

0,0

A

8507.80.91

– – – Af den art der anvendes til bærbare computere, også notebooks og subnotebooks

0,0

A

8507.80.99

– – – Andet

0,0

A

8507.90.11

– – – Til varer henhørende under underpos. 8507.10.92, 8507.10.93, 8507.10.94 eller

5,0

B5

8507.90.12

– – – Af den art der anvendes til luftfartøjer

0,0

A

8507.90.19

– – – Andet

5,0

B5

8507.90.91

– – – Af den art der anvendes til luftfartøjer

0,0

A

8507.90.92

– – – Batteriseparatorer, færdige til anvendelse, af andre materialer end poly(vinylklorid)

5,0

B5

8507.90.93

– – – Andet,

5,0

B5

(ultrabærbare computere)

(ultrabærbare computere)

8507.10.99

til varer henhørende under underpos. 8507.10.92, 8507.10.93,
8507.10.94 eller 8507.10.99
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5,0

B5

8507.90.99

– – – Andet

8508.11.00

– – Med effekt 1 500 W og derunder og med støvpose eller anden beholder med

25,0

B5

8508.19.10

– – – Af den art der anvendes til husholdningsbrug

25,0

B5

8508.19.90

– – – Andet

0,0

A

8508.60.00

– Andre støvsugere

0,0

A

8508.70.10

– – Til støvsugere henhørende under underpos. 8508.11.00 eller 8508.19.10

0,0

A

8508.70.90

– – Andet

0,0

A

8509.40.00

– Apparater til formaling, hakning eller blanding af levnedsmidler; frugt- og grønsags

25,0

B5

8509.80.10

– – Bonemaskiner

25,0

B5

8509.80.20

– – Kværne til køkkenaffald

25,0

B5

8509.80.90

– – Andet

25,0

B5

8509.90.10

– – Til varer henhørende under underpos. 8509.80.10

3,0

A

8509.90.90

– – Andet

7,0

B5

8510.10.00

– Barbermaskiner

20,0

B5

8510.20.00

– Hårklippemaskiner

20,0

B5

8510.30.00

– Apparater til fjernelse af hår

20,0

B5

8510.90.00

– Dele

20,0

B5

8511.10.10

– – Af den art der anvendes til luftfartøjsmotorer

0,0

A

8511.10.20

– – Af den art der anvendes til motorer i køretøjer

10,0

B7

8511.10.90

– – Andet

20,0

B5

8511.20.10

– – Af den art der anvendes til luftfartøjsmotorer

0,0

A

8511.20.21

– – – Ikke samlede

10,0

B5

8511.20.29

– – – Andet

10,0

B5

8511.20.91

– – – Ikke samlede

20,0

B5

8511.20.99

– – – Andet

20,0

B5

8511.30.30

– – Af den art der anvendes til luftfartøjsmotorer

0,0

A

8511.30.41

– – – Ikke samlede

10,0

B5

8511.30.49

– – – Andet

10,0

B5

8511.30.91

– – – Ikke samlede

20,0

B5

8511.30.99

– – – Andet

20,0

B5

8511.40.10

– – Af den art der anvendes til luftfartøjsmotorer

0,0

A

8511.40.21

– – – Til motorer i køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03, 87.04 eller 87.05

10,0

B7

8511.40.29

– – – Andet

20,0

B5

rumindhold 20 l og derunder

saftpressere
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8511.40.31

– – – Til motorer til køretøjer henhørende under pos. 87.01

20,0

B5

8511.40.32

– – – Til motorer i køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03 eller 87.04

10,0

B7

8511.40.33

– – – Til motorer til køretøjer henhørende under pos. 87.05

10,0

B5

8511.40.91

– – – Til motorer i køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03, 87.04 eller 87.05

10,0

B7

8511.40.99

– – – Andet

20,0

B5

8511.50.10

– – Af den art der anvendes til luftfartøjsmotorer

0,0

A

8511.50.21

– – – Til motorer i køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03, 87.04 eller 87.05

10,0

B7

8511.50.29

– – – Andet

20,0

B5

8511.50.31

– – – Til motorer til køretøjer henhørende under pos. 87.01

20,0

B5

8511.50.32

– – – Til motorer i køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03 eller 87.04

10,0

B7

8511.50.33

– – – Til motorer til køretøjer henhørende under pos. 87.05

10,0

B5

8511.50.91

– – – Til motorer i køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03, 87.04 eller 87.05

10,0

B7

8511.50.99

– – – Andet

20,0

B5

8511.80.10

– – Af den art der anvendes til luftfartøjsmotorer

0,0

A

8511.80.20

– – Af den art der anvendes til motorer i køretøjer

10,0

B7

8511.80.90

– – Andet

20,0

B5

8511.90.10

– – Af den art der anvendes til luftfartøjsmotorer

0,0

A

8511.90.20

– – Af den art der anvendes til motorer i køretøjer

0,0

A

8511.90.90

– – Andet

5,0

B5

8512.10.00

– Lys- og visuelt signaludstyr, af den art der anvendes til cykler

25,0

B5

8512.20.20

– – Ikke samlede lys- og visuelt signaludstyr

25,0

B5

8512.20.91

– – – Til motorcykler

25,0

B5

8512.20.99

– – – Andet

25,0

B5

8512.30.10

– – Horns og sirener, samlede

25,0

B5

8512.30.20

– – Lydsignaludstyr, ikke samlet

25,0

B5

8512.30.91

– – – Enheder til detektion af hindringer (advarselsenheder) til biler

20,0

B5

8512.30.99

– – – Andet

20,0

B5

8512.40.00

– Vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere

25,0

B7

8512.90.10

– – Til varer henhørende under underpos. 8512.10

20,0

B5

8512.90.20

– – Til varer henhørende under underpos. 8512.20, 8512.30 eller 8512.40

15,0

B5

8513.10.10

– – Hjelmlamper til minearbejdere

0,0

A

8513.10.20

– – Lamper til stenbrudsarbejdere

0,0

A

8513.10.90

– – Andet

20,0

B5

8513.90.10

– – Til hjelmlamper til minearbejdere eller lamper til stenbrudsarbejdere

0,0

A

8513.90.30

– – Reflektorer til lommelygter; skydeafbrydere af plast til lommelygter

20,0

B5
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20,0

B5

8513.90.90

– – Andet

8514.10.00

– Varmeovne med modstandsopvarmning

0,0

A

8514.20.20

– – Elektriske ovne til fremstilling af printplader

0,0

A

8514.20.90

– – Andet

0,0

A

8514.30.20

– – Elektriske ovne til fremstilling af printplader

0,0

A

8514.30.90

– – Andet

0,0

A

8514.40.00

– Andre apparater til varmebehandling af materialer ved induktion eller ad dielektrisk

0,0

A

8514.90.20

– – Dele til industri- og laboratorieovne, elektriske, eller ovne til fremstilling af print

0,0

A

8514.90.90

– – Andet

0,0

A

8515.11.00

– – Loddekolber og loddepistoler

0,0

A

8515.19.10

– – – Maskiner og apparater til lodning af komponenter på printplader

0,0

A

8515.19.90

– – – Andet

0,0

A

8515.21.00

– – Hel- eller halvautomatiske

0,0

A

8515.29.00

– – Andet

0,0

A

8515.31.00

– – Hel- eller halvautomatiske

0,0

A

8515.39.10

– – – Vekselstrømslysbuesvejseapparater, af transformertypen

0,0

A

8515.39.90

– – – Andet

0,0

A

8515.80.10

– – Elektriske maskiner og apparater til varmsprøjtning af metal eller sintrede metal

0,0

A

8515.80.90

– – Andet

0,0

A

8515.90.10

– – Til vekselstrømslysbuesvejseapparater, af transformertypen

0,0

A

8515.90.20

– – Dele til maskiner og apparater til lodning af komponenter på printplader

0,0

A

8515.90.90

– – Andet

0,0

A

8516.10.10

– – Gennemstrømningsvandvarmere eller akkumulerende vandvarmere

20,0

B5

8516.10.30

– – Dyppevarmere

20,0

B5

8516.21.00

– – Akkumulerende radiatorer

25,0

B5

8516.29.00

– – Andet

25,0

B5

8516.31.00

– – Hårtørreapparater

25,0

B5

8516.32.00

– – Andre hårbehandlingsapparater

25,0

B5

8516.33.00

– – Håndtørreapparater

25,0

B5

8516.40.10

– – Af den art der er udformet til at anvende damp fra industrielle kedelanlæg

20,0

B5

8516.40.90

– – Andet

25,0

B5

vej

plader

carbider
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8516.50.00

– Mikrobølgeovne

25,0

B5

8516.60.10

– – Riskogere

20,0

B5

8516.60.90

– – Andet

20,0

B5

8516.71.00

– – Kaffe- og temaskiner

25,0

B5

8516.72.00

– – Brødristere

25,0

B5

8516.79.10

– – – Kedler

20,0

B5

8516.79.90

– – – Andet

20,0

B5

8516.80.10

– – Maskiner til støbning af typer eller sættemaskiner, til industriovne

10,0

B5

8516.80.30

– – Til husholdningsapparater

20,0

B5

8516.80.90

– – Andet

10,0

B5

8516.90.21

– – – Varmeplader til husholdningsapparater

3,0

B3

8516.90.29

– – – Andet

3,0

A

8516.90.30

– – Til varer henhørende under underpos. 8516.10

3,0

A

8516.90.40

– – Til elektriske varmelegemer til maskiner til støbning af typer eller sættemaskiner

3,0

A

8516.90.90

– – Andet

3,0

A

8517.11.00

– – Telefonapparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør

5,0

A

8517.12.00

– – Telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net

0,0

A

8517.18.00

– – Andet

5,0

A

8517.61.00

– – Basisstationer

0,0

A

8517.62.10

– – – Radiosendere og radiomodtagere af den art der anvendes til simultantolkning ved

0,0

A

8517.62.21

– – – – Styre- og tilslutningsenheder, herunder gateways, broer og routere

0,0

A

8517.62.29

– – – – Andet

0,0

A

8517.62.30

– – – Koblingsapparater til telefoni eller telegrafi

0,0

A

8517.62.41

– – – – Modemer, herunder kabelmodemer og modemkort

0,0

A

8517.62.42

– – – – Koncentratorer eller multiplexere

0,0

A

8517.62.49

– – – – Andet

0,0

A

8517.62.51

– – – – Trådløse lokalnet (LAN)

0,0

A

8517.62.52

– – – – Sendere og modtagere af den art der anvendes til simultantolkning ved fler

0,0

A

8517.62.53

– – – – Andre sendere til radiotelefoni eller radiotelegrafi

0,0

A

8517.62.59

– – – – Andet

0,0

A

8517.62.61

– – – – Til radiotelefoni eller radiotelegrafi

0,0

A

8517.62.69

– – – – Andet

0,0

A

8517.62.91

– – – – Bærbare modtagere til enheder til kald, alarmering og søgning af personer,

0,0

A

flersprogede konferencer

sprogede konferencer

herunder personsøgere
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10,0

B3

8517.62.92

– – – – Til radiotelefoni eller radiotelegrafi

8517.62.99

– – – – Andet

0,0

A

8517.69.00

– – Andet

5,0

A

8517.70.10

– – Til styre- og tilslutningsenheder, herunder gateways, broer og routere

0,0

A

8517.70.21

– – – Til mobiltelefoner

0,0

A

8517.70.29

– – – Andet

0,0

A

8517.70.31

– – – Til varer til trådtelefoni eller trådtelegrafi

0,0

A

8517.70.32

– – – Til varer til radiotelefoni eller radiotelegrafi

3,0

A

8517.70.39

– – – Andet

0,0

A

8517.70.40

– – Antenner af den art der anvendes med udstyr til radiotelefoni og radiotelegrafi

0,0

A

8517.70.91

– – – Til varer til trådtelefoni eller trådtelegrafi

0,0

A

8517.70.92

– – – Til varer til radiotelefoni eller radiotelegrafi

3,0

B3

8517.70.99

– – – Andet

0,0

A

8518.10.11

– – – Mikrofoner, med et frekvensområde fra 300 Hz til 3 400 Hz, med en diameter på

5,0

B5

8518.10.19

– – – Andre mikrofoner, også med stativer dertil

15,0

B5

8518.10.90

– – Andet

15,0

B5

8518.21.10

– – – Bokshøjttaler

20,0

B5

8518.21.90

– – – Andet

20,0

B5

8518.22.10

– – – Bokshøjttaler

20,0

B5

8518.22.90

– – – Andet

20,0

B5

8518.29.20

– – – Højttalere, uden kabinet, med et frekvensområde fra 300 Hz til 3 400 Hz, med en

5,0

B5

8518.29.90

– – – Andet

15,0

B5

8518.30.10

– – Hovedtelefoner

15,0

B5

8518.30.20

– – Øretelefoner

15,0

B5

8518.30.40

– – Håndsæt til trådtelefoni

5,0

B5

8518.30.51

– – – Til varer henhørende under underpos. 8517.12.00

15,0

B5

8518.30.59

– – – Andet

15,0

B5

8518.30.90

– – Andet

15,0

B5

8518.40.20

– – Anvendes som repeatere til trådtelefoni

10,0

B5

8518.40.30

– – Anvendes som repeatere til anden telefoni end trådtelefoni

5,0

B5

8518.40.40

– – Andet, med 6 indgangssignallinjer, også med elementer til kapacitetsforstærkere

10,0

B5

10 mm eller derunder og en højde på 3 mm og derunder, til telekommunikation

diameter på 50 mm eller derunder, til telekommunikation
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8518.40.90

– – Andet

20,0

B5

8518.50.10

– – Med en mærkeeffekt på 240 W og derover

10,0

B5

8518.50.20

– – Andet, med højttalere, af den art der anvendes til radio- og fjernsynstransmission,

10,0

B5

8518.50.90

– – Andet

20,0

B5

8518.90.10

– – Til varer henhørende under underpos. 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 eller

5,0

B5

8518.90.20

– – Til varer henhørende under underpos. 8518.40.40

0,0

A

8518.90.30

– – Til varer henhørende under underpos. 8518.21 eller 8518.22

10,0

B5

8518.90.40

– – Til varer henhørende under underpos. 8518.29.90

10,0

B5

8518.90.90

– – Andet

0,0

A

8519.20.10

– – Musikautomater med møntindkast, til grammofonplader

25,0

B5

8519.20.20

– – Andet

25,0

B5

8519.30.00

– Pladetallerkener

25,0

B5

8519.50.00

– Telefonsvareapparater

0,0

A

8519.81.10

– – – Båndoptagere af kassettetypen i lommeformat, hvis dimensioner ikke overstiger

25,0

B5

8519.81.20

– – – Båndoptagere af kassettetypen, som ikke kan fungere uden ydre energikilde, med

25,0

B5

8519.81.30

– – – CD-afspillere

30,0

B5

8519.81.41

– – – – Af den art der anvendes til kinematografiske formål og radio- og fjernsynstrans

10,0

B5

8519.81.49

– – – – Andet

25,0

B5

8519.81.50

– – – Dikteremaskiner, som ikke kan fungere uden ydre energikilde

10,0

B5

8519.81.61

– – – – Af den art der anvendes til kinematografiske formål og radio- og fjernsynstrans

10,0

B5

8519.81.69

– – – – Andet

25,0

B5

8519.81.71

– – – – Af den art der anvendes til kinematografiske formål og radio- og fjernsynstrans

10,0

B5

8519.81.79

– – – – Andet

25,0

B5

8519.81.91

– – – – Af den art der anvendes til kinematografiske formål og radio- og fjernsynstrans

10,0

B5

8519.81.99

– – – – Andet

20,0

B5

8519.89.11

– – – – Til film af bredde under 16 mm

10,0

B5

8519.89.12

– – – – Til film af bredde 16 mm eller derover

10,0

B5

8519.89.20

– – – Pladespillere med eller uden højttalere

25,0

B5

8519.89.30

– – – Af den art der anvendes til kinematografiske formål og radio- og fjernsynstrans

10,0

B5

8519.89.90

– – – Andet

20,0

B5

8521.10.10

– – Af den art der anvendes til kinematografiske formål og fjernsynstransmission

10,0

B5

8521.10.90

– – Andet

30,0

B5

med en mærkespænding på 50 V eller derover, men ikke over 100 V

8518.40.20, herunder printplader

170 mm × 100 mm × 45 mm

indbyggede forstærkere og en eller flere indbyggede højttalere

mission

mission

mission

mission

mission

DA

L 186/920

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

12.6.2020

Basistoldsats
(%)

Kategori

8521.90.11

– – – Af den art der anvendes til kinematografiske formål og fjernsynstransmission

10,0

B5

8521.90.19

– – – Andet

35,0

B5

8521.90.91

– – – Af den art der anvendes til kinematografiske formål og fjernsynstransmission

10,0

B5

8521.90.99

– – – Andet

35,0

B5

8522.10.00

– Pickupper

0,0

A

8522.90.20

– – Printplader til telefonsvarere

5,0

B5

8522.90.30

– – Printplader til kinematografiske lydoptagere eller -gengivere

0,0

A

8522.90.40

– – Lyd- og videokassetteløbeværk og CD-løbeværk

0,0

A

8522.90.50

– – Magnethoveder til gengivelse af lyd eller video; magnetiske slettehoveder og -stæn

0,0

A

8522.90.91

– – – Andre dele og tilbehør til kinematografiske lydoptagere eller -gengivere

5,0

B5

8522.90.92

– – – Andre dele til telefonsvarere

10,0

B5

8522.90.93

– – – Andre dele og tilbehør til varer henhørende under underpos. 8519.81 eller pos.

3,0

A

8522.90.99

– – – Andet

3,0

A

8523.21.10

– – – Uden indspilning

5,0

B5

8523.21.90

– – – Andet

20,0

B5

8523.29.11

– – – – – Magnetbånd

0,0

A

8523.29.19

– – – – – Andet

5,0

B5

8523.29.21

– – – – – Videobånd

5,0

B5

8523.29.29

– – – – – Andet

5,0

B5

8523.29.31

– – – – – Magnetbånd

0,0

A

8523.29.33

– – – – – Videobånd

5,0

B5

8523.29.39

– – – – – Andet

0,0

A

8523.29.41

– – – – – Magnetbånd

0,0

A

8523.29.42

– – – – – Af den art der anvendes til kinematografiske formål

5,0

B5

8523.29.43

– – – – – Andre videobånd

5,0

B5

8523.29.49

– – – – – Andet

5,0

B5

8523.29.51

– – – – – Magnetbånd

0,0

A

8523.29.52

– – – – – Videobånd

5,0

B5

8523.29.59

– – – – – Andet

0,0

A

8523.29.61

– – – – – Til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i maskinlæsbar,

10,0

B5

ger

85.21

binær form, og som kan manipuleres — eventuelt interaktivt — af brugeren
ved hjælp af en automatisk databehandlingsmaskine; proprietære lagrings
medier (med optagelse)
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Kategori

8523.29.62

– – – – – Af den art der anvendes til kinematografiske formål

10,0

B5

8523.29.63

– – – – – Andre videobånd

25,0

B5

8523.29.69

– – – – – Andet

10,0

B5

8523.29.71

– – – – – Harddiske og disketter til computere

0,0

A

8523.29.79

– – – – – Andet

0,0

A

8523.29.81

– – – – – – Af den art der anvendes til computere

0,0

A

8523.29.82

– – – – – – Andet

0,0

A

8523.29.83

– – – – – Andet, til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i maskinlæs

5,0

B5

8523.29.84

– – – – – Andet, af den art der anvendes til kinematografiske formål

5,0

B5

8523.29.89

– – – – – Andet

5,0

B5

8523.29.91

– – – – – Af den art der anvendes til computere

0,0

A

8523.29.92

– – – – – Andet

5,0

B5

8523.29.93

– – – – – – Af den art der anvendes til computere

0,0

A

8523.29.94

– – – – – – Andet

0,0

A

8523.29.95

– – – – – Andet, til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i maskinlæs

5,0

B5

8523.29.99

– – – – – Andet

5,0

B5

8523.41.10

– – – Af den art der anvendes til computere

0,0

A

8523.41.90

– – – Andet

5,0

B5

8523.49.11

– – – – Af den art der anvendes til gengivelse af andre fænomener end lyd og billede

0,0

A

8523.49.12

– – – – – Plader

15,0

B5

8523.49.13

– – – – – Andet

15,0

B5

8523.49.14

– – – – Andet, til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i maskinlæsbar,

3,0

A

8523.49.19

– – – – Andet

15,0

B5

8523.49.91

– – – – Af den art der anvendes til gengivelse af andre fænomener end lyd og billede

0,0

A

bar, binær form, og som kan manipuleres — eventuelt interaktivt — af
brugeren ved hjælp af en automatisk databehandlingsmaskine; proprietære
lagringsmedier (med optagelse)

bar, binær form, og som kan manipuleres — eventuelt interaktivt — af
brugeren ved hjælp af en automatisk databehandlingsmaskine; proprietære
lagringsmedier (med optagelse)

med uddannelsesmæssigt, teknisk, videnskabeligt, historisk eller
kulturelt indhold

binær form, og som kan manipuleres — eventuelt interaktivt — af brugeren ved
hjælp af en automatisk databehandlingsmaskine; proprietære lagringsmedier
(med optagelse)
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15,0

B5

5,0

B5

10,0

B5

8523.49.92

– – – – Af den art der anvendes udelukkende til lydgengivelse

8523.49.93

– – – – Andet, til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i maskinlæsbar,

8523.49.99

– – – – Andet

8523.51.11

– – – – Af den art der anvendes til computere

0,0

A

8523.51.19

– – – – Andet

5,0

B5

8523.51.21

– – – – – Af den art der anvendes til computere

0,0

A

8523.51.29

– – – – – Andet

8,0

B5

8523.51.30

– – – – Andet, til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i maskinlæsbar,

5,0

B5

8523.51.90

– – – – Andet

10,0

B5

8523.52.00

– – Smart cards

0,0

A

8523.59.10

– – – Berøringsfrie adgangskort eller -mærker

0,0

A

8523.59.21

– – – – Af den art der anvendes til computere

0,0

A

8523.59.29

– – – – Andet

5,0

B5

8523.59.30

– – – – Af den art der anvendes til gengivelse af andre fænomener end lyd og billede

0,0

A

8523.59.40

– – – – Andet, til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i maskinlæsbar,

5,0

B5

8523.59.90

– – – – Andet

10,0

B5

8523.80.40

– – Grammofonplader

25,0

B5

8523.80.51

– – – Af den art der anvendes til computere

0,0

A

8523.80.59

– – – Andet

0,0

A

8523.80.91

– – – Af den art der anvendes til gengivelse af andre fænomener end lyd og billede

0,0

A

8523.80.92

– – – Andet, til gengivelse af instruktioner, data, lyd og billeder lagret i maskinlæsbar,

5,0

B5

binær form, og som kan manipuleres — eventuelt interaktivt — af brugeren ved
hjælp af en automatisk databehandlingsmaskine; proprietære lagringsmedier
(med optagelse)

binær form, og som kan manipuleres — eventuelt interaktivt — af brugeren ved
hjælp af en automatisk databehandlingsmaskine; proprietære lagringsmedier
(med optagelse)

binær form, og som kan manipuleres — eventuelt interaktivt — af brugeren ved
hjælp af en automatisk databehandlingsmaskine; proprietære lagringsmedier
(med optagelse)

binær form, og som kan manipuleres — eventuelt interaktivt — af brugeren ved
hjælp af en automatisk databehandlingsmaskine; proprietære lagringsmedier (med
optagelse)
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10,0

B5

8523.80.99

– – – Andet

8525.50.00

– Sendere

0,0

A

8525.60.00

– Sender-modtagere

0,0

A

8525.80.10

– – Webkameraer

15,0

B5

8525.80.31

– – – Af den art der anvendes til radio- og fjernsynstransmission

5,0

B5

8525.80.39

– – – Andet

5,0

B5

8525.80.40

– – Fjernsynskameraer

5,0

B5

8525.80.50

– – Andre digitalkameraer

5,0

B5

8526.10.10

– – Radarapparater, jordbaserede, eller af den art der anvendes i civile luftfartøjer, eller

0,0

A

8526.10.90

– – Andet

0,0

A

8526.91.10

– – – Radionavigeringsapparater, af den art der anvendes i civile luftfartøjer, eller af den

0,0

A

8526.91.90

– – – Andet

0,0

A

8526.92.00

– – Radiofjernbetjeningsapparater

0,0

A

8527.12.00

– – Kassetteradioer i lommeformat

30,0

B5

8527.13.10

– – – Bærbare

30,0

B5

8527.13.90

– – – Andet

30,0

B5

8527.19.11

– – – – Bærbare

30,0

B5

8527.19.19

– – – – Andet

30,0

B5

8527.19.91

– – – – Bærbare

30,0

B5

8527.19.99

– – – – Andet

30,0

B5

8527.21.00

– – Sammenbygget med lydoptagere eller lydgengivere

25,0

B5

8527.29.00

– – Andet

25,0

B5

8527.91.10

– – – Bærbare

30,0

B5

8527.91.90

– – – Andet

30,0

B5

8527.92.10

– – – Bærbare

30,0

B5

8527.92.91

– – – – Netdrevne

30,0

B5

8527.92.99

– – – – Andet

30,0

B5

8527.99.10

– – – Bærbare

30,0

B5

8527.99.91

– – – – Netdrevne

30,0

B5

8527.99.99

– – – – Andet

30,0

B5

8528.41.10

– – – Til farvefjernsyn

0,0

A

8528.41.20

– – – Til monokromt fjernsyn

0,0

A

8528.49.10

– – – Til farvefjernsyn

12,0

B5

8528.49.20

– – – Til monokromt fjernsyn

10,0

B5

af den art der anvendes udelukkende på søgående fartøjer

art der anvendes udelukkende på søgående fartøjer
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8528.51.10

– – – Fladskærmsenheder af projektionstypen

0,0

A

8528.51.20

– – – I andre tilfælde, til farvefjernsyn

0,0

A

8528.51.30

– – – I andre tilfælde, til monokromt fjernsyn

0,0

A

8528.59.10

– – – Til farvefjernsyn

12,0

B5

8528.59.20

– – – Til monokromt fjernsyn

10,0

B5

8528.61.10

– – – Fladskærme

0,0

A

8528.61.90

– – – Andet

0,0

A

8528.69.10

– – – Til projektion på en skærm på 300 inches eller derover

5,0

B5

8528.69.90

– – – Andet

5,0

B5

8528.71.11

– – – – Netdrevne

0,0

A

8528.71.19

– – – – Andet

0,0

A

8528.71.91

– – – – Netdrevne

35,0

B5

8528.71.99

– – – – Andet

25,0

B5

8528.72.10

– – – Batteridrevne

35,0

B5

8528.72.91

– – – – Monitorer med katodestrålerør

35,0

B5

8528.72.92

– – – – Fladskærme, bl.a. LCD- og LED-skærme

35,0

B5

8528.72.99

– – – – Andet

35,0

B5

8528.73.00

– – I andre tilfælde, til monokromt fjernsyn

25,0

B5

8529.10.21

– – – Til fjernsynsmodtagning

10,0

B5

8529.10.29

– – – Andet

10,0

B5

8529.10.30

– – Teleskopantenner, "kaninøreantenner" og dipoleantenner til fjernsyns- eller radio

15,0

B5

8529.10.40

– – Antennefiltre og separatorkredse

10,0

B5

8529.10.60

– – Fødehorn (bølgeleder)

10,0

B5

8529.10.92

– – – Af den art der anvendes med sendere til radio- eller fjernsynstransmission

10,0

B5

8529.10.99

– – – Andet

10,0

B5

8529.90.20

– – Til dekodere

0,0

A

8529.90.40

– – Til digitalkameraer eller videokameraer

0,0

A

8529.90.51

– – – Til varer henhørende under underpos. 8525.50 eller 8525.60

0,0

A

8529.90.52

– – – Til varer henhørende under underpos. 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29,

3,0

A

8529.90.53

– – – – Til fladskærme

0,0

A

8529.90.54

– – – – Andet, til fjernsynsmodtagere

3,0

A

8529.90.55

– – – – Andet

0,0

A

8529.90.59

– – – Andet

0,0

A

8529.90.91

– – – Til fjernsynsmodtagere

3,0

A

modtagere

8527.91 eller 8527.99

DA

12.6.2020

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

L 186/925

Basistoldsats
(%)

Kategori

8529.90.94

– – – Til fladskærme

0,0

A

8529.90.99

– – – Andet

0,0

A

8530.10.00

– Udstyr til jernbaner og sporveje

0,0

A

8530.80.00

– Andet udstyr

0,0

A

8530.90.00

– Dele

0,0

A

8531.10.10

– – Tyverialarmer

0,0

A

8531.10.20

– – Brandalarmer

0,0

A

8531.10.30

– – Røgalarmer; bærbare personalarmer (hylealarmer)

0,0

A

8531.10.90

– – Andet

0,0

A

8531.20.00

– Signaltavler med flydende krystaller (LCD) eller lysemitterende dioder (LED)

0,0

A

8531.80.11

– – – Dørklokker og andre lydsignalapparater til døre

20,0

B5

8531.80.19

– – – Andet

20,0

B5

8531.80.21

– – – Vakuumfluorescensafbildningspaneler

0,0

A

8531.80.29

– – – Andet

0,0

A

8531.80.90

– – Andet

5,0

B5

8531.90.10

– – Dele,

0,0

A

8531.90.20

– – Til dørklokker eller andre lydsignalapparater til døre

10,0

B5

8531.90.30

– – Til andre klokker eller andre lydsignalapparater

10,0

B5

8531.90.90

– – Andet

0,0

A

8532.10.00

– Faste kondensatorer til elektriske 50/60 Hz-kredsløb, med en reaktiv effekt på

0,0

A

8532.21.00

– – Tantalkondensatorer

0,0

A

8532.22.00

– – Elektrolytiske kondensatorer med aluminiumplade

0,0

A

8532.23.00

– – Dielektriske kondensatorer med et enkelt lag keramisk materiale

0,0

A

8532.24.00

– – Dielektriske kondensatorer med flere lag keramisk materiale

0,0

A

8532.25.00

– – Dielektriske kondensatorer med papir eller plast

0,0

A

8532.29.00

– – Andet

0,0

A

8532.30.00

– Variable eller justerbare (forindstillede) kondensatorer

0,0

A

8532.90.00

– Dele

0,0

A

8533.10.10

– – Overflademonterede

0,0

A

8533.10.90

– – Andet

0,0

A

8533.21.00

– – Til effekt 20 W og derunder

0,0

A

8533.29.00

– – Andet

0,0

A

8533.31.00

– – Til effekt 20 W og derunder

0,0

A

herunder printplader til varer henhørende under pos. 8531.20.00,
8531.80.21 eller 8531.80.29

0,5 kvar og derover (kraftkondensatorer)
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8533.39.00

– – Andet

0,0

A

8533.40.00

– Andre variable modstande (herunder reostater og potentiometre)

0,0

A

8533.90.00

– Dele

0,0

A

8534.00.10

– Enkeltsidede

0,0

A

8534.00.20

– Dobbeltsidede

0,0

A

8534.00.30

– Flerlagede

0,0

A

8534.00.90

– Andet

0,0

A

8535.10.00

– Sikringer

0,0

A

8535.21.10

– – – Kompakte ("moulded case")

3,0

A

8535.21.90

– – – Andet

3,0

A

8535.29.00

– – Andet

3,0

A

8535.30.11

– – – Afbrydere, med driftsspænding under 36 kV

7,0

B5

8535.30.19

– – – Andet

5,0

B5

8535.30.20

– – Til driftsspænding 66 volt eller derover

5,0

B5

8535.30.90

– – Andet

5,0

B5

8535.40.00

– Overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer og overspændingsbeskyttere

0,0

A

8535.90.10

– – Dyseenheder og viklingskoblerenheder til distributions- eller effekttransformere

0,0

A

8535.90.90

– – Andet

0,0

A

8536.10.11

– – – Til anvendelse i elventilatorer

25,0

B5

8536.10.12

– – – Andet, til strømstyrke på under 16 A

25,0

B5

8536.10.13

– – – Sikringsdåser, af den art der anvendes til motorkøretøjer

25,0

B5

8536.10.19

– – – Andet

25,0

B5

8536.10.91

– – – Til anvendelse i elventilatorer

25,0

B5

8536.10.92

– – – Andet, til strømstyrke på under 16 A

25,0

B5

8536.10.93

– – – Sikringsdåser, af den art der anvendes til motorkøretøjer

25,0

B5

8536.10.99

– – – Andet

25,0

B5

8536.20.11

– – – Til strømstyrke på under 16 A

15,0

B5

8536.20.12

– – – Til strømstyrke på 16 A og derover, men ikke over 32 A

15,0

B5

8536.20.13

– – – Til strømstyrke på 32 A og derover, men ikke over 1 000 A

10,0

B5

8536.20.19

– – – Andet

5,0

B5

8536.20.20

– – Af den art der er indbygget i elektrotermiske husholdningsapparater henhørende

20,0

B5

8536.20.91

– – – Til strømstyrke på under 16 A

15,0

B5

8536.20.99

– – – Andet

15,0

B5

8536.30.10

– – Lynafledere

0,0

A

under pos. 85.16
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8536.30.20

– – Af den art der anvendes til radioudstyr eller elventilatorer

25,0

B5

8536.30.90

– – Andet

15,0

B5

8536.41.10

– – – Digitale relæer

3,0

B3

8536.41.20

– – – Af den art der anvendes til radioudstyr

10,0

B5

8536.41.30

– – – Af den art der anvendes til elventilatorer

10,0

B5

8536.41.40

– – – Andet, til strømstyrke på under 16 A

10,0

B5

8536.41.90

– – – Andet

10,0

B5

8536.49.10

– – – Digitale relæer

3,0

B3

8536.49.90

– – – Andet

10,0

B5

8536.50.20

– – Automatiske overstrøms- og fejlstrømsafbrydere

10,0

B5

8536.50.32

– – – Egnede til anvendelse i elventilatorer eller radioudstyr

15,0

B5

8536.50.33

– – – Andet, med en nominel bærevne på under 16 A

15,0

B5

8536.50.39

– – – Andet

15,0

B5

8536.50.40

– – Miniafbrydere til riskogere eller ovne til ristning af brød

15,0

B5

8536.50.51

– – – Til strømstyrke på under 16 A

5,0

B5

8536.50.59

– – – Andet

5,0

B5

8536.50.61

– – – Til strømstyrke på under 16 A

15,0

B5

8536.50.69

– – – Andet

15,0

B5

8536.50.92

– – – Af den art der anvendes til elventilatorer

15,0

B5

8536.50.95

– – – Andet, startere til elektriske motorer eller sikringslastafbrydere

15,0

B5

8536.50.99

– – – Andet

10,0

B5

8536.61.10

– – – Af den art der anvendes til kompaktlamper eller halogenlamper

5,0

B5

8536.61.91

– – – – Til strømstyrke på under 16 A

25,0

B5

8536.61.99

– – – – Andet

25,0

B5

8536.69.11

– – – – Til strømstyrke på under 16 A

25,0

B5

8536.69.19

– – – – Andet

25,0

B5

8536.69.22

– – – – Til strømstyrke på under 16 A

15,0

B5

8536.69.29

– – – – Andet

15,0

B5

8536.69.32

– – – – Til strømstyrke på under 16 A

5,0

B5

8536.69.39

– – – – Andet

5,0

B5

8536.69.92

– – – – Til strømstyrke på under 16 A

25,0

B5

8536.69.99

– – – – Andet

25,0

B5

8536.70.10

– – Af keramisk materiale

0,0

A

8536.70.20

– – Af kobber

5,0

B5

8536.70.90

– – Andet

5,0

B5
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8536.90.12

– – – Til strømstyrke på under 16 A

5,0

B5

8536.90.19

– – – Andet

5,0

B5

8536.90.22

– – – Til strømstyrke på under 16 A

20,0

B5

8536.90.29

– – – Andet

20,0

B5

8536.90.32

– – – Til strømstyrke på under 16 A

20,0

B5

8536.90.39

– – – Andet

20,0

B5

8536.90.93

– – – – Telefontilslutningspaneler

15,0

B5

8536.90.94

– – – – Andet

25,0

B5

8536.90.99

– – – Andet

20,0

B5

8537.10.11

– – – Kontrolpaneler af den art der anvendes i decentraliserede styresystemer

0,0

A

8537.10.12

– – – Kontrolpaneler med programmerbar processor

0,0

A

8537.10.13

– – – Andre kontrolpaneler af den art der anvendes til varer henhørende under pos.

0,0

A

8537.10.19

– – – Andet

15,0

B5

8537.10.20

– – Fordelingstavler (herunder bagpaneler og backplanes), der udelukkende eller hoved

10,0

B5

8537.10.30

– – Programmerbare logikcontrollere til automatiserede maskiner til transport, hånd

10,0

B5

8537.10.91

– – – Af den art der anvendes til radioudstyr eller elventilatorer

15,0

B5

8537.10.92

– – – Af den art der anvendes i decentraliserede styresystemer

0,0

A

8537.10.99

– – – Andet

15,0

B5

8537.20.11

– – – Med indbyggede elektriske instrumenter til at afbryde, slutte eller beskytte elek

5,0

B5

8537.20.19

– – – Andet

5,0

B5

8537.20.21

– – – Med indbyggede elektriske instrumenter til at afbryde, slutte eller beskytte elek

5,0

B5

8537.20.29

– – – Andet

5,0

B5

8537.20.90

– – Andet

5,0

B5

8538.10.11

– – – Dele til programmerbare logikcontrollere til automatiserede maskiner til trans

15,0

B5

8538.10.12

– – – Af den art der anvendes til radioudstyr

15,0

B5

8538.10.19

– – – Andet

15,0

B5

8538.10.21

– – – Dele til programmerbare logikcontrollere til automatiserede maskiner til trans

5,0

B5

8538.10.22

– – – Af den art der anvendes til radioudstyr

5,0

B5

8538.10.29

– – – Andet

5,0

B5

8538.90.11

– – – Dele herunder printplader til telefonstik; forbindelsesmateriel til ledninger og

12,0

B5

84.15, 84.18, 84.50, 85.08, 85.09 eller 85.16

sageligt anvendes med varer henhørende under pos. 84.71, 85.17 eller 85.25
tering og lagring af halvlederkomponenter

triske kredsløb til driftsspænding på 66 kV eller derover

triske kredsløb til driftsspænding på 66 kV eller derover

port, håndtering og lagring af halvlederkomponenter

port, håndtering og lagring af halvlederkomponenter

kabler; waferprøvere
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8538.90.12

– – – Dele til varer henhørende under underpos. 8536.50.51, 8536.50.59, 8536.69.32,

12,0

B5

8538.90.13

– – – Dele af varer henhørende under underpos. 8537.10.20

12,0

B5

8538.90.19

– – – Andet

12,0

B5

8538.90.21

– – – Dele herunder printplader til telefonstik; forbindelsesmateriel til ledninger og

3,0

A

8538.90.29

– – – Andet

3,0

A

8539.10.10

– – Til motorkøretøjer henhørende under kapitel 87

20,0

B7

8539.10.90

– – Andet

0,0

A

8539.21.20

– – – Af den art der anvendes til medicinsk udstyr

0,0

A

8539.21.30

– – – Af den art der anvendes til motorkøretøjer

20,0

B7

8539.21.40

– – – Andre reflektorlampepærer

10,0

B5

8539.21.90

– – – Andet

0,0

A

8539.22.20

– – – Af den art der anvendes til medicinsk udstyr

0,0

A

8539.22.30

– – – Andre reflektorlampepærer

10,0

B5

8539.22.90

– – – Andet

25,0

B5

8539.29.10

– – – Af den art der anvendes til medicinsk udstyr

0,0

A

8539.29.20

– – – Af den art der anvendes til motorkøretøjer

25,0

B7

8539.29.30

– – – Andre reflektorlampepærer

10,0

B5

8539.29.41

– – – – Af den art der anvendes til medicinsk udstyr

0,0

A

8539.29.49

– – – – Andet

10,0

B5

8539.29.50

– – – Andre, med effekt 200 W og derover, men ikke over 300 W og til driftsspænding

25,0

B5

8539.29.60

– – – Andre, med effekt ikke over 200 W og til driftsspænding over 100 V

10,0

B5

8539.29.90

– – – Andet

7,0

B5

8539.31.10

– – – Rør til kompaktlysstofrør

25,0

B5

8539.31.90

– – – Andet

25,0

B5

8539.32.00

– – Kviksølv- eller natriumdamplamper; halogenmetaldamplamper

0,0

A

8539.39.10

– – – Rør til kompaktlysstofrør

10,0

B5

8539.39.30

– – – Andre koldkatodelysstofrør

10,0

B5

8539.39.90

– – – Andet

8,0

B5

8539.41.00

– – Buelamper

0,0

A

8539.49.00

– – Andet

0,0

A

8539.90.10

– – Aluminiumsendedæksler til lysstofrør; aluminiumsgevindsokler til glødelamper

5,0

B5

8539.90.20

– – Andet, egnet til lygter på motorkøretøjer

15,0

B7

HS 2012

8536.69.39, 8536.90.12 eller 8536.90.19

kabler; waferprøvere

over 100 V
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8539.90.90

– – Andet

0,0

A

8540.11.00

– – Til farvefjernsyn

5,0

B5

8540.12.00

– – Til monokromt fjernsyn

10,0

B5

8540.20.00

– Fjernsynskamerarør; billedomdanner- og billedforstærkerrør; andre fotokatoderør

10,0

B5

8540.40.10

– – Data/grafik-afbildningsrør, farve, af den art der anvendes til varer henhørende

0,0

A

8540.40.90

– – Andet

0,0

A

8540.60.00

– Andre katodestrålerør

0,0

A

8540.71.00

– – Magnetroner

0,0

A

8540.79.00

– – Andet

0,0

A

8540.81.00

– – Modtager- og forstærkerrør

0,0

A

8540.89.00

– – Andet

0,0

A

8540.91.00

– – Til katodestrålerør

0,0

A

8540.99.10

– – – Til mikrobølgerør

0,0

A

8540.99.90

– – – Andet

0,0

A

8541.10.00

– Dioder, undtagen lysfølsomme dioder og lysemitterende dioder

0,0

A

8541.21.00

– – Med effektafsætning under 1 W

0,0

A

8541.29.00

– – Andet

0,0

A

8541.30.00

– Thyristorer, diacs og triacs, undtagen lysfølsomme komponenter

0,0

A

8541.40.10

– – Lysemitterende dioder

0,0

A

8541.40.21

– – – Fotoceller og solceller, ikke samlet

0,0

A

8541.40.22

– – – Fotoceller og solceller, også samlet i moduler eller paneler

0,0

A

8541.40.29

– – – Andet

0,0

A

8541.40.90

– – Andet

0,0

A

8541.50.00

– Andre halvlederkomponenter

0,0

A

8541.60.00

– Monterede piezo-elektriske krystaller

0,0

A

8541.90.00

– Dele

0,0

A

8542.31.00

– – Processorer og kontrol- og styreenheder, også kombineret med hukommelser,

0,0

A

8542.32.00

– – Hukommelser (memories)

0,0

A

8542.33.00

– – Forstærkere

0,0

A

8542.39.00

– – Andet

0,0

A

8542.90.00

– Dele

0,0

A

8543.10.00

– Partikelacceleratorer

0,0

A

8543.20.00

– Signalgeneratorer

0,0

A

under pos. 85.25

omformere, logiske kredsløb, forstærkere, ure, tidskredsløb eller andre kredsløb
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8543.30.20

– – Udstyr til vådbehandling til påføring af kemiske eller elektrokemiske opløsninger

0,0

A

8543.30.90

– – Andet

0,0

A

8543.70.10

– – Impulsgivere til elektriske hegn

0,0

A

8543.70.20

– – Fjernbetjeningsapparater, undtagen radiofjernbetjeningsapparater

0,0

A

8543.70.30

– – Maskiner og apparater med oversættelses- og ordbogsfunktion

0,0

A

8543.70.40

– – Udstyr til fjernelse af støvpartikler eller statisk elektricitet ved fremstilling af print

0,0

A

8543.70.50

– – Integrerede modtagere/dekodere (IRD) til multimediesystemer til direkte transmis

0,0

A

8543.70.90

– – Andet

0,0

A

8543.90.10

– – Til varer henhørende under underpos. 8543.10 eller 8543.20

0,0

A

8543.90.20

– – Til varer henhørende under underpos. 8543.30.20

0,0

A

8543.90.30

– – Til varer henhørende under underpos. 8543.70.30

0,0

A

8543.90.40

– – Til varer henhørende under underpos. 8543.70.40

0,0

A

8543.90.50

– – Til varer henhørende under underpos. 8543.70.50

0,0

A

8543.90.90

– – Andet

0,0

A

8544.11.10

– – – Med et ydre lag af lak eller emalje

15,0

B5

8544.11.20

– – – Med et ydre lag eller overtræk af papir, tekstiler eller poly(vinylklorid)

15,0

B5

8544.11.90

– – – Andet

10,0

B5

8544.19.00

– – Andet

5,0

B5

8544.20.11

– – – Isoleret med gummi eller plast

10,0

B5

8544.20.19

– – – Andet

10,0

B5

8544.20.21

– – – Isoleret med gummi eller plast

10,0

B5

8544.20.29

– – – Andet

10,0

B5

8544.20.31

– – – Isoleret med gummi eller plast

0,0

A

8544.20.39

– – – Andet

0,0

A

8544.20.41

– – – Isoleret med gummi eller plast

0,0

A

8544.20.49

– – – Andet

0,0

A

8544.30.12

– – – – Til køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03, 87.04 eller 87.11

20,0

B7

HS 2012

ved dypning, også for at fjerne materiale fra printplader/printpladesubstrater

plader; maskiner til UV-hærdning af materialer til fremstilling af printplader

sion
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8544.30.13

– – – – Andet

20,0

B5

8544.30.14

– – – – Til køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03, 87.04 eller 87.11

20,0

B7

8544.30.19

– – – – Andet

20,0

B5

8544.30.91

– – – Isoleret med gummi eller plast

5,0

B5

8544.30.99

– – – Andet

5,0

B5

8544.42.11

– – – – Telefon-, telegraf- og radiorelækabler, undersøiske

0,0

A

8544.42.12

– – – – Telefon-, telegraf- og radiorelækabler, andet

3,0

A

8544.42.19

– – – – Andet

5,0

B5

8544.42.21

– – – – Telefon-, telegraf- og radiorelækabler, undersøiske

0,0

A

8544.42.22

– – – – Telefon-, telegraf- og radiorelækabler, andet

0,0

A

8544.42.29

– – – – Andet

0,0

A

8544.42.32

– – – – – Til køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03, 87.04 eller 87.11

15,0

B7

8544.42.33

– – – – – Andet

15,0

B5

8544.42.34

– – – – – Til køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03, 87.04 eller 87.11

15,0

B7

8544.42.39

– – – – – Andet

15,0

B5

8544.42.91

– – – – Elektriske ledninger isoleret med plast, med kernediameter ikke over 19,5 mm

15,0

B5

8544.42.92

– – – – Andre elektriske ledninger isoleret med plast

15,0

B5

8544.42.99

– – – – Andet

10,0

B5

8544.49.11

– – – – Telefon-, telegraf- og radiorelækabler, undersøiske

0,0

A

8544.49.12

– – – – Telefon-, telegraf- og radiorelækabler, andet

3,0

A

8544.49.19

– – – – Andet

0,0

A

8544.49.21

– – – – Skærmede kabler af den art der anvendes til fremstilling af ledningsnet til biler

10,0

B5

8544.49.22

– – – – – Elektriske ledninger isoleret med plast, med kernediameter ikke over 19,5 mm

15,0

B5

8544.49.23

– – – – – Andre elektriske ledninger isoleret med plast

15,0

B5

8544.49.29

– – – – – Andet

10,0

B5

8544.49.31

– – – – Telefon-, telegraf- og radiorelækabler, undersøiske

0,0

A

8544.49.32

– – – – Andet, isoleret med plast

10,0

B5

8544.49.39

– – – – Andet

10,0

B5

8544.49.41

– – – – Kabler isoleret med plast

10,0

B5

8544.49.49

– – – – Andet

10,0

B5

8544.60.11

– – – Ledninger isoleret med plast, med kernediameter under 22,7 mm

20,0

B5

8544.60.19

– – – Andet

5,0

B5

DA

12.6.2020

Den Europæiske Unions Tidende

HS 2012

Varebeskrivelse

L 186/933

Basistoldsats
(%)

Kategori

8544.60.21

– – – Ledninger isoleret med plast, med kernediameter under 22,7 mm

5,0

B5

8544.60.29

– – – Andet

5,0

B5

8544.60.30

– – Til driftsspænding over 66 kV

5,0

B5

8544.70.10

– – Telefon-, telegraf- og radiorelækabler, undersøiske

0,0

A

8544.70.90

– – Andet

0,0

A

8545.11.00

– – Af den art der anvendes til elektriske ovne

0,0

A

8545.19.00

– – Andet

5,0

B5

8545.20.00

– Børstekul

5,0

B5

8545.90.00

– Andet

5,0

B5

8546.10.00

– Af glas

0,0

A

8546.20.10

– – Transformergennemføringer og isolatorer til afbrydere

3,0

A

8546.20.90

– – Andet

5,0

B5

8546.90.00

– Andet

0,0

A

8547.10.00

– Isolationsdele af keramisk materiale

0,0

A

8547.20.00

– Isolationsdele af plast

0,0

A

8547.90.10

– – Elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil, af uædle metaller og med

0,0

A

8547.90.90

– – Andet

0,0

A

8548.10.12

– – – Af den art der anvendes til luftfartøjer

20,0

B5

8548.10.19

– – – Andet

20,0

B5

8548.10.22

– – – Af primærelementer og primærbatterier

20,0

B5

8548.10.23

– – – Til elektriske akkumulatorer af den art der anvendes i luftfartøjer

20,0

B5

8548.10.29

– – – Andet

20,0

B5

8548.10.32

– – – Af primærelementer og primærbatterier

20,0

B5

8548.10.33

– – – Til elektriske akkumulatorer af den art der anvendes i luftfartøjer

20,0

B5

8548.10.39

– – – Andet

20,0

B5

8548.10.91

– – – Af primærelementer og primærbatterier

20,0

B5

8548.10.92

– – – Til elektriske akkumulatorer af den art der anvendes i luftfartøjer

20,0

B5

8548.10.99

– – – Andet

20,0

B5

8548.90.10

– – Kontaktbilledsensorer med fotoledende sensorelement, kondensator til electricitets

0,0

A

8548.90.20

– – Printplader, også eksterne forbindelser

0,0

A

8548.90.90

– – Andet

0,0

A

8601.10.00

– Til ledningsdrift

0,0

A

indvendig isolering

lagring, lyskilde bestående af lysemitterende dioder, TFT-matrix (tyndfilmtransistor)
og en kondensator, der kan scanne tekst
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8601.20.00

– Til akkumulatordrift

0,0

A

8602.10.00

– Diesel-elektriske lokomotiver

0,0

A

8602.90.00

– Andet

0,0

A

8603.10.00

– Til ledningsdrift

0,0

A

8603.90.00

– Andet

0,0

A

8604.00.00

Arbejds- eller servicevogne, også selvkørende (fx værkstedsvogne, kranvogne, ballast
stampemaskiner, trackliners og afprøvningsvogne), til jernbaner og sporveje

0,0

A

8605.00.00

Personvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende; bagagevogne, postvogne og
andre specialvogne til jernbaner og sporveje (undtagen vogne henhørende under pos.
86.04), ikke selvkørende

0,0

A

8606.10.00

– Tankvogne, cisternevogne og lign.

0,0

A

8606.30.00

– Vogne til automatisk tømning, undtagen vogne henhørende under underpos.

0,0

A

8606.91.00

– – Overdækkede og lukkede

0,0

A

8606.92.00

– – Åbne, med ikke-aftagelige sider af højde over 60 cm

0,0

A

8606.99.00

– – Andet

0,0

A

8607.11.00

– – Bogier og bisselbogier til fremdrift

0,0

A

8607.12.00

– – Andre bogier og bisselbogier

0,0

A

8607.19.00

– – Andre varer, herunder dele

0,0

A

8607.21.00

– – Trykluftbremser og dele dertil

0,0

A

8607.29.00

– – Andet

0,0

A

8607.30.00

– Trækkroge og andet sammenkoblingsudstyr, puffere, samt dele dertil

0,0

A

8607.91.00

– – Til lokomotiver

0,0

A

8607.99.00

– – Andet

0,0

A

8608.00.20

– Elektromekanisk udstyr

0,0

A

8608.00.90

– Andet

0,0

A

8609.00.00

Godsbeholdere (containere), også til væsker og gasser, specielt konstrueret og udstyret
til en eller flere transportformer

0,0

A

8701.10.11

– – – Til landbrug

30,0

B10

8701.10.19

– – – Andet

30,0

B10

8701.10.91

– – – Til landbrug

10,0

B10

8701.10.99

– – – Andet

10,0

B10

8701.20.10

– – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

5,0

B10

8701.20.90

– – Andet

5,0

B10

8701.30.00

– Traktorer på larvebånd

0,0

A

8606.10
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8701.90.10

– – Landbrugstraktorer

5,0

B10

8701.90.90

– – Andet

5,0

B10

8702.10.10

– – – Personmotorkøretøjer (også stretch-limousiner, men ikke rutebiler, busser, mini

CKD

CKD

8702.10.41

– – – – Totalvægt 6 ton og derover, men ikke over 18 ton

CKD

CKD

8702.10.49

– – – – Andet

CKD

CKD

8702.10.50

– – – Andet

CKD

CKD

8702.10.60

– – – Personmotorkøretøjer (også stretch-limousiner, men ikke rutebiler, busser, mini

70,0

B10

8702.10.71

– – – – Totalvægt 6 ton og derover, men ikke over 18 ton

5,0

B10

8702.10.79

– – – – Andet

5,0

B10

8702.10.81

– – – – Totalvægt 6 ton og derover, men ikke over 18 ton

70,0

B10

8702.10.89

– – – – Andet

70,0

B10

8702.10.90

– – – Andet

70,0

B10

8702.90.12

– – – Personmotorkøretøjer (også stretch-limousiner, men ikke rutebiler, busser, mini

CKD

CKD

8702.90.13

– – – Til befordring af mindst 30 personer

CKD

CKD

8702.90.14

– – – Andre rutebiler, busser eller minibusser

CKD

CKD

8702.90.19

– – – Andet

CKD

CKD

8702.90.92

– – – Personmotorkøretøjer (også stretch-limousiner, men ikke rutebiler, busser, mini

70,0

B10

8702.90.93

– – – – Specielt konstrueret til brug i lufthavne

5,0

B10

8702.90.94

– – – – Andet

70,0

B10

8702.90.95

– – – Andre rutebiler, busser eller minibusser

70,0

B10

8702.90.99

– – – Andet

70,0

B10

8703.10.10

– – Golfbiler, også "golf buggies"

78,0

B10

8703.10.90

– – Andet

78,0

B10

8703.21.10

– – – Gokarts

78,0

B10

8703.21.22

– – – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.21.23

– – – – – Andet

CKD

CKD

8703.21.24

– – – – – Firehjulstræk

78,0

B10

8703.21.29

– – – – – Andet

78,0

B10

8703.21.31

– – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.21.39

– – – – Andet

CKD

CKD

8703.21.91

– – – – Ambulancer

15,0

B10

8703.21.92

– – – – Autocampere

78,0

B10

8703.21.99

– – – – Andet

78,0

B10

busser eller varebiler)

busser eller varebiler)

busser eller varebiler)

busser eller varebiler)
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8703.22.11

– – – – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

CKD

CKD

8703.22.19

– – – – Andet

78,0

B10

8703.22.21

– – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.22.29

– – – – Andet

CKD

CKD

8703.22.91

– – – – Ambulancer

15,0

B10

8703.22.92

– – – – Autocampere

78,0

B10

8703.22.99

– – – – Andet

78,0

B10

8703.23.10

– – – Ambulancer

15,0

B10

8703.23.21

– – – – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

CKD

CKD

8703.23.29

– – – – Andet

15,0

B10

8703.23.31

– – – – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

CKD

CKD

8703.23.39

– – – – Andet

15,0

B10

8703.23.40

– – – Autocampere

74,0

B10

8703.23.51

– – – – Med slagvolumen 1 800 cm3 og derunder

CKD

CKD

8703.23.52

– – – – Med slagvolumen over 1 800 cm3, men ikke over 2 000 cm3

CKD

CKD

8703.23.53

– – – – Med slagvolumen over 2 000 cm3, men ikke over 2 500 cm3

CKD

CKD

8703.23.54

– – – – Med slagvolumen over 2 500 cm3

CKD

CKD

8703.23.61

– – – – Med slagvolumen 1 800 cm3 og derunder

78,0

B10

8703.23.62

– – – – Med slagvolumen over 1 800 cm3, men ikke over 2 000 cm3

78,0

B10

8703.23.63

– – – – Med slagvolumen over 2 000 cm3, men ikke over 2 500 cm3

78,0

B10

8703.23.64

– – – – Med slagvolumen over 2 500 cm3

74,0

B10

8703.23.71

– – – – Med slagvolumen 1 800 cm3 og derunder

CKD

CKD

8703.23.72

– – – – Med slagvolumen over 1 800 cm3, men ikke over 2 000 cm3

CKD

CKD

8703.23.73

– – – – Med slagvolumen over 2 000 cm3, men ikke over 2 500 cm3

CKD

CKD

8703.23.74

– – – – Med slagvolumen over 2 500 cm3

CKD

CKD

8703.23.91

– – – – Med slagvolumen 1 800 cm3 og derunder

78,0

B10

8703.23.92

– – – – Med slagvolumen over 1 800 cm3, men ikke over 2 000 cm3

78,0

B10

8703.23.93

– – – – Med slagvolumen over 2 000 cm3, men ikke over 2 500 cm3

78,0

B10

8703.23.94

– – – – Med slagvolumen over 2 500 cm3

74,0

B10

8703.24.10

– – – Ambulancer

15,0

B9

8703.24.21

– – – – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

CKD

CKD

8703.24.29

– – – – Andet

15,0

B9

8703.24.31

– – – – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

CKD

CKD

8703.24.39

– – – – Andet

15,0

B9

8703.24.41

– – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.24.49

– – – – Andet

CKD

CKD
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8703.24.51

– – – – Firehjulstræk

68,0

B9

8703.24.59

– – – – Andet

74,0

B9

8703.24.70

– – – Autocampere

74,0

B9

8703.24.81

– – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.24.89

– – – – Andet

CKD

CKD

8703.24.91

– – – – Firehjulstræk

68,0

B9

8703.24.99

– – – – Andet

74,0

B9

8703.31.11

– – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.31.19

– – – – Andet

CKD

CKD

8703.31.20

– – – Personmotorkøretøjer (også stationcars, SUV'er og sportsvogne, men ikke vare

78,0

B10

8703.31.40

– – – Ambulancer

15,0

B10

8703.31.50

– – – Autocampere

78,0

B10

8703.31.81

– – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.31.89

– – – – Andet

CKD

CKD

8703.31.91

– – – – Firehjulstræk

78,0

B10

8703.31.99

– – – – Andet

78,0

B10

8703.32.10

– – – Ambulancer

15,0

B10

8703.32.21

– – – – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

CKD

CKD

8703.32.29

– – – – Andet

15,0

B10

8703.32.31

– – – – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

CKD

CKD

8703.32.39

– – – – Andet

15,0

B10

8703.32.42

– – – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.32.43

– – – – – Andet

CKD

CKD

8703.32.44

– – – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.32.49

– – – – – Andet

CKD

CKD

8703.32.52

– – – – – Firehjulstræk

78,0

B10

8703.32.53

– – – – – Andet

78,0

B10

8703.32.54

– – – – – Firehjulstræk

78,0

B10

8703.32.59

– – – – – Andet

78,0

B10

8703.32.60

– – – Autocampere

78,0

B10

8703.32.71

– – – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.32.72

– – – – – Andet

CKD

CKD

8703.32.73

– – – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.32.79

– – – – – Andet

CKD

CKD

8703.32.92

– – – – – Firehjulstræk

78,0

B10

biler), andet
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8703.32.93

– – – – – Andet

78,0

B10

8703.32.94

– – – – – Firehjulstræk

78,0

B10

8703.32.99

– – – – – Andet

78,0

B10

8703.33.10

– – – Ambulancer

15,0

B9

8703.33.21

– – – – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

CKD

CKD

8703.33.29

– – – – Andet

15,0

B9

8703.33.31

– – – – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

CKD

CKD

8703.33.39

– – – – Andet

15,0

B9

8703.33.43

– – – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.33.44

– – – – – Andet

CKD

CKD

8703.33.45

– – – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.33.49

– – – – – Andet

CKD

CKD

8703.33.53

– – – – – Firehjulstræk

78,0

B9

8703.33.54

– – – – – Andet

78,0

B9

8703.33.55

– – – – – Firehjulstræk

78,0

B9

8703.33.59

– – – – – Andet

78,0

B9

8703.33.70

– – – Autocampere

78,0

B9

8703.33.81

– – – – Firehjulstræk

CKD

CKD

8703.33.89

– – – – Andet

CKD

CKD

8703.33.91

– – – – Firehjulstræk

78,0

B9

8703.33.99

– – – – Andet

78,0

B9

8703.90.11

– – – Ambulancer

15,0

B10

8703.90.12

– – – Gokarts

78,0

B10

8703.90.13

– – – – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

CKD

CKD

8703.90.19

– – – – Andet

78,0

B10

8703.90.50

– – – Personmotorkøretøjer (også stationcars, SUV'er og sportsvogne, men ikke vare

CKD

CKD

8703.90.70

– – – Personmotorkøretøjer (også stationcars, SUV'er og sportsvogne, men ikke vare

78,0

B10

8703.90.80

– – – Andre køretøjer, helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

CKD

CKD

8703.90.90

– – – Andet

78,0

B10

8704.10.13

– – – Totalvægt ikke over 5 ton

CKD

CKD

8704.10.14

– – – Totalvægt over 5 ton, men ikke over 10 ton

CKD

CKD

8704.10.15

– – – Totalvægt over 10 ton, men ikke over 20 ton

CKD

CKD

8704.10.16

– – – Totalvægt over 20 ton, men ikke over 24 ton

CKD

CKD

8704.10.17

– – – Totalvægt over 24 ton, men ikke over 45 ton

CKD

CKD

biler), andet, helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)
biler), andet
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8704.10.18

– – – Totalvægt over 45 t

CKD

CKD

8704.10.23

– – – Totalvægt ikke over 5 ton

65,0

B10

8704.10.24

– – – Totalvægt over 5 ton, men ikke over 10 ton

50,0

B10

8704.10.25

– – – Totalvægt over 10 ton, men ikke over 20 ton

30,0

B10

8704.10.26

– – – Totalvægt over 20 ton, men ikke over 24 ton

20,0

B10

8704.10.27

– – – Totalvægt over 24 ton, men ikke over 45 ton

10,0

B10

8704.10.28

– – – Totalvægt over 45 t

0,0

A

8704.21.11

– – – – Kølede lastvogne

CKD

CKD

8704.21.19

– – – – Andet

CKD

CKD

8704.21.21

– – – – Kølede lastvogne

15,0

B10

8704.21.22

– – – – Skraldevogne med kompressionsanordninger

15,0

B10

8704.21.23

– – – – Tankbiler; lastbiler til færdigblandet cement

15,0

B10

8704.21.24

– – – – Pansrede fragtkøretøjer til transport af værdigenstande

15,0

B10

8704.21.25

– – – – Lastvogne til containerløft

15,0

B10

8704.21.29

– – – – Andet

68,0

B10

8704.22.11

– – – – – Kølede lastvogne

CKD

CKD

8704.22.19

– – – – – Andet

CKD

CKD

8704.22.21

– – – – – Kølede lastvogne

15,0

B10

8704.22.22

– – – – – Skraldevogne med kompressionsanordninger

15,0

B10

8704.22.23

– – – – – Tankbiler; lastbiler til færdigblandet cement

15,0

B10

8704.22.24

– – – – – Pansrede fragtkøretøjer til transport af værdigenstande

15,0

B10

8704.22.25

– – – – – Lastvogne til containerløft

15,0

B10

8704.22.29

– – – – – Andet

50,0

B10

8704.22.31

– – – – – Kølede lastvogne

CKD

CKD

8704.22.39

– – – – – Andet

CKD

CKD

8704.22.41

– – – – – Kølede lastvogne

15,0

B10

8704.22.42

– – – – – Skraldevogne med kompressionsanordninger

15,0

B10

8704.22.43

– – – – – Tankbiler; lastbiler til færdigblandet cement

15,0

B10

8704.22.44

– – – – – Pansrede fragtkøretøjer til transport af værdigenstande

15,0

B10

8704.22.45

– – – – – Lastvogne til containerløft

15,0

B10

8704.22.51

– – – – – – Andet, totalvægt over 6 ton, men ikke over 10 ton

50,0

B10

8704.22.59

– – – – – – Andet

30,0

B10

8704.23.11

– – – – – Kølede lastvogne

CKD

CKD

8704.23.19

– – – – – Andet

CKD

CKD

8704.23.21

– – – – – Kølede lastvogne

15,0

B10
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8704.23.22

– – – – – Skraldevogne med kompressionsanordninger

15,0

B10

8704.23.23

– – – – – Tankbiler; lastbiler til færdigblandet cement

15,0

B10

8704.23.24

– – – – – Pansrede fragtkøretøjer til transport af værdigenstande

15,0

B10

8704.23.25

– – – – – Lastvogne til containerløft

15,0

B10

8704.23.29

– – – – – Andet

20,0

B10

8704.23.51

– – – – – Kølede lastvogne

CKD

CKD

8704.23.59

– – – – – Andet

CKD

CKD

8704.23.61

– – – – – Kølede lastvogne

15,0

B10

8704.23.62

– – – – – Skraldevogne med kompressionsanordninger

15,0

B10

8704.23.63

– – – – – Tankbiler; lastbiler til færdigblandet cement

15,0

B10

8704.23.64

– – – – – Pansrede fragtkøretøjer til transport af værdigenstande

15,0

B10

8704.23.65

– – – – – Lastvogne til containerløft

15,0

B10

8704.23.66

– – – – – Dumpers

10,0

B10

8704.23.69

– – – – – Andet

15,0

B10

8704.23.71

– – – – – Kølede lastvogne

CKD

CKD

8704.23.79

– – – – – Andet

CKD

CKD

8704.23.81

– – – – – Kølede lastvogne

0,0

A

8704.23.82

– – – – – Skraldevogne med kompressionsanordninger

0,0

A

8704.23.83

– – – – – Tankbiler; lastbiler til færdigblandet cement

0,0

A

8704.23.84

– – – – – Pansrede fragtkøretøjer til transport af værdigenstande

0,0

A

8704.23.85

– – – – – Lastvogne til containerløft

0,0

A

8704.23.86

– – – – – Dumpers

0,0

A

8704.23.89

– – – – – Andet

0,0

A

8704.31.11

– – – – Kølede lastvogne

CKD

CKD

8704.31.19

– – – – Andet

CKD

CKD

8704.31.21

– – – – Kølede lastvogne

15,0

B10

8704.31.22

– – – – Skraldevogne med kompressionsanordninger

15,0

B10

8704.31.23

– – – – Tankbiler; lastbiler til færdigblandet cement

15,0

B10

8704.31.24

– – – – Pansrede fragtkøretøjer til transport af værdigenstande

15,0

B10

8704.31.25

– – – – Lastvogne til containerløft

15,0

B10

8704.31.29

– – – – Andet

68,0

B10

8704.32.11

– – – – – Kølede lastvogne

CKD

CKD

8704.32.19

– – – – – Andet

CKD

CKD

8704.32.21

– – – – – Kølede lastvogne

15,0

B10

8704.32.22

– – – – – Skraldevogne med kompressionsanordninger

15,0

B10
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8704.32.23

– – – – – Tankbiler; lastbiler til færdigblandet cement

15,0

B10

8704.32.24

– – – – – Pansrede køretøjer

15,0

B10

8704.32.25

– – – – – Lastvogne til containerløft

15,0

B10

8704.32.29

– – – – – Andet

50,0

B10

8704.32.31

– – – – – Kølede lastvogne

CKD

CKD

8704.32.39

– – – – – Andet

CKD

CKD

8704.32.41

– – – – – Kølede lastvogne

15,0

B10

8704.32.42

– – – – – Skraldevogne med kompressionsanordninger

15,0

B10

8704.32.43

– – – – – Tankbiler; lastbiler til færdigblandet cement

15,0

B10

8704.32.44

– – – – – Pansrede fragtkøretøjer til transport af værdigenstande

15,0

B10

8704.32.45

– – – – – Lastvogne til containerløft

15,0

B10

8704.32.46

– – – – – – Andet, totalvægt over 6 ton, men ikke over 10 ton

50,0

B10

8704.32.49

– – – – – – Andet

30,0

B10

8704.32.51

– – – – – Kølede lastvogne

CKD

CKD

8704.32.59

– – – – – Andet

CKD

CKD

8704.32.61

– – – – – Kølede lastvogne

15,0

B10

8704.32.62

– – – – – Skraldevogne med kompressionsanordninger

15,0

B10

8704.32.63

– – – – – Tankbiler; lastbiler til færdigblandet cement

15,0

B10

8704.32.64

– – – – – Pansrede fragtkøretøjer til transport af værdigenstande

15,0

B10

8704.32.65

– – – – – Lastvogne til containerløft

15,0

B10

8704.32.69

– – – – – Andet

20,0

B10

8704.32.72

– – – – – Kølede lastvogne

CKD

CKD

8704.32.79

– – – – – Andet

CKD

CKD

8704.32.81

– – – – – Kølede lastvogne

15,0

B10

8704.32.82

– – – – – Skraldevogne med kompressionsanordninger

15,0

B10

8704.32.83

– – – – – Tankbiler; lastbiler til færdigblandet cement

15,0

B10

8704.32.84

– – – – – Pansrede fragtkøretøjer til transport af værdigenstande

15,0

B10

8704.32.85

– – – – – Lastvogne til containerløft

15,0

B10

8704.32.86

– – – – – Dumpers

10,0

B10

8704.32.89

– – – – – Andet

15,0

B10

8704.32.91

– – – – – Kølede lastvogne

CKD

CKD

8704.32.92

– – – – – Andet

CKD

CKD

8704.32.93

– – – – – Kølede lastvogne

0,0

A

8704.32.94

– – – – – Skraldevogne med kompressionsanordninger

0,0

A

8704.32.95

– – – – – Tankbiler; lastbiler til færdigblandet cement

0,0

A
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8704.32.96

– – – – – Pansrede fragtkøretøjer til transport af værdigenstande

0,0

A

8704.32.97

– – – – – Lastvogne til containerløft

0,0

A

8704.32.98

– – – – – Dumpers

0,0

A

8704.32.99

– – – – – Andet

0,0

A

8704.90.10

– – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

CKD

CKD

8704.90.91

– – – Totalvægt ikke over 5 ton

68,0

B10

8704.90.92

– – – Totalvægt over 5 ton, men ikke over 10 ton

50,0

B10

8704.90.93

– – – Totalvægt over 10 ton, men ikke over 20 ton

30,0

B10

8704.90.94

– – – Totalvægt over 20 ton, men ikke over 45 ton

15,0

B10

8704.90.99

– – – Andet

0,0

A

8705.10.00

– Autokraner

0,0

A

8705.20.00

– Mobile boretårne

0,0

A

8705.30.00

– Brandbiler

0,0

A

8705.40.00

– Betonblandevogne

15,0

B10

8705.90.50

– – Køretøjer til gadefejning; vogne til kloaktømning; mobile klinikker; spredevogne af

5,0

B10

8705.90.90

– – Andet

0,0

A

8706.00.11

– – Til landbrugstraktorer henhørende under underpos. 8701.10 eller 8701.90

10,0

B7

8706.00.19

– – Andet

10,0

B7

8706.00.21

– – Til personmotorkøretøjer (også stretch-limousiner, men ikke rutebiler, busser, mini

30,0

B7

8706.00.29

– – Andet

30,0

B7

8706.00.31

– – Til gokarts og golfbiler, også "golf buggies"

32,0

B7

8706.00.32

– – Til ambulancer

32,0

B7

8706.00.33

– – Til personmotorkøretøjer (også stationcars, SUV'er og sportsvogne, men ikke vare

32,0

B7

8706.00.39

– – Andet

32,0

B7

8706.00.40

– Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.04

30,0

B7

8706.00.50

– Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.05

10,0

B7

8707.10.10

– – Til gokarts og golfbiler, også "golf buggies"

32,0

B7

8707.10.20

– – Til ambulancer

32,0

B7

8707.10.90

– – Andet

32,0

B7

8707.90.10

– – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

10,0

B7

8707.90.21

– – – Til personmotorkøretøjer (også stretch-limousiner, men ikke rutebiler, busser,

27,0

B7

8707.90.29

– – – Andet

27,0

B7

8707.90.30

– – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.05

10,0

B7

enhver art

busser eller varebiler)

biler)

minibusser eller varebiler)
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8707.90.90

– – Andet

27,0

B7

8708.10.10

– – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.10.90

– – Andet

20,0

B7

8708.21.00

– – Sikkerhedsseler

20,0

B7

8708.29.11

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.29.12

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

15,0

B7

8708.29.14

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.02 eller 87.04

15,0

B7

8708.29.19

– – – – Andet

15,0

B7

8708.29.20

– – – Dele til sikkerhedsseler

20,0

B7

8708.29.92

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.29.93

– – – – – Indvendige kantlister og lignende varer; skærme

15,0

B7

8708.29.94

– – – – – Motorhjelmsstænger

15,0

B7

8708.29.95

– – – – – Andet

15,0

B7

8708.29.96

– – – – – Indvendige kantlister og lignende varer; skærme

15,0

B7

8708.29.97

– – – – – Motorhjelmsstænger

15,0

B7

8708.29.98

– – – – – Andet

15,0

B7

8708.29.99

– – – – Andet

15,0

B7

8708.30.10

– – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.30.21

– – – Bremsetromler, bremseskiver eller bremserør

20,0

B7

8708.30.29

– – – Andet

20,0

B7

8708.30.30

– – Bremsetromler, bremseskiver eller bremserør til køretøjer henhørende under pos.

10,0

B7

8708.30.90

– – Andet

10,0

B7

8708.40.11

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

18,0

B7

8708.40.13

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.04 eller 87.05

10,0

B7

8708.40.14

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.40.19

– – – Andet

10,0

B7

8708.40.25

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.40.26

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

20,0

B7

8708.40.27

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.04 eller 87.05

15,0

B7

8708.40.29

– – – Andet

15,0

B7

8708.40.91

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

10,0

B7

8708.40.92

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

10,0

B7

8708.40.99

– – – Andet

10,0

B7

8708.50.11

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

20,0

B7

8708.50.13

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.04 eller 87.05

7,0

B7

87.02 eller 87.04
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8708.50.15

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.50.19

– – – Andet

10,0

B7

8708.50.25

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.50.26

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

20,0

B7

8708.50.27

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.04 eller 87.05

10,0

B7

8708.50.29

– – – Andet

10,0

B7

8708.50.91

– – – – Kronhjul og spidshjul

10,0

B7

8708.50.92

– – – – Andet

10,0

B7

8708.50.93

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

10,0

B7

8708.50.99

– – – Andet

5,0

B7

8708.70.15

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.70.16

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

15,0

B7

8708.70.17

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.02 eller 87.04

20,0

B7

8708.70.19

– – – Andet

20,0

B7

8708.70.21

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

25,0

B7

8708.70.22

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

25,0

B7

8708.70.29

– – – Andet

25,0

B7

8708.70.31

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

25,0

B7

8708.70.32

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

20,0

B7

8708.70.39

– – – Andet

20,0

B7

8708.70.95

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

25,0

B7

8708.70.96

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.02 eller 87.04

20,0

B7

8708.70.97

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

20,0

B7

8708.70.99

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.05

20,0

B7

8708.80.15

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.80.16

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

20,0

B7

8708.80.17

– – – Til køretøjer henhørende under underpos. 8704.10 eller pos. 87.05

7,0

B7

8708.80.19

– – – Andet

7,0

B7

8708.80.91

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

10,0

B7

8708.80.92

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

10,0

B7

8708.80.99

– – – Andet

5,0

B7

8708.91.15

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.91.16

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

20,0

B7

8708.91.17

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.02 eller 87.04

10,0

B7

8708.91.19

– – – – Andet

10,0

B7

8708.91.91

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

10,0

B7
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8708.91.92

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

10,0

B7

8708.91.99

– – – – Andet

10,0

B7

8708.92.10

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.92.20

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

20,0

B7

8708.92.40

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.02 eller 87.04

15,0

B7

8708.92.90

– – – Andet

15,0

B7

8708.93.50

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.93.60

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

20,0

B7

8708.93.70

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.04 eller 87.05

10,0

B7

8708.93.90

– – – Andet

10,0

B7

8708.94.10

– – – Rat med airbag

20,0

B7

8708.94.94

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.94.95

– – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

25,0

B7

8708.94.99

– – – – Andet

15,0

B7

8708.95.10

– – – Airbags med oppustningsanordning

10,0

B7

8708.95.90

– – – Dele

10,0

B7

8708.99.10

– – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.01

15,0

B7

8708.99.21

– – – – – Brændstoftanke

15,0

B7

8708.99.23

– – – – – Dele

15,0

B7

8708.99.30

– – – – Speeder-, bremse- eller koblingspedaler

15,0

B7

8708.99.40

– – – – Batteriholdere eller bakker og beslag dertil

15,0

B7

8708.99.50

– – – – Kølerafskærmninger

15,0

B7

8708.99.61

– – – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.02

15,0

B7

8708.99.62

– – – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.03

17,0

B7

8708.99.63

– – – – – Til motorkøretøjer henhørende under pos. 87.04

10,0

B7

8708.99.70

– – – – Andet

15,0

B7

8708.99.90

– – – Andet

15,0

B7

8709.11.00

– – Elektriske

3,0

B7

8709.19.00

– – Andet

3,0

B7

8709.90.00

– Dele

3,0

B7

8710.00.00

Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben; dele til sådanne
køretøjer

0,0

A

8711.10.12

– – – Knallerter og cykler med hjælpemotor

75,0

B10

8711.10.13

– – – Andre motorcykler og scootere

75,0

B10

8711.10.19

– – – Andet

75,0

B10
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8711.10.92

– – – Knallerter og cykler med hjælpemotor

75,0

B10

8711.10.93

– – – Andre motorcykler og scootere

75,0

B10

8711.10.99

– – – Andet

75,0

B10

8711.20.10

– – Motocrossmotorcykler

75,0

B10

ex 8711.20.10

– – Motocrossmotorcykler, med slagvolumen over 150 cm3

75,0

B7

8711.20.20

– – Knallerter og cykler med hjælpemotor

75,0

B10

ex 8711.20.20

– – Knallerter og cykler med hjælpemotor, med slagvolumen over 150 cm3

75,0

B7

8711.20.31

– – – – Med slagvolumen over 150 cm3, men ikke over 200 cm3

75,0

B7

8711.20.32

– – – – Med slagvolumen over 200 cm3, men ikke over 250 cm3

75,0

B7

8711.20.39

– – – – Andet

75,0

B7

8711.20.45

– – – – Med slagvolumen 200 cm3 og derunder

75,0

B10

8711.20.49

– – – – Andet

75,0

B7

8711.20.51

– – – – Med slagvolumen over 150 cm3, men ikke over 200 cm3

75,0

B7

8711.20.52

– – – – Med slagvolumen over 200 cm3, men ikke over 250 cm3

75,0

B7

8711.20.59

– – – – Andet

75,0

B7

8711.20.90

– – – Andet

75,0

B7

8711.30.10

– – Motocrossmotorcykler

75,0

B7

8711.30.30

– – Andet, helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

75,0

B7

8711.30.90

– – Andet

75,0

B7

8711.40.10

– – Motocrossmotorcykler

75,0

B7

8711.40.20

– – Andet, helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

75,0

B7

8711.40.90

– – Andet

75,0

B7

8711.50.20

– – Helt adskilte (Completely Knocked Down — CKD)

75,0

B7

8711.50.90

– – Andet

55,0

B7

8711.90.40

– – Sidevogne

75,0

B10

8711.90.51

– – – Elektrisk drevne motorcykler

70,0

B10

8711.90.52

– – – Andet, med slagvolumen 200 cm3 og derunder

70,0

B10

8711.90.53

– – – Andet, med slagvolumen over 200 cm3

70,0

B10

8711.90.54

– – – Andet, med slagvolumen over 500 cm3

70,0

B10

8711.90.91

– – – Elektrisk drevne motorcykler

65,0

B10

8711.90.99

– – – Andet

65,0

B10

8712.00.10

– Racercykler

5,0

B10

8712.00.20

– Barnecykler

45,0

B10

8712.00.30

– Andre cykler

45,0

B10

8712.00.90

– Andet

45,0

B10

, men ikke over 500 cm3
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8713.10.00

– Uden fremdrivningsmekanisme

0,0

A

8713.90.00

– Andet

0,0

A

8714.10.10

– – Sadler

35,0

B7

8714.10.20

– – Eger og nipler

32,0

B7

8714.10.90

– – Andet

32,0

B7

8714.20.11

– – – Med diameter (inklusive dæk) over 75 mm, men ikke over 100 mm, for så vidt

0,0

A

8714.20.12

– – – Med diameter (inklusive dæk) over 100 mm, men ikke over 250 mm, for så vidt

0,0

A

8714.20.19

– – – Andet

0,0

A

8714.20.90

– – Andet

0,0

A

8714.91.10

– – – Til cykler henhørende under underpos. 8712.00.20

45,0

B7

8714.91.91

– – – – Dele til gafler

40,0

B7

8714.91.99

– – – – Andet

40,0

B7

8714.92.10

– – – Til cykler henhørende under underpos. 8712.00.20

45,0

B7

8714.92.90

– – – Andet

40,0

B7

8714.93.10

– – – Til cykler henhørende under underpos. 8712.00.20

45,0

B7

8714.93.90

– – – Andet

45,0

B7

8714.94.10

– – – Til cykler henhørende under underpos. 8712.00.20

45,0

B7

8714.94.90

– – – Andet

40,0

B7

8714.95.10

– – – Til cykler henhørende under underpos. 8712.00.20

45,0

B7

8714.95.90

– – – Andet

45,0

B7

8714.96.10

– – – Til cykler henhørende under underpos. 8712.00.20

45,0

B7

8714.96.90

– – – Andet

45,0

B7

8714.99.11

– – – – Styr, sadelpinde, skærme, reflekser, bagagebærere, styrekabler, lygteholdere eller

45,0

B7

8714.99.12

– – – – Kædehjul og kranke; andre dele

45,0

B7

8714.99.91

– – – – Styr, sadelpinde, skærme, reflekser, bagagebærere, styrekabler, lygteholdere eller

45,0

B7

8714.99.92

– – – – Kædehjul og kranke; andre dele

45,0

B7

8715.00.00

Barnevogne, klapvogne og lign., samt dele dertil

30,0

B10

8716.10.00

– Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping

20,0

B10

8716.20.00

– Selvlæssende og selvaflæssende påhængsvogne og sættevogne, til anvendelse i land

5,0

B10

8716.31.00

– – Med påmonteret tank

5,0

B10

8716.39.40

– – – Landbrugspåhængsvogne og -sættevogne

20,0

B10

bredden af hjulet eller det påsatte dæk ikke er under 30 mm
bredden af hjulet eller det påsatte dæk ikke er under 30 mm

beslag til holdere; andet tilbehør

beslag til holdere; andet tilbehør

bruget
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5,0

B10

8716.39.91

– – – – Med lasteevne (nyttelast) over 200 ton

8716.39.99

– – – – Andet

20,0

B10

8716.40.00

– Andre påhængsvogne og sættevogne

20,0

B10

8716.80.10

– – Vogne og kærrer, sækkevogne, trækvogne og lignende håndtrukne eller hånd

20,0

B10

8716.80.20

– – Trillebøre

20,0

B10

8716.80.90

– – Andet

20,0

B10

8716.90.13

– – – Til varer henhørende under underpos. 8716.20

15,0

B10

8716.90.19

– – – Andet

15,0

B10

8716.90.92

– – – – Møbelruller, med diameter (inklusive dæk) over 100 mm, men ikke over

15,0

B10

8716.90.93

– – – – Andet

15,0

B10

8716.90.94

– – – – Eger og nipler

15,0

B10

8716.90.95

– – – – Møbelruller, til varer henhørende under underpos. 8716.80.90, med diameter

15,0

B10

8716.90.96

– – – – Andre møbelruller

15,0

B10

8716.90.99

– – – – Andet

15,0

B10

8801.00.00

Balloner og luftskibe; svæveplaner, dragefly og andre luftfartøjer, uden motorfremdrift

0,0

A

8802.11.00

– – Med egenvægt 2 000 kg og derunder

0,0

A

8802.12.00

– – Med egenvægt over 2 000 kg

0,0

A

8802.20.10

– – Flyvemaskiner

0,0

A

8802.20.90

– – Andet

0,0

A

8802.30.10

– – Flyvemaskiner

0,0

A

8802.30.90

– – Andet

0,0

A

8802.40.10

– – Flyvemaskiner

0,0

A

8802.40.90

– – Andet

0,0

A

8802.60.00

– Rumfartøjer (herunder satellitter) samt affyringsudstyr til suborbitale fartøjer og

0,0

A

8803.10.00

– Propeller og rotorer, samt dele dertil

0,0

A

8803.20.00

– Landingsstel og dele dertil

0,0

A

8803.30.00

– Andre dele til flyvemaskiner eller helikoptere

0,0

A

8803.90.10

– – Til telekommunikationssatellitter

0,0

A

8803.90.20

– – Til balloner, svæveplaner eller drager

0,0

A

8803.90.90

– – Andet

0,0

A

8804.00.10

– Rotochutes og dele dertil

0,0

A

skubne køretøjer af den art der anvendes på fabrikker eller værksteder, undtagen
trillebøre

250 mm, for så vidt bredden af hjulet eller det påsatte dæk er over 30 mm

(inklusive dæk) over 100 mm, men ikke over 250 mm, for så vidt bredden af
hjulet eller det påsatte dæk er over 30 mm

rumfartøjer
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8804.00.90

– Andet

0,0

A

8805.10.00

– Startanordninger til luftfartøjer, samt dele dertil; landingsanordninger til landing af

0,0

A

8805.21.00

– – Simulatorer til luftslag og dele dertil

0,0

A

8805.29.10

– – – Stationært flyvetræningsudstyr

0,0

A

8805.29.90

– – – Andet

0,0

A

8901.10.10

– – Med bruttotonnage ikke over 26

10,0

B5

8901.10.20

– – Med bruttotonnage over 26, men ikke over 500

10,0

B5

8901.10.60

– – Med bruttotonnage over 500, men ikke over 1 000

10,0

B5

8901.10.70

– – Med bruttotonnage over 1 000, men ikke over 4 000

10,0

B5

8901.10.80

– – Med bruttotonnage over 4 000, men ikke over 5 000

10,0

B5

8901.10.90

– – Med bruttotonnage over 5 000

5,0

B5

8901.20.50

– – Med bruttotonnage ikke over 5 000

10,0

B5

8901.20.70

– – Med bruttotonnage over 5 000, men ikke over 50 000

0,0

A

8901.20.80

– – Med bruttotonnage over 50 000

0,0

A

8901.30.50

– – Med bruttotonnage ikke over 5 000

10,0

B5

8901.30.70

– – Med bruttotonnage over 5 000, men ikke over 50 000

0,0

A

8901.30.80

– – Med bruttotonnage over 50 000

0,0

A

8901.90.11

– – – Med bruttotonnage ikke over 26

10,0

B5

8901.90.12

– – – Med bruttotonnage over 26, men ikke over 500

10,0

B5

8901.90.14

– – – Med bruttotonnage over 500

10,0

B5

8901.90.31

– – – Med bruttotonnage ikke over 26

10,0

B5

8901.90.32

– – – Med bruttotonnage over 26, men ikke over 500

10,0

B5

8901.90.33

– – – Med bruttotonnage over 500, men ikke over 1 000

10,0

B5

8901.90.34

– – – Med bruttotonnage over 1 000, men ikke over 4 000

10,0

B5

8901.90.35

– – – Med bruttotonnage over 4 000, men ikke over 5 000

10,0

B5

8901.90.36

– – – Med bruttotonnage over 5 000, men ikke over 50 000

0,0

A

8901.90.37

– – – Med bruttotonnage over 50 000

0,0

A

8902.00.21

– – Med bruttotonnage ikke over 26

10,0

B10

8902.00.22

– – Med bruttotonnage over 26, men under 40

10,0

B10

8902.00.23

– – Med bruttotonnage 40 og derover, men ikke over 250

10,0

B10

8902.00.24

– – Med bruttotonnage over 250, men ikke over 1 000

5,0

B10

8902.00.25

– – Med bruttotonnage over 1 000, men ikke over 4 000

5,0

B10

8902.00.26

– – Med bruttotonnage over 4 000

0,0

A

8902.00.91

– – Med bruttotonnage ikke over 26

10,0

B10

luftfartøjer på hangarskibe samt lignende apparater og anordninger, samt dele dertil
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8902.00.92

– – Med bruttotonnage over 26, men under 40

10,0

B10

8902.00.93

– – Med bruttotonnage 40 og derover, men ikke over 250

10,0

B10

8902.00.94

– – Med bruttotonnage over 250, men ikke over 1 000

5,0

B10

8902.00.95

– – Med bruttotonnage over 1 000, men ikke over 4 000

5,0

B10

8902.00.96

– – Med bruttotonnage over 4 000

0,0

A

8903.10.00

– Oppustelige bolde

10,0

B5

8903.91.00

– – Sejlbåde, også med hjælpemotor

10,0

B5

8903.92.00

– – Motorbåde, undtagen både med påhængsmotor

10,0

B5

8903.99.00

– – Andet

10,0

B5

8904.00.10

– Med bruttotonnage ikke over 26

5,0

B5

8904.00.31

– – Med effekt 4 000 hk og derunder

5,0

B5

8904.00.39

– – Andet

0,0

A

8905.10.00

– Opmudringsfartøjer

5,0

B5

8905.20.00

– Bore- og produktionsplatforme, flydende eller til nedsænkning

5,0

B5

8905.90.10

– – Flydedokke

5,0

B5

8905.90.90

– – Andet

5,0

B5

8906.10.00

– Krigsskibe

0,0

A

8906.90.10

– – Med deplacement 30 ton

5,0

B5

8906.90.20

– – Med deplacement 30 ton, men ikke over 300 ton

5,0

B5

8906.90.90

– – Andet

0,0

A

8907.10.00

– Oppustelige flåder

5,0

B5

8907.90.10

– – Bøjer

0,0

A

8907.90.90

– – Andet

0,0

A

8908.00.00

Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning

0,0

A

9001.10.10

– – Til telekommunikation og anden elektrisk brug

0,0

A

9001.10.90

– – Andet

0,0

A

9001.20.00

– Ark og plader af polariserende materialer

0,0

A

9001.30.00

– Kontaktlinser

0,0

A

9001.40.00

– Brilleglas af glas

5,0

A

9001.50.00

– Brilleglas af andre materialer

0,0

A

9001.90.10

– – Til fotografiapparater eller kinematografiske kameraer eller projektionsapparater

0,0

A

9001.90.90

– – Andet

0,0

A

9002.11.10

– – – Til kinematografiske projektionsapparater

0,0

A

9002.11.90

– – – Andet

0,0

A

9002.19.00

– – Andet

0,0

A
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9002.20.10

– – Til kinematografiske projektionsapparater

0,0

A

9002.20.20

– – Til kinematografiske kameraer, fotografiapparater og andre projektionsapparater

0,0

A

9002.20.30

– – Til teleskoper eller mikroskoper

0,0

A

9002.20.90

– – Andet

0,0

A

9002.90.20

– – Til kinematografiske projektionsapparater

0,0

A

9002.90.30

– – Til kinematografiske kameraer, fotografiapparater og andre projektionsapparater

0,0

A

9002.90.90

– – Andet

0,0

A

9003.11.00

– – Af plast

10,0

B3

9003.19.00

– – Af andre materialer

10,0

B3

9003.90.00

– Dele

10,0

B3

9004.10.00

– Solbriller

20,0

B3

9004.90.10

– – Korrigerende briller

0,0

A

9004.90.50

– – Beskyttelsesbriller

0,0

A

9004.90.90

– – Andet

20,0

B3

9005.10.00

– Binokulære kikkerter

0,0

A

9005.80.10

– – Astronomiske instrumenter, undtagen instrumenter til radio-astronomi

0,0

A

9005.80.90

– – Andet

0,0

A

9005.90.10

– – Til astronomiske instrumenter, undtagen instrumenter til radio-astronomi

0,0

A

9005.90.90

– – Andet

0,0

A

9006.10.10

– – Laserfotoplotters

0,0

A

9006.10.90

– – Andet

0,0

A

9006.30.00

– Fotografiapparater specielt konstrueret til undervands- eller luftfotografering, til

0,0

A

9006.40.00

– Fotografiapparater til øjeblikkelig fremkaldelse og kopiering (instant-kameraer)

25,0

B3

9006.51.00

– – Spejlreflekskameraer, til rullefilm af bredde 35 mm og derunder

25,0

B3

9006.52.00

– – Andre kameraer, til rullefilm af bredde under 35 mm

15,0

B3

9006.53.00

– – Andre kameraer, til rullefilm af bredde 35 mm

10,0

B3

9006.59.10

– – – Fotoplotters eller fotosættemaskiner med rasterbilledprocessor

0,0

A

9006.59.90

– – – Andet

0,0

A

9006.61.00

– – Elektronblitzapparater

20,0

B3

9006.69.00

– – Andet

20,0

B3

9006.91.10

– – – Fotoplotters henhørende under underpos. 9006.10.10

0,0

A

9006.91.30

– – – Andet, til kameraer henhørende under underpos. 9006.40-9006.53

15,0

B3

9006.91.90

– – – Andet

0,0

A

medicinsk eller kirurgisk undersøgelse af indre organer; sammenligningskameraer
til retsmedicinske og kriminologiske undersøgelser
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9006.99.10

– – – Til lynlyslamper til fotografisk brug

15,0

B3

9006.99.90

– – – Andet

15,0

B3

9007.10.00

– Kameraer

0,0

A

9007.20.10

– – Til af bredde under 16 mm

0,0

A

9007.20.90

– – Andet

0,0

A

9007.91.00

– – Til kameraer

0,0

A

9007.92.00

– – Til projektionsapparater

0,0

A

9008.50.10

– – Apparater til aflæsning af mikrofilm, mikrofiche eller andre mikroformer, også med

0,0

A

9008.50.90

– – Andet

0,0

A

9008.90.20

– – Til forstørrelses- og formindskelsesapparater til fotografisk brug (undtagen kinema

0,0

A

9008.90.90

– – Andet

0,0

A

9010.10.00

– Apparater og materiel til automatisk fremkaldelse af fotografiske (herunder kinema

5,0

A

9010.50.10

– – Apparater til projektion eller tegning af kredsløbsmønstre på følsomme substrater

5,0

A

9010.50.90

– – Andet

5,0

A

9010.60.10

– – 300 inches og derover

0,0

A

9010.60.90

– – Andet

5,0

A

9010.90.10

– – Til varer henhørende under underpos. 9010.10 eller 9010.60

0,0

A

9010.90.30

– – Dele og tilbehør til apparater til projektion eller tegning af kredsløbsmønstre på

0,0

A

9010.90.90

– – Andet

0,0

A

9011.10.00

– Stereoskopiske mikroskoper

0,0

A

9011.20.00

– Andre mikroskoper, til fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion

0,0

A

9011.80.00

– Andre mikroskoper

0,0

A

9011.90.00

– Dele og tilbehør

0,0

A

9012.10.00

– Mikroskoper, undtagen optiske mikroskoper; diffraktografer

0,0

A

9012.90.00

– Dele og tilbehør

0,0

A

9013.10.00

– Kikkertsigter til våben; periskoper; teleskoper til maskiner, apparater eller instru

0,0

A

9013.20.00

– Lasere, undtagen laserdioder

0,0

A

9013.80.10

– – Apparater til optisk fejlfinding og -udbedring til printplader

0,0

A

9013.80.20

– – Anordninger med flydende krystaller (LCD)

0,0

A

kopieringsanordning

tografiske)

tografiske) film, eller fotografisk papir i ruller eller til automatisk trykning af frem
kaldte film på ruller af fotografisk papir
til fremstilling af printplader

følsomme substrater til fremstilling af printplader

menter henhørende under dette kapitel eller under afsnit XVI
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9013.80.90

– – Andet

0,0

A

9013.90.10

– – Dele og tilbehør til varer henhørende under underpos. 9013.20

0,0

A

9013.90.50

– – Til varer henhørende under underpos. 9013.80.20

0,0

A

9013.90.60

– – Til varer henhørende under underpos. 9013.80.10

0,0

A

9013.90.90

– – Andet

0,0

A

9014.10.00

– Kompasser, herunder navigationskompasser

0,0

A

9014.20.00

– Navigationsinstrumenter og -apparater til luftfart og rumfart (undtagen kompasser)

0,0

A

9014.80.10

– – Af den art der anvendes på skibe, sammenbygget eller forbundet med automatiske

0,0

A

9014.80.90

– – Andet

0,0

A

9014.90.10

– – Til instrumenter og apparater, den art der anvendes på skibe, forbundet med

0,0

A

9014.90.90

– – Andet

0,0

A

9015.10.10

– – Af den art der anvendes til fotografiske eller kinematografiske formål

0,0

A

9015.10.90

– – Andet

0,0

A

9015.20.00

– Teodolitter og tacheometre

0,0

A

9015.30.00

– Nivelleringsapparater

0,0

A

9015.40.00

– Instrumenter og apparater til fotogrammetri

0,0

A

9015.80.10

– – Radiosonde- og radiovindapparater

0,0

A

9015.80.90

– – Andet

0,0

A

9015.90.00

– Dele og tilbehør

0,0

A

9016.00.00

Vægte, følsomme for 5 centigram og derunder, også med tilhørende lodder

10,0

B3

9017.10.10

– – Plottere

0,0

A

9017.10.90

– – Andet

0,0

A

9017.20.10

– – Linealer

5,0

A

9017.20.30

– – Apparater til projektion eller tegning af kredsløbsmønstre på følsomme substrater

5,0

A

9017.20.40

– – Fotoplotters til fremstilling af printplader

5,0

A

9017.20.50

– – Andre plotters

0,0

A

9017.20.90

– – Andet

5,0

A

9017.30.00

– Mikrometre, skydelærer og metermål

0,0

A

9017.80.00

– Andre instrumenter

5,0

A

9017.90.20

– – Dele og tilbehør til apparater til projektion eller tegning af kredsløbsmønstre på

0,0

A

databehandlingsmaskiner

automatiske databehandlingsmaskiner

til fremstilling af printplader

følsomme substrater til fremstilling af printplader
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9017.90.30

– – Dele og tilbehør til fotoplotters til fremstilling af printplader

0,0

A

9017.90.40

– – Dele og tilbehør, herunder printplader, til andre plottere

0,0

A

9017.90.90

– – Andet

0,0

A

9018.11.00

– – Elektrokardiografer

0,0

A

9018.12.00

– – Ultrasoniske apparater til skanning

0,0

A

9018.13.00

– – Apparater til billeddannelse ved magnetisk resonans

0,0

A

9018.14.00

– – Scintigrafiapparater

0,0

A

9018.19.00

– – Andet

0,0

A

9018.20.00

– Apparater til ultraviolet eller infrarød bestråling

0,0

A

9018.31.10

– – – Engangssprøjter

0,0

A

9018.31.90

– – – Andet

0,0

A

9018.32.00

– – Injektionsnåle af metal og suturnåle

0,0

A

9018.39.10

– – – Katetre

0,0

A

9018.39.90

– – – Andet

0,0

A

9018.41.00

– – Tandlægeboremaskiner, også kombineret, på en fælles sokkel, med andet tand

0,0

A

9018.49.00

– – Andet

0,0

A

9018.50.00

– Andre instrumenter og apparater, til øjenlæger

0,0

A

9018.90.20

– – Sæt til intravenøs indgivelse

0,0

A

9018.90.30

– – Elektroniske instrumenter og apparater

0,0

A

9018.90.90

– – Andet

0,0

A

9019.10.10

– – Elektroniske

0,0

A

9019.10.90

– – Andet

0,0

A

9019.20.00

– Apparater til ozonterapi, oxygenterapi eller aerosolterapi, respirationsapparater til

0,0

A

9020.00.00

Andre respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelsesmasker som hverken
er forsynet med mekaniske dele eller udskiftelige filtre

0,0

A

9021.10.00

– Artikler til ortopædisk brug eller til behandling af frakturer

0,0

A

9021.21.00

– – Kunstige tænder

0,0

A

9021.29.00

– – Andet

0,0

A

9021.31.00

– – Ledproteser

0,0

A

9021.39.00

– – Andet

0,0

A

9021.40.00

– Høreapparater, undtagen dele og tilbehør

0,0

A

9021.50.00

– Pacemakere til stimulering af hjertemuskler, undtagen dele og tilbehør

0,0

A

9021.90.00

– Andet

0,0

A

lægeudstyr

kunstigt åndedræt og andre apparater til respirationsterapi
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9022.12.00

– – Computerstyrede tomografiapparater

0,0

A

9022.13.00

– – Andre røntgenapparater, til dental brug

0,0

A

9022.14.00

– – Andre røntgenapparater, til medicinsk, kirurgisk eller veterinær brug

0,0

A

9022.19.10

– – – Røntgenapparater til fysisk kontrol af loddesteder på printplader

0,0

A

9022.19.90

– – – Andet

0,0

A

9022.21.00

– – Til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug

0,0

A

9022.29.00

– – Til anden brug

0,0

A

9022.30.00

– Røntgenrør

0,0

A

9022.90.10

– – Dele og tilbehør til røntgenapparater til fysisk kontrol af loddesteder på printplader

0,0

A

9022.90.90

– – Andet

0,0

A

9023.00.00

Instrumenter, apparater og modeller til demonstrationsbrug (fx ved undervisning eller
på udstillinger), uanvendelige til andet brug

0,0

A

9024.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

9024.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

9024.80.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

9024.80.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

9024.90.10

– – Til elektrisk drevne maskiner og elektrisk drevet udstyr

0,0

A

9024.90.20

– – Til ikke elektrisk drevne maskiner og ikke elektrisk drevet udstyr

0,0

A

9025.11.00

– – Væskefyldte, med direkte aflæsning

0,0

A

9025.19.11

– – – – Temperaturmålere til motorkøretøjer

0,0

A

9025.19.19

– – – – Andet

0,0

A

9025.19.20

– – – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

9025.80.20

– – Elektrisk drevne

0,0

A

9025.80.30

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

9025.90.10

– – Til elektrisk drevne instrumenter

0,0

A

9025.90.20

– – Til ikke elektrisk drevne instrumenter

0,0

A

9026.10.10

– – Væskestandsmålere til motorkøretøjer, elektrisk drevne

0,0

A

9026.10.20

– – Væskestandsmålere til motorkøretøjer, ikke elektrisk drevne

0,0

A

9026.10.30

– – Andet, elektrisk drevne

0,0

A

9026.10.90

– – Andet, ikke elektrisk drevne

0,0

A

9026.20.10

– – Trykmålere til motorkøretøjer, elektrisk drevne

0,0

A

9026.20.20

– – Trykmålere til motorkøretøjer, ikke elektrisk drevne

0,0

A

9026.20.30

– – Andet, elektrisk drevne

0,0

A

9026.20.40

– – Andet, ikke elektrisk drevne

0,0

A
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9026.80.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

9026.80.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

9026.90.10

– – Til elektrisk drevne instrumenter og apparater

0,0

A

9026.90.20

– – Til ikke elektrisk drevne instrumenter og apparater

0,0

A

9027.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

9027.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

9027.20.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

9027.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

9027.30.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

9027.30.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

9027.50.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

9027.50.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

9027.80.10

– – Belysningsmålere

0,0

A

9027.80.30

– – Andet, elektrisk drevne

0,0

A

9027.80.40

– – Andet, ikke elektrisk drevne

0,0

A

9027.90.10

– – Dele og tilbehør, herunder printplader til varer henhørende under pos. 90.27,

0,0

A

9027.90.91

– – – Elektrisk drevne

0,0

A

9027.90.99

– – – Andet

0,0

A

9028.10.10

– – Gasmålere af den art der er monteret på gasbeholdere

10,0

B3

9028.10.90

– – Andet

0,0

A

9028.20.20

– – Vandmålere

10,0

B3

9028.20.90

– – Andet

0,0

A

9028.30.10

– – Kilowatttimemålere

25,0

B3

9028.30.90

– – Andet

25,0

B3

9028.90.10

– – Huse eller kabinetter til vandmålere

0,0

A

9028.90.90

– – Andet

0,0

A

9029.10.20

– – Taxametre

20,0

B3

9029.10.90

– – Andet

0,0

A

9029.20.10

– – Hastighedsmålere til motorkøretøjer

20,0

B3

9029.20.20

– – Takometre til motorkøretøjer

0,0

A

9029.20.90

– – Andet

0,0

A

9029.90.10

– – Til varer henhørende under underpos. 9029.10 eller til stroboskoper henhørende

0,0

A

9029.90.20

– – Til andre varer henhørende under underpos. 9029.20

0,0

A

9030.10.00

– Instrumenter og apparater til måling eller påvisning af ioniserende stråler

0,0

A

undtagen til gas- eller røganalyseringsapparater eller mikrotomer

under underpos. 9029.20
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9030.20.00

– Oscilloskoper og oscillografer

0,0

A

9030.31.00

– – Universalmålere, uden registreringsanordning

0,0

A

9030.32.00

– – Universalmålere, med registreringsanordning

0,0

A

9030.33.10

– – – Instrumenter og apparater til måling eller kontrol af spænding, strømstyrke,

0,0

A

9030.33.20

– – – Impedansmåleinstrumenter og apparater konstrueret til at advare visuelt eller

0,0

A

9030.33.30

– – – Amperemetre og voltmetre til motorkøretøjer

0,0

A

9030.33.90

– – – Andet

0,0

A

9030.39.00

– – Andre instrumenter og apparater, med registreringsanordning

0,0

A

9030.40.00

– Andre instrumenter og apparater, specielt konstrueret til telekommunikationsteknik

0,0

A

9030.82.10

– – – Waferprøvere

0,0

A

9030.82.90

– – – Andet

0,0

A

9030.84.10

– – – Instrumenter og apparater, med registreringsanordning, til måling eller kontrol af

0,0

A

9030.84.90

– – – Andet

0,0

A

9030.89.10

– – – Instrumenter og apparater, uden registreringsanordning, til måling eller kontrol af

0,0

A

9030.89.90

– – – Andet

0,0

A

9030.90.10

– – Dele og tilbehør herunder printplader til varer henhørende under underpos.

0,0

A

9030.90.30

– – Dele og tilbehør til optiske instrumenter og apparater til måling eller kontrol af

0,0

A

9030.90.40

– – Dele og tilbehør til instrumenter og apparater til måling eller kontrol af elektriske

0,0

A

9030.90.90

– – Andet

0,0

A

9031.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

9031.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

9031.20.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

9031.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

9031.41.00

– – Til kontrol af halvlederskiver eller -komponenter eller kontrol af fotomasker eller

0,0

A

modstand eller elektrisk effekt på printplader, uden registreringsanordning

akustisk om forhold vedrørende elektrostatiske udladninger, der kan beskadige
elektroniske kredsløb; apparater til afprøvning af udstyr til elektrostatisk kontrol
og anordninger til elektrostatiske jordforbindelser

(fx hypsometre, kerdometre, distorsionsmålere, psofometre)

elektriske størrelser på printplader

elektriske størrelser på printplader, undtagen varer omfatter af underpos. 9030.39

9030.40 eller 9030.82

printplader

størrelser på printplader

retikler, der anvendes ved fremstilling af halvlederkomponenter
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9031.49.10

– – – Optiske instrumenter og apparater til måling af forurening med overfladepartikler

0,0

A

9031.49.20

– – – Apparater til optisk fejlfinding og -udbedring til printplader

0,0

A

9031.49.30

– – – Optiske instrumenter og apparater til måling eller kontrol af printplader

0,0

A

9031.49.90

– – – Andet

0,0

A

9031.80.10

– – Kabeltestere

0,0

A

9031.80.90

– – Andet

0,0

A

9031.90.11

– – – Dele og tilbehør herunder printplader til optiske instrumenter og apparater til

0,0

A

9031.90.12

– – – Til apparater til optisk fejlfinding og -udbedring til printplader

0,0

A

9031.90.13

– – – Til optiske instrumenter og apparater til måling eller kontrol af printplader

0,0

A

9031.90.19

– – – Andet

0,0

A

9031.90.20

– – Til ikke elektrisk drevet udstyr

0,0

A

9032.10.10

– – Elektrisk drevne

0,0

A

9032.10.20

– – Ikke elektrisk drevne

0,0

A

9032.20.10

– – Elektrisk drevne

20,0

B3

9032.20.20

– – Ikke elektrisk drevne

20,0

B3

9032.81.00

– – Hydrauliske eller pneumatiske

0,0

A

9032.89.10

– – – Instrumenter og apparater forbundet med en automatisk databehandlingsmaskine,

0,0

A

9032.89.20

– – – Automatiske instrumenter og apparater til regulering eller kontrol af kemiske eller

0,0

A

9032.89.31

– – – – Automatiske spændingsregulerende anordninger (stabilisatorer)

5,0

A

9032.89.39

– – – – Andet

0,0

A

9032.89.90

– – – Andet

0,0

A

9032.90.10

– – Til varer henhørende under underpos. 9032.89.10

0,0

A

9032.90.20

– – Til varer henhørende under underpos. 9032.89.20

0,0

A

9032.90.30

– – Til andre ikke elektrisk drevne varer

0,0

A

9032.90.90

– – Andet

0,0

A

9033.00.10

– Til elektrisk drevet udstyr

0,0

A

HS 2012

på halvlederskiver

inspektion af halvlederskiver eller anordninger til inspektion af masker, fotoma
sker eller retikler der anvendes til fremstilling af halvlederenheder; måling af
forurening med overfladepartikler på halvlederskiver

til automatisk regulering eller kontrol af fremdrifts- ballast- eller lasthåndterings
systemer på skibe

elektrokemiske opløsninger ved fremstilling af printplader
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0,0

A

9033.00.20

– Til ikke elektrisk drevet udstyr

9101.11.00

– – Kun med mekanisk tidsangivelse

15,0

B7

9101.19.00

– – Andet

20,0

B7

9101.21.00

– – Med automatisk optræk

15,0

B7

9101.29.00

– – Andet

20,0

B7

9101.91.00

– – Elektrisk drevne

20,0

B7

9101.99.00

– – Andet

20,0

B7

9102.11.00

– – Kun med mekanisk tidsangivelse

15,0

B7

9102.12.00

– – Kun med opto-elektronisk tidsangivelse

20,0

B7

9102.19.00

– – Andet

20,0

B7

9102.21.00

– – Med automatisk optræk

15,0

B7

9102.29.00

– – Andet

20,0

B7

9102.91.10

– – – Stopure

20,0

B7

9102.91.90

– – – Andet

20,0

B7

9102.99.00

– – Andet

20,0

B7

9103.10.00

– Elektrisk drevne

20,0

B5

9103.90.00

– Andet

20,0

B5

9104.00.10

– Til køretøjer

10,0

B5

9104.00.20

– Til luftfartøjer

0,0

A

9104.00.30

– Til fartøjer

0,0

A

9104.00.90

– Andet

0,0

A

9105.11.00

– – Elektrisk drevne

25,0

B5

9105.19.00

– – Andet

25,0

B5

9105.21.00

– – Elektrisk drevne

25,0

B5

9105.29.00

– – Andet

25,0

B5

9105.91.10

– – – Skibskronometre

10,0

B5

9105.91.90

– – – Andet

25,0

B5

9105.99.10

– – – Skibskronometre

10,0

B5

9105.99.90

– – – Andet

25,0

B5

9106.10.00

– Arbejdstidskontrolure; tids- og datostemplere

5,0

A

9106.90.10

– – Parkometre

5,0

A

9106.90.90

– – Andet

5,0

A

9107.00.00

Tidsafbrydere med urværk eller synkronmotor

5,0

A

9108.11.00

– – Kun med mekanisk tidsangivelse, eller med en anordning, der muliggør indbygning

20,0

B5

af en mekanisk angivelsesanordning
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9108.12.00

– – Kun med opto-elektronisk tidsangivelse

20,0

B5

9108.19.00

– – Andet

20,0

B5

9108.20.00

– Med automatisk optræk

20,0

B5

9108.90.00

– Andet

20,0

B5

9109.10.00

– Elektrisk drevne

20,0

B5

9109.90.00

– Andet

20,0

B5

9110.11.00

– – Hele værker, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt)

20,0

B5

9110.12.00

– – Ukomplette værker, samlede

20,0

B5

9110.19.00

– – Råværker

20,0

B5

9110.90.00

– Andet

20,0

B5

9111.10.00

– Kasser af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

20,0

B5

9111.20.00

– Kasser af uædle metaller, også forgyldt eller forsølvet

20,0

B5

9111.80.00

– Andre kasser

20,0

B5

9111.90.00

– Dele

20,0

B5

9112.20.00

– Kasser og kabinetter

20,0

B5

9112.90.00

– Dele

20,0

B5

9113.10.00

– Af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

20,0

B5

9113.20.00

– Af uædle metaller, også forgyldt eller forsølvet

20,0

B5

9113.90.00

– Andet

20,0

B5

9114.10.00

– Fjedre, herunder spiralfjedre

20,0

B5

9114.30.00

– Skiver

20,0

B5

9114.40.00

– Platiner og broværker

20,0

B5

9114.90.00

– Andet

20,0

B5

9201.10.00

– Opretstående klaverer

3,0

A

9201.20.00

– Flygler

3,0

A

9201.90.00

– Andet

3,0

A

9202.10.00

– Strygeinstrumenter

3,0

A

9202.90.00

– Andet

3,0

A

9205.10.00

– Messingblæseinstrumenter

3,0

A

9205.90.10

– – Pibeorgler med klaviatur; harmonier og lignende instrumenter med klaviatur og frie

3,0

A

9205.90.90

– – Andet

3,0

A

9206.00.00

Slaginstrumenter (fx trommer, xylofoner, bækkener, kastagnetter, maracas)

3,0

A

9207.10.00

– Instrumenter med klaviatur, undtagen harmonikaer

5,0

A

9207.90.00

– Andet

3,0

A

metaltunger
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9208.10.00

– Spilledåser

3,0

A

9208.90.10

– – Lokkefløjter, fløjter, kaldehorn og andre kalde- eller signalinstrumenter, der blæses

3,0

A

9208.90.90

– – Andet

3,0

A

9209.30.00

– Strenge til musikinstrumenter

3,0

A

9209.91.10

– – – Sangbunde med strenge, klaviaturer og metalrammer til opretstående klaverer

3,0

A

9209.91.90

– – – Andet

3,0

A

9209.92.00

– – Dele og tilbehør til musikinstrumenter henhørende under pos. 92.02

3,0

A

9209.94.00

– – Dele og tilbehør til musikinstrumenter henhørende under pos. 92.07

3,0

A

9209.99.00

– – Andet

3,0

A

9301.10.00

– Artillerivåben (fx kanoner, haubitsere og morterer)

0,0

A

9301.20.00

– Raketudstyr, flammekastere, granatudskydningsapparater, torpedoudskydningsrør og

0,0

A

9301.90.00

– Andet

0,0

A

9302.00.00

Revolvere og pistoler, undtagen varer henhørende under pos. 93.03 eller 93.04

0,0

A

9303.10.00

– Ildvåben til forladning

0,0

A

9303.20.00

– Andre jagt- eller sportsgeværer, med mindst ét glat løb

0,0

A

9303.30.00

– Andre jagt- eller sportsgeværer

0,0

A

9303.90.00

– Andet

0,0

A

9304.00.10

– Luftbøsser, med et driftstryk på under 7 kgf/cm2

30,0

B10

9304.00.90

– Andet

0,0

A

9305.10.00

– Til revolvere eller pistoler

0,0

A

9305.20.00

– Til geværer eller rifler henhørende under pos. 93.03

0,0

A

9305.91.10

– – – Af læder eller tekstilmateriale

0,0

A

9305.91.90

– – – Andet

0,0

A

9305.99.11

– – – – Af læder eller tekstilmateriale

0,0

A

9305.99.19

– – – – Andet

0,0

A

9305.99.91

– – – – Af læder eller tekstilmateriale

30,0

B10

9305.99.99

– – – – Andet

30,0

B10

9306.21.00

– – Patroner

0,0

A

9306.29.00

– – Andet

0,0

A

9306.30.11

– – – Patroner af kaliber .22

0,0

A

9306.30.19

– – – Andet

0,0

A

9306.30.20

– – Patroner til boltpistoler til slagteribrug og håndværktøj til nitning og nagling samt

0,0

A

9306.30.91

– – – Patroner af kaliber .22

0,0

A

med munden

lign.

dele dertil
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9306.30.99

– – – Andet

0,0

A

9306.90.00

– Andet

0,0

A

9307.00.00

Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben samt dele og skeder dertil

5,0

B10

9401.10.00

– Siddemøbler, af den art der anvendes i luftfartøjer

0,0

A

9401.20.10

– – Til køretøjer henhørende under pos. 87.02, 87.03 eller 87.04

25,0

B3

9401.20.90

– – Andet

25,0

B3

9401.30.00

– Drejestole med højdeindstilling

25,0

B3

9401.40.00

– Siddemøbler, undtagen camping- og havemøbler, der kan omdannes til senge

25,0

B3

9401.51.00

– – Af bambus eller spanskrør

25,0

B3

9401.59.00

– – Andet

25,0

B3

9401.61.00

– – Polstrede

25,0

B3

9401.69.00

– – Andet

25,0

B3

9401.71.00

– – Polstrede

25,0

B3

9401.79.00

– – Andet

25,0

B3

9401.80.00

– Andre siddemøbler

25,0

B3

9401.90.10

– – Til siddemøbler henhørende under underpos. 9401.10.00

0,0

A

9401.90.31

– – – Nakkestøtteforstærkning

20,0

B3

9401.90.39

– – – Andet

20,0

B3

9401.90.40

– – Til siddemøbler henhørende under underpos. 9401.30.00

20,0

B3

9401.90.92

– – – Af plast

20,0

B3

9401.90.99

– – – Andet

20,0

B3

9402.10.10

– – Tandlægestole samt dele dertil

0,0

A

9402.10.30

– – Frisørstole og lignende stole, samt dele dertil

0,0

A

9402.10.90

– – Andet

0,0

A

9402.90.10

– – Møbler specielt konstrueret til medicinsk, kirurgisk eller veterinær brug samt dele

0,0

A

9402.90.90

– – Andet

0,0

A

9403.10.00

– Møbler af metal, af den art der anvendes i kontorer

20,0

B3

9403.20.10

– – Stinkskabe

15,0

B3

9403.20.90

– – Andet

10,0

B3

9403.30.00

– Møbler af træ, af den art der anvendes i kontorer

25,0

B3

9403.40.00

– Møbler af træ, af den art der anvendes i køkkener

25,0

B3

9403.50.00

– Møbler af træ, af den art der anvendes i soveværelser

25,0

B3

9403.60.10

– – Stinkskabe

20,0

B3

9403.60.90

– – Andet

10,0

B3

9403.70.10

– – Gåstole

25,0

B3

9401.20.10

til

siddemøbler

henhørende

dertil

under

underpos.
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9403.70.20

– – Stinkskabe

20,0

B3

9403.70.90

– – Andet

20,0

B3

9403.81.00

– – Af bambus eller spanskrør

25,0

B3

9403.89.10

– – – Stinkskabe

20,0

B3

9403.89.90

– – – Andet

25,0

B3

9403.90.10

– – Til gåstole henhørende under underpos. 9403.70.10

20,0

B3

9403.90.90

– – Andet

20,0

B3

9404.10.00

– Sengebunde

25,0

B3

9404.21.00

– – Af cellegummi (skumgummi og lign.) eller celleplast, med eller uden overtræk

25,0

B3

9404.29.10

– – – Springmadrasser

25,0

B3

9404.29.20

– – – Andet, køle- eller varmemadrasser

25,0

B3

9404.29.90

– – – Andet

25,0

B3

9404.30.00

– Soveposer

25,0

B3

9404.90.10

– – Vattæpper, sengetæpper og madrasbetræk

20,0

B3

9404.90.90

– – Andet

20,0

B3

9405.10.20

– – Lamper til operationsstuer

0,0

A

9405.10.30

– – – Projektører ("spotlights")

5,0

B3

9405.10.40

– – – Lysstofrør og belysningsartikler

30,0

B3

9405.10.90

– – – Andet

30,0

B3

9405.20.10

– – Lamper til operationsstuer

0,0

A

9405.20.90

– – Andet

25,0

B3

9405.30.00

– Elektriske guirlander, af den art der anvendes til juletræer

25,0

B3

9405.40.20

– – Projektører ("searchlights")

25,0

B3

9405.40.40

– – Andre projektører

5,0

B3

9405.40.50

– – Andet, af den art der anvendes til belysning af offentlige veje og anlæg

20,0

B3

9405.40.60

– – Anden udendørsbelysning

20,0

B3

9405.40.70

– – Ikkeblinkende flyvepladsfyr; lanterner til rullende jernbanemateriel, lokomotiver

5,0

B3

9405.40.80

– – Indikatorlamper med belysningsanordninger til elektrotermiske husholdningsappa

10,0

B3

9405.40.91

– – – Fiberoptiske pandelamper til medicinsk brug

0,0

A

9405.40.99

– – – Andet

10,0

B3

9405.50.11

– – – Af messing af den art der anvendes til religiøse ritualer

25,0

B3

9405.50.19

– – – Andet

25,0

B3

9405.50.40

– – Stormlygter

25,0

B3

9405.50.90

– – Andet

5,0

B3

luftfartøjer, skibe eller fyrtårne, af uædle metaller
rater henhørende under pos. 85.16
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9405.60.10

– – Advarselstavler, skilte med vejnavne, vej- og trafiktavler

20,0

B3

9405.60.90

– – Andet

20,0

B3

9405.91.10

– – – Til lamper til operationsstuer

0,0

A

9405.91.20

– – – Til projektører ("spotlights")

5,0

B3

9405.91.40

– – – Cylindere, også kugleformede

20,0

B3

9405.91.50

– – – Til projektører ("searchlights")

20,0

B3

9405.91.90

– – – Andet

5,0

B3

9405.92.10

– – – Til lamper til operationsstuer

0,0

A

9405.92.20

– – – Til projektører ("spotlights")

5,0

B3

9405.92.30

– – – Til projektører ("searchlights")

20,0

B3

9405.92.90

– – – Andet

5,0

B3

9405.99.10

– – – Lampeskærme af tekstilmaterialer

20,0

B3

9405.99.20

– – – Lampeskærme af andre materialer

20,0

B3

9405.99.30

– – – Til lamper henhørende under underpos. 9405.50.11 eller 9405.50.19

20,0

B3

9405.99.40

– – – Til projektører

20,0

B3

9405.99.90

– – – Andet

20,0

B3

9406.00.11

– – Af plast

15,0

B3

9406.00.19

– – Andet

15,0

B3

9406.00.92

– – Af træ

15,0

B3

9406.00.94

– – Af jern og stål

15,0

B3

9406.00.95

– – Af plast eller af aluminium

15,0

B3

9406.00.96

– – Af cement eller kunststen

15,0

B3

9406.00.99

– – Andet

15,0

B3

9503.00.10

– Trehjulede cykler, løbehjul, trædebiler og lignende legetøj på hjul; dukkevogne

10,0

B3

9503.00.21

– – Dukker, også påklædte

10,0

B3

9503.00.22

– – – Beklædningsgenstande og tilbehør dertil; fodtøj og hovedbeklædning

10,0

B3

9503.00.29

– – – Andet

10,0

B3

9503.00.30

– Elektriske tog, herunder skinner, signaler og andet tilbehør

10,0

B3

9503.00.40

– Skalamodeller og lignende modeller til underholdnings- og legebrug, også bevægelige

10,0

B3

9503.00.50

– Andre byggesæt og andet byggelegetøj, af andre materialer end plast

20,0

B3

9503.00.60

– Legetøj med fyld, som forestiller dyr eller ikke-menneskelignende skabninger

20,0

B3

9503.00.70

– Puslespil af enhver art

10,0

B3

9503.00.91

– – Terninger eller udskæringer med bogstav-, tal- eller dyremotiver; ordbygningsspil;

20,0

B3

spil der går ud på at danne og sige ord; legetøjsprintere; legetøjskuglerammer
(abaci); legetøjssymaskiner; legetøjsskrivemaskiner
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9503.00.92

– – Sjippetove

20,0

B3

9503.00.93

– – Marmorkugler til kuglespil

20,0

B3

9503.00.99

– – Andet

20,0

B3

9504.20.20

– – Billardborde af enhver art

25,0

B3

9504.20.30

– – Billardkridt

20,0

B3

9504.20.90

– – Andet

25,0

B3

9504.30.10

– – Flippermaskiner eller spilleautomater

20,0

B3

9504.30.20

– – Dele af træ, papir eller plast

20,0

B3

9504.30.90

– – Andet

20,0

B3

9504.40.00

– Spillekort

25,0

B3

9504.50.00

– Videospilkonsoller

20,0

B3

9504.90.10

– – Bowlingartikler af enhver art

25,0

B3

9504.90.20

– – Dartspil og dele og tilbehør dertil

25,0

B3

9504.90.31

– – – Borde konstrueret til kasinospil

25,0

B3

9504.90.39

– – – Andet

25,0

B3

9504.90.92

– – – – Af træ eller plast

25,0

B3

9504.90.93

– – – – Andet

25,0

B3

9504.90.94

– – – – Af træ eller plast

25,0

B3

9504.90.99

– – – – Andet

25,0

B3

9505.10.00

– Juletræspynt og anden julepynt

25,0

B3

9505.90.00

– Andet

25,0

B3

9506.11.00

– – Ski

5,0

B3

9506.12.00

– – Skibindinger

5,0

B3

9506.19.00

– – Andet

5,0

B3

9506.21.00

– – Sejlbrætter

5,0

B3

9506.29.00

– – Andet

5,0

B3

9506.31.00

– – Komplette golfkøller

5,0

B3

9506.32.00

– – Golfbolde

5,0

B3

9506.39.00

– – Andet

5,0

B3

9506.40.10

– – Borde

5,0

B3

9506.40.90

– – Andet

5,0

B3

9506.51.00

– – Tennisketsjere, også uden strenge

5,0

B3

9506.59.00

– – Andet

5,0

B3

9506.61.00

– – Tennisbolde

5,0

B3

9506.62.00

– – Oppustelige bolde

5,0

B3

pos. 9504.30

og -maskiner, undtagen varer henhørende under under
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9506.69.00

– – Andet

5,0

B3

9506.70.00

– Isskøjter og rulleskøjter, herunder fodtøj med påsatte skøjter

5,0

B3

9506.91.00

– – Redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymnastik eller atletik

5,0

B3

9506.99.00

– – Andet

5,0

B3

9507.10.00

– Fiskestænger

5,0

B3

9507.20.00

– Fiskekroge, også monterede på forfang

5,0

B3

9507.30.00

– Hjul til fiskeri med snøre

5,0

B3

9507.90.00

– Andet

5,0

B3

9508.10.00

– Omrejsende cirkus og omrejsende menagerier

10,0

B3

9508.90.00

– Andet

10,0

B3

9601.10.00

– Bearbejdet elfenben og varer af elfenben

25,0

B7

9601.90.10

– – Bearbejdet perlemor eller skildpaddeskal og varer deraf

25,0

B7

9601.90.91

– – – Cigar- eller cigaretæsker, tobaksdåser; dekorationsgenstande

25,0

B7

9601.90.99

– – – Andet

25,0

B7

9602.00.10

– Gelatinekapsler til farmaceutiske produkter

10,0

B3

9602.00.20

– Cigar- eller cigaretæsker, tobaksdåser; dekorationsgenstande

20,0

B3

9602.00.90

– Andet

20,0

B3

9603.10.10

– – Børstekul

25,0

B3

9603.10.20

– – Koste

25,0

B3

9603.21.00

– – Tandbørster, herunder protesebørster

25,0

B3

9603.29.00

– – Andet

25,0

B3

9603.30.00

– Pensler og børster til kunstnere samt skrivepensler og lignende pensler til kosmetisk

25,0

B3

9603.40.00

– Pensler og børster til maling, kalkning, lakering og lign. (undtagen pensler

25,0

B3

9603.50.00

– Andre koste og børster, som udgør dele til maskiner, apparater eller køretøjer

25,0

B3

9603.90.10

– – Tilberedte børstebundter

25,0

B3

9603.90.20

– – Håndbetjente mekaniske gulvfejeapparater, uden motor

25,0

B3

9603.90.40

– – Andre børster

25,0

B3

9603.90.90

– – Andet

25,0

B3

9604.00.10

– Af metal

25,0

B3

9604.00.90

– Andet

25,0

B3

9605.00.00

Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande

25,0

B3

9606.10.10

– – Af plast

25,0

B3

9606.10.90

– – Andet

25,0

B3

9606.21.00

– – Af plast, ikke overtrukket med tekstilmateriale

25,0

B3

brug

henhørende under pos. 9603.30); malerpuder og malerruller
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9606.22.00

– – Af uædelt metal, ikke overtrukket med tekstilmateriale

25,0

B3

9606.29.00

– – Andet

25,0

B3

9606.30.10

– – Af plast

25,0

B3

9606.30.90

– – Andet

25,0

B3

9607.11.00

– – Med hægter af uædelt metal

20,0

B3

9607.19.00

– – Andet

20,0

B3

9607.20.00

– Dele

15,0

B3

9608.10.10

– – Af plast

25,0

B3

9608.10.90

– – Andet

25,0

B3

9608.20.00

– Filtpenne, fiberspidspenne og lign.

25,0

B3

9608.30.10

– – Tuschpenne

25,0

B3

9608.30.90

– – Andet

25,0

B3

9608.40.00

– Pencils

25,0

B3

9608.50.00

– Sæt af varer henhørende under mindst to af ovennævnte underpositioner

25,0

B3

9608.60.10

– – Af plast

10,0

B3

9608.60.90

– – Andet

10,0

B3

9608.91.10

– – – Af guld eller forgyldt

10,0

B3

9608.91.90

– – – Andet

10,0

B3

9608.99.10

– – – Stencilpenne

25,0

B3

9608.99.91

– – – – Dele til kuglepenne, af plast

25,0

B3

9608.99.99

– – – – Andet

25,0

B3

9609.10.10

– – Sorte blyanter

25,0

B3

9609.10.90

– – Andet

25,0

B3

9609.20.00

– Blyantstifter, sorte eller kulørte

25,0

B3

9609.90.10

– – Grifler til skoletavler

25,0

B3

9609.90.30

– – Blyanter og farveblyanter, som ikke henhører under underpos. 9609.10

25,0

B3

9609.90.91

– – – Skrive- eller tegnekridt

25,0

B3

9609.90.99

– – – Andet

25,0

B3

9610.00.10

– Skoletavler

25,0

B3

9610.00.90

– Andet

25,0

B3

9611.00.00

Datostempler, signeter, nummeratører og lignende stempler til brug i hånden (her
under apparater til trykning eller prægning af etiketter mv.); typeholdere og håndtryk
kerisæt med typeholdere

25,0

B3

9612.10.10

– – Af tekstilstof

10,0

B3

9612.10.90

– – Andet

10,0

B3

9612.20.00

– Stempelpuder

5,0

B3
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9613.10.10

– – Af plast

25,0

B3

9613.10.90

– – Andet

25,0

B3

9613.20.10

– – Af plast

25,0

B3

9613.20.90

– – Andet

25,0

B3

9613.80.10

– – Piezoelektriske tændere til komfurer og kogeapparater

25,0

B3

9613.80.20

– – Cigarettændere eller bordtændere af plast

25,0

B3

9613.80.30

– – Cigarettændere eller bordtændere, af andre materialer end plast

25,0

B3

9613.80.90

– – Andet

25,0

B3

9613.90.10

– – Genopfyldelige patroner eller andre beholdere, som udgør dele af mekaniske

25,0

B3

9613.90.90

– – Andet

25,0

B3

9614.00.10

– Emner til pibehoveder (råt formede blokke af træ eller rod)

25,0

B3

9614.00.90

– Andet

25,0

B3

9615.11.20

– – – Af hårdgummi

20,0

B3

9615.11.30

– – – Af plast

20,0

B3

9615.19.00

– – Andet

20,0

B3

9615.90.11

– – – Af aluminium

20,0

B3

9615.90.12

– – – Af jern og stål

20,0

B3

9615.90.13

– – – Af plast

20,0

B3

9615.90.19

– – – Andet

20,0

B3

9615.90.21

– – – Af plast

20,0

B3

9615.90.22

– – – Af jern og stål

20,0

B3

9615.90.23

– – – Af aluminium

20,0

B3

9615.90.29

– – – Andet

20,0

B3

9615.90.91

– – – Af aluminium

20,0

B3

9615.90.92

– – – Af jern og stål

20,0

B3

9615.90.93

– – – Af plast

20,0

B3

9615.90.99

– – – Andet

20,0

B3

9616.10.10

– – Rafraichisseurer

25,0

B3

9616.10.20

– – Forstøvere og forstøverhoveder

10,0

B3

9616.20.00

– Pudderkvaster og -puder

25,0

B3

9617.00.10

– Termoflasker og andre termobeholdere med vakuumisolering

30,0

B3

9617.00.20

– Dele

25,0

B3

9618.00.00

Mannequinfigurer og lign.; mekaniske figurer og andet bevægeligt udstillingsmateriel til
butiksvinduer mv.

25,0

B3

9619.00.11

– – Med en sugende kerne af vat af tekstilmaterialer

5,0

B3

tændere, indeholdende flydende brændstof
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Basistoldsats
(%)

Kategori

9619.00.19

– – Andet

15,0

B3

9619.00.91

– – Af trikotage

20,0

B3

9619.00.99

– – Andet

20,0

B3

9701.10.00

– Malerier, tegninger og pasteller

5,0

A

9701.90.00

– Andet

5,0

A

9702.00.00

Originale stik, tryk og litografier

0,0

A

9703.00.10

– Af metal

0,0

A

9703.00.20

– Af sten

0,0

A

9703.00.30

– Af plast

0,0

A

9703.00.40

– Af træ

0,0

A

9703.00.50

– Af ler

0,0

A

9703.00.90

– Af andre materialer

0,0

A

9704.00.00

Frimærker, stempelmærker, førstedagskuverter, helsager og lign., makulerede eller
umakulerede, undtagen varer henhørende under pos. 49.07

20,0

A

9705.00.00

Zoologiske, botaniske, mineralogiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæonto
logiske, etnografiske eller numismatiske samlinger og samlerobjekter

0,0

A

9706.00.00

Antikviteter, der er over 100 år gamle

0,0

A
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Tillæg 2-A-3
VIETNAMS AFVIKLINGSPLAN FOR EKSPORTTOLD

Generelle bemærkninger
1. Følgende kategorier gælder for afskaffelse eller nedsættelse af told, skatter og afgifter af enhver art ved eksport, der
pålægges på eller i forbindelse med eksport af varer til den anden parts territorium (herefter benævnt "eksporttold") på
varer, der er opført i afviklingsplanen for eksporttold i dette tillæg i henhold til artikel 2.11 (told, skatter og andre
afgifter ved eksport):

a) Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B5a" i afviklingsplanen i dette tillæg, sættes ned til 10 %
i seks lige store årlige etaper, der løber fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og eksporttolden på sådanne varer
fastsættes derefter til 10 %.

b) Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B5b" i afviklingsplanen i dette tillæg, sættes ned til 20 %
i seks lige store årlige etaper, der løber fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og eksporttolden på sådanne varer
fastsættes derefter til 20 %.

c) Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B5*a" i afviklingsplanen i dette tillæg, skal forblive lig
med basissatsen i fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og sådanne varer skal derefter være frie for
eksporttold.

d) Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B5*b" i afviklingsplanen i dette tillæg, skal forblive lig
med basissatsen i fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og eksporttolden på sådanne varer fastsættes
derefter til 20 %.

e) Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B7*" i afviklingsplanen i dette tillæg, skal forblive lig
med basissatsen i syv år fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og sådanne varer skal derefter være frie for
eksporttold.

f)

Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B10" i afviklingsplanen i dette tillæg, afvikles i 11 lige
store årlige etaper fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og sådanne varer skal derefter være frie for eksport
told.

g) Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B10*" i afviklingsplanen i dette tillæg, skal forblive lig
med basissatsen i 10 år fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og sådanne varer skal derefter være frie for
eksporttold.

h) Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B12" i afviklingsplanen i dette tillæg, afvikles i 13 lige
store årlige etaper fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og sådanne varer skal derefter være frie for eksport
told.

i)

Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B12*" i afviklingsplanen i dette tillæg, skal forblive lig
med basissatsen i 12 år fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og sådanne varer skal derefter være frie for
eksporttold.

j)

Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B15" afviklingsplanen i dette tillæg, afvikles i 16 lige
store årlige etaper fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og sådanne varer skal derefter være frie for eksport
told.
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k) Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B15*a" afviklingsplanen i dette tillæg, skal forblive lig
med basissatsen i 15 år fra datoen for denne aftales ikrafttræden, og sådanne varer skal derefter være frie for
eksporttold.
l)

Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B15*b" i afviklingsplanen i dette tillæg, skal forblive lig
med basissatsen i fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden og sættes ned til 15 % i år seks og fastholdes på
15 % indtil år 16, og sådanne varer skal derefter være frie for eksporttold.

m) Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B15*c" i afviklingsplanen i dette tillæg, skal forblive lig
med basissatsen i fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden og sættes ned til 20 % i år seks og fastholdes på
20 % indtil år 16, og sådanne varer skal derefter være frie for eksporttold.
n) Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B15*d" i afviklingsplanen i dette tillæg, skal forblive lig
med basissatsen i fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden og sættes ned til 25 % i år seks og fastholdes på
25 % indtil år 16, og sådanne varer skal derefter være frie for eksporttold.
o) Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "B15*e" i afviklingsplanen i dette tillæg, skal forblive lig
med basissatsen i fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden og sættes ned til 35 % i år seks og fastholdes på
35 % indtil år 10 og sættes ned til 30 % i år 11 og fastholdes på 30 % indtil år 16, og sådanne varer skal derefter
være frie for eksporttold.
p) Eksporttold på varer, der er omfattet af afviklingskategori "S" i afviklingsplanen i dette tillæg, skal forblive lig med
basissatsen fra datoen for denne aftales ikrafttræden.
2. Den basiseksporttoldsats og afviklingskategori, der bestemmer den mellemliggende eksporttoldsats i hver nedsættelses
etape for en vare, er anført for varen i afviklingsplanen for eksporttold i dette tillæg.
3. I tilfælde af ændringer af Vietnams eksporttoldliste gælder forpligtelser, der er påtaget i medfør af afviklingsplanen for
eksporttold i dette tillæg på grundlag af varebeskrivelsen, uanset varens toldtarifering.
4. Eksporttoldsatser i de mellemliggende etaper nedrundes til mindst den nærmeste tiendedel af et procentpoint.
5. Den første nedsættelse i medfør af dette bilag får virkning på datoen for denne aftales ikrafttræden. Enhver efter
følgende årlig nedsættelse får virkning den 1. januar året efter ikrafttrædelsesåret.
Vietnams afviklingsplan for eksporttold
HS 2012

Varebeskrivelse

Basistoldsats
(%)

Endelig sats
(%)

Kategori

1211.90.14

––––

Aquilaria Crassna Pierre

15

0

B10

1211.90.19

––––

Aquilaria Crassna Pierre

15

0

B10

1211.90.98

––––

Aquilaria Crassna Pierre

15

0

B10

1211.90.99

––––

Aquilaria Crassna Pierre

15

0

B10

2502.00.00

Naturlige jernsulfider, ikke brændte

10

0

B10*

2503.00.00

Svovl af enhver art, undtagen sublimeret, fældet og kolloid
svovl

10

0

B10*

2504.10.00

–

I pulverform eller i flager

10

0

B10*

2504.90.00

–

Andet

10

0

B10*
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Basistoldsats
(%)

Endelig sats
(%)

Kategori

2505.10.00

–

Kvartssand

30

20

B5*b

2505.90.00

–

Andet

30

20

B5*b

2506.10.00

–

Kvarts

10

0

B10*

2506.20.00

–

Kvartsit

10

10

S

2507.00.00

Kaolin og andre kaolinholdige lerarter, også brændte

10

0

B12*

2508.10.00

–

Bentonit

10

0

B12*

2508.30.00

–

Ildfast ler

10

0

B12*

2508.40.10

––

Valkejord

10

0

B12*

2508.40.90

––

Andet

10

0

B12*

2508.50.00

–

Andalusit, cyanit og sillimanit

10

0

B12*

2508.60.00

–

Mullit

10

0

B12*

2508.70.00

–

Chamotte og dinasler

10

0

B12*

2509.00.00

Kridt

17

0

B15

2510.10.10

––

40

0

B15

2510.20.10

–––

Mikrokugler af størrelse ikke over 0,25 mm

15

0

B15

2510.20.10

–––

Granulater af størrelse over 0,25 mm, men ikke over
15 mm

25

0

B15

2510.20.10

–––

Andet

40

0

B15

2511.10.00

–

Naturligt bariumsulfat (tungspat)

10

10

S

2511.20.00

–

Naturligt bariumkarbonat (witherit)

10

10

S

2512.00.00

Fossilt kiselmel (fx kiselgur, trippelse og diatomejord) og
lignende kiselholdige jordarter, med en tilsyneladende densitet
på 1 000 kg/m3 eller derunder, også brændt

15

0

B12

Apatit
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Basistoldsats
(%)

Endelig sats
(%)

Kategori

2513.10.00

–

Pimpsten

10

0

B12*

2513.20.00

–

Smergel, naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige
slibemidler

10

0

B12*

2514.00.00

Skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller
på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller
rektangulær form

17

17

S

2515.11.00

––

17

0

B15

2515.12.10

–––

Blokke

17

0

B15

2515.12.20

–––

Plader

17

0

B15

2515.20.00

––

Hvid kalksten (hvid marmor) i blokke

30

0

B15

2515.20.00

––

Andet

17

0

B15

2516.11.00

––

Rå eller groft tildannet

17

17

S

2516.12.10

–––

Blokke

25

20

B5*b

2516.12.20

–––

Plader

17

17

S

2516.20.10

––

Rå eller groft tildannet

17

17

S

2516.20.20

––

Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke
eller plader af kvadratisk eller rektangulær form

17

17

S

2516.90.00

–

Andre monument- eller bygningssten

17

0

B15*b

2517.10.00

–

Småsten, grus og knuste sten, af den art der almindeligvis
anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning og lign., samt
singels og flint, også varmebehandlede

17

0

B12

2517.20.00

–

Makadam af slagger eller af lignende industrielt affald, også
med indhold af materialer, der er nævnt i pos. 2517.10

17

0

B12

2517.30.00

–

Tjæremakadam

17

0

B12

2517.41.00

–––

Af størrelse 1-400 mm

14

0

B12

2517.41.00

–––

Andet

17

0

B12

2517.49.00

–––

Calciumkarbonatpulver af sten henhørende under pos.
25.15, af størrelse ikke over 0,125 mm

5

0

B12*

2517.49.00

–––

Calciumkarbonatpulver fremstillet af sten henhørende
under pos. 25.15, af størrelse over 0,125 mm til under
1 mm

10

0

B12*

2517.49.00

–––

Af størrelse 1-400 mm

14

0

B12

2517.49.00

–––

Andet

17

0

B12

Rå eller groft tildannet
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(%)

Endelig sats
(%)

Kategori

2518.10.00

–

Dolomit, ikke brændt eller sintret

10

0

B15*a

2518.20.00

–

Brændt eller sintret dolomit

10

0

B15*a

2518.30.00

–

Stampeblanding af dolomit

10

0

B15*a

2519.10.00

–

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit)

10

0

B10*

2519.90.10

––

Smeltet magnesia; dødbrændt (sintret) magnesia

10

0

B10*

2519.90.20

––

Andet

10

0

B10*

2520.10.00

–

10

0

B15*a

2520.20.10

––

Af den art der anvendes til dentalbrug

10

0

B15*a

2520.20.90

––

Andet

10

0

B15*a

2521.00.00

Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller
cement eller i metallurgien som flusmiddel

17

17

S

2522.10.00

–

Brændt kalk

5

0

B12*

2522.20.00

–

Læsket kalk

5

0

B12*

2522.30.00

–

Hydraulisk kalk

5

0

B12*

2524.10.00

–

Crocidolit

10

0

B15*a

2524.90.00

–

Andet

10

0

B15*a

2526.10.00

–

Ikke knust eller pulveriseret

30

20

B5*b

2526.20.10

––

Talkumpulver

30

20

B5*b

2526.20.90

––

Andet

30

20

B5*b

2528.00.00

Naturlige borater og koncentrater deraf (også brændte),
undtagen borater udvundet af naturligt forekommende saltop
løsninger; naturlig borsyre med et indhold af H3BO3 på 85
vægtprocent og derunder, beregnet på grundlag af tørsubstan
sen

10

0

B10*

2529.10.00

–

10

0

B15*a

2529.21.00

––

Med indhold af calciumfluorid på 97 vægtprocent eller
derunder

10

0

B10*

2529.22.00

––

Med indhold af calciumfluorid på over 97 vægtprocent

10

0

B10*

2529.30.00

––

Leucit; nefelin og nefelinsyenit

10

0

B15*a

2530.10.00

–

10

0

B15*a

2530.20.10

––

Kieserit

10

0

B15*a

2530.20.20

––

Epsomit

10

0

B15*a

2530.90.10

––

Zirconiumsilikater af en der anvendes som opakiserings
midler

10

0

B15*a

2530.90.90

––

Andet

10

0

B15*a

2601.11.00

––

Ikke agglomereret

40

20

B5b

Gipssten; anhydrit

Feldspat

Vermiculit, perlit og klorit, ikke ekspanderet
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Basistoldsats
(%)

Endelig sats
(%)

Kategori

40

20

B5b

40

20

B5b

2601.12.00

––

2601.20.00

–

2602.00.00

Manganmalm og koncentrater deraf, herunder jernholdig
manganmalm og koncentrater med indhold af mangan på
20 vægtprocent eller derover, beregnet på grundlag af tørsub
stansen

40

10

B5a

2603.00.00

Kobbermalm og koncentrater deraf

40

20

B5*b

2604.00.00

–

Groft

30

20

B5b

2604.00.00

–

Koncentrater

20

20

S

2605.00.00

–

Groft

30

0

B15*d

2605.00.00

–

Koncentrater

20

0

B15*b

2606.00.00

–

Groft

30

20

B5*b

2606.00.00

–

Koncentrater

20

20

S

2607.00.00

Blymalm og koncentrater deraf

40

20

B5*b

2608.00.00

Zinkmalm og koncentrater deraf

40

20

B5b

2609.00.00

–

Groft

30

0

B15

2609.00.00

–

Koncentrater

20

0

B15

2610.00.00

Krommalm og koncentrater deraf

30

0

B15

2611.00.00

–

Groft

30

0

B15

2611.00.00

–

Koncentrater

20

0

B15

2612.10.00

––

Groft

30

20

B5*b

2612.10.00

––

Koncentrater

20

20

S

2612.20.00

––

Groft

30

20

B5*b

2612.20.00

––

Koncentrater

20

20

S

2613.10.00

–

Brændt

20

0

B12

2613.90.00

––

Groft

30

0

B12

2613.90.00

––

Koncentrater

20

0

B12

2614.00.10

––

Ilmenitreduktion (TiO2 ≥ 56 % og FeO ≤ 11 %)

15

0

B15*a

2614.00.10

––

Ilmenitkoncentrater

30

0

B15*a

2614.00.10

––

Andet

40

0

B15*e

2614.00.90

––

Rutilkoncentrater 83 % ≤ TiO2 ≤ 87 %

30

0

B15*a

2614.00.90

––

Andet

40

0

B15*e

2615.10.00

––

Groft

30

20

B5*b

2615.10.00

–––

10

10

S

Brændte naturlige jernsulfider

Zirkonpulver af størrelse under 75 μm
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2615.10.00

–––

Andet

20

20

S

2615.90.00

–––

Groft

30

0

B15*d

2615.90.00

–––

Koncentrater

20

0

B15*b

2615.90.00

–––

Groft

30

0

B15*d

2615.90.00

–––

Koncentrater

20

0

B15*b

2616.10.00

––

Groft

30

0

B12*

2616.10.00

––

Koncentrater

20

0

B12*

2616.90.00

––

Guldmalm og koncentrater deraf

30

0

B12*

2616.90.00

–––

Groft

30

0

B12*

2616.90.00

–––

Koncentrater

20

0

B12*

2617.10.00

––

Groft

30

0

B15*d

2617.10.00

––

Koncentrater

20

0

B15*b

2617.90.00

––

Groft

30

20

B5*b

2617.90.00

––

Koncentrater

20

20

S

2621.90.00

––

Slagger

7

0

B12*

2701.11.00

––

Antracit

10

10

S

2701.12.10

–––

Kokskul

10

10

S

2701.12.90

–––

Andet

10

10

S

2701.19.00

––

10

10

S

2701.20.00

–

Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af
stenkul

10

10

S

2702.10.00

–

Brunkul og brunkulsbriketter, også pulveriseret, men ikke
agglomereret

15

15

S

2702.20.00

–

Brunkul og brunkulsbriketter, agglomereret

15

15

S

2703.00.10

–

Tørv, også i baller, men ikke agglomereret

15

15

S

2703.00.20

–

Agglomereret tørv

15

15

S

2704.00.10

–

Koks og halvkoks af stenkul

13

13

S

2704.00.20

–

Koks og halvkoks af brunkul eller af tørv

13

13

S

2704.00.30

–

Retortkul

13

13

S

2709.00.10

–

Råolier

10

10

S

2709.00.20

–

Kondensater

10

10

S

2804.70.00

––

Fosfor

5

0

B7*

2817.00.10

––

Zinkoxid i pulverform

5

0

B7*

Andet stenkul
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2823.00.00

–

Titaniumslagger (TiO2 ≥ 85 %, FeO ≤ 10 %)

10

0

B7*

2823.00.00

–

Titaniumslagger (70 % ≤ TiO2 < 85 %, FeO ≤ 10 %)

10

0

B7*

2823.00.00

–

Rutil (TiO2 > 87 %)

10

0

B7*

3824.90.99

––––

3

0

B5*a

4002.11.00

––

1

0

B10*

4002.19.10

–––

I ubearbejdet form eller som ikke-vulkaniserede, ikkeblandede plader eller bånd

1

0

B10*

4002.19.90

–––

Andet

1

0

B10*

4002.20.10

––

I ubearbejdet form

1

0

B10*

4002.20.90

––

Andet

1

0

B10*

4002.31.10

–––

Ikke-vulkaniserede, ikke-blandede plader eller bånd

1

0

B10*

4002.31.90

–––

Andet

1

0

B10*

4002.39.10

–––

Ikke-vulkaniserede, ikke-blandede plader eller bånd

1

0

B10*

4002.39.90

–––

Andet

1

0

B10*

4002.41.00

––

1

0

B10*

4002.49.10

–––

I ubearbejdet form

1

0

B10*

4002.49.90

–––

Andet

1

0

B10*

4002.51.00

––

1

0

B10*

4002.59.10

–––

I ubearbejdet form

1

0

B10*

4002.59.90

–––

Andet

1

0

B10*

4002.60.10

––

I ubearbejdet form

1

0

B10*

4002.60.90

––

Andet

1

0

B10*

4002.70.10

––

I ubearbejdet form

1

0

B10*

4002.70.90

––

Andet

1

0

B10*

4002.80.10

––

Blandinger af naturlig gummilatex med syntetisk gummi
latex

1

0

B10*

4002.80.90

––

Andet

1

0

B10*

4002.91.00

––

Latex

1

0

B10*

4002.99.20

––––

Af syntetisk gummilatex

1

0

B10*

4002.99.90

––––

Af syntetisk gummilatex

1

0

B10*

4005.10.10

––

Af naturgummi

1

0

B10*

4005.10.90

––

Andet

1

0

B10*

Calciumkarbonatpulver imprægneret med stearinsyre,
fremstillet af sten henhørende under pos. 25.15, af stør
relse under 1 mm

Latex

Latex

Latex
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1

0

B10*

4005.20.00

–

4005.91.10

–––

Af naturgummi

1

0

B10*

4005.91.90

–––

Andet

1

0

B10*

4005.99.10

–––

Latex

1

0

B10*

4005.99.90

–––

Andet

1

0

B10*

4101.20.10

––

Forgarvet

10

0

B5*a

4101.20.90

––

Andet

10

0

B5*a

4101.50.10

––

Forgarvet

10

0

B5*a

4101.50.90

––

Andet

10

0

B5*a

4101.90.10

––

Forgarvet

10

0

B5*a

4101.90.90

––

Andet

10

0

B5*a

4102.10.00

–

Med uld

5

0

B5*a

4102.21.00

––

5

0

B5*a

4102.29.10

–––

Forgarvet

5

0

B5*a

4102.29.90

–––

Andet

5

0

B5*a

4103.20.10

–––

Andet

5

0

B5*a

4103.20.90

–––

Andet

5

0

B5*a

4103.30.00

–

Af svin

10

0

B5*a

4103.90.00

–

Andet

10

0

B5*a

4401.10.00

–

Brænde

5

0

B10*

4402.10.00

–

Af bambus

10

0

B10*

4402.90.90

––

Trækul baseret på træ fra plantede skove

5

0

B10*

4402.90.90

––

Andet

10

0

B10*

4403.10.10

––

Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

10

0

B10*

4403.10.90

––

Andet

10

0

B10*

4403.20.10

––

Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

10

0

B10*

4403.20.90

––

Andet

10

0

B10*

4403.41.10

–––

Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

10

0

B10*

4403.41.90

–––

Andet

10

0

B10*

4403.49.10

–––

Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

10

0

B10*

Picklede
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4403.49.90

–––

Andet

10

0

B10*

4403.91.10

–––

Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

10

0

B10*

4403.91.90

–––

Andet

10

0

B10*

4403.92.10

–––

Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

10

0

B10*

4403.92.90

–––

Andet

10

0

B10*

4403.99.10

–––

Bjælker, rundtræ til opskæring og finérkævler

10

0

B10*

4403.99.90

–––

Andet

10

0

B10*

4404.10.00

–

Af nåletræ

5

0

B10*

4404.20.10

––

Træspån

5

0

B10*

4404.20.90

––

Andet

5

0

B10*

4406.10.00

–

Ikke imprægnerede

20

0

B10

4406.90.00

–

Andet

20

0

B10

4407.10.00

––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.10.00

––

Andet

20

0

B10

4407.21.10

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.21.10

––––

Andet

20

0

B10

4407.21.90

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.21.90

––––

Andet

20

0

B10

4407.22.10

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.22.10

––––

Andet

20

0

B10

4407.22.90

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.22.90

––––

Andet

20

0

B10

4407.25.11

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.25.11

–––––

Andet

20

0

B10

4407.25.19

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.25.19

–––––

Andet

20

0

B10

4407.25.21

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.25.21

–––––

Andet

20

0

B10
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4407.25.29

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.25.29

–––––

Andet

20

0

B10

4407.26.10

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.26.10

––––

Andet

20

0

B10

4407.26.90

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.26.90

––––

Andet

20

0

B10

4407.27.10

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.27.10

––––

Andet

20

0

B10

4407.27.90

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.27.90

––––

Andet

20

0

B10

4407.28.10

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.28.10

––––

Andet

20

0

B10

4407.28.90

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.28.90

––––

Andet

20

0

B10

4407.29.11

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.11

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.19

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.19

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.21

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.21

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.29

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.29

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.31

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.31

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.39

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*
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4407.29.39

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.41

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.41

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.49

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.49

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.51

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.51

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.59

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.59

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.61

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.61

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.69

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.69

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.71

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.71

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.79

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.79

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.81

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.81

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.89

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.89

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.91

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.91

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.92

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*
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4407.29.92

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.93

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.93

–––––

Andet

20

0

B10

4407.29.99

–––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over
95 mm, længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.29.99

–––––

Andet

20

0

B10

4407.91.10

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.91.10

––––

Andet

20

0

B10

4407.91.90

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.91.90

––––

Andet

20

0

B10

4407.92.10

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.92.10

––––

Andet

20

0

B10

4407.92.90

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.92.90

––––

Andet

20

0

B10

4407.93.10

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.93.10

––––

Andet

20

0

B10

4407.93.90

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.93.90

––––

Andet

20

0

B10

4407.94.10

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.94.10

––––

Andet

20

0

B10

4407.94.90

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.94.90

––––

Andet

20

0

B10

4407.95.10

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.95.10

––––

Andet

20

0

B10

4407.95.90

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*
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4407.95.90

––––

Andet

20

0

B10

4407.99.10

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.99.10

––––

Andet

20

0

B10

4407.99.90

––––

Af tykkelse ikke over 30 mm, bredde ikke over 95 mm,
længde ikke over 1 050 mm

5

0

B10*

4407.99.90

––––

Andet

20

0

B10

4408.10.10

––

Cedertrælameller af den art der anvendes til fremstilling af
blyanter; radiatafyrretræ af den art der anvendes til frem
stilling af bloklimet finér

5

0

B10*

4408.10.30

––

Dækfinérplader

5

0

B10*

4408.10.90

––

Andet

5

0

B10*

4408.31.00

––

Mørkerød meranti, lyserød meranti og meranti bakau

5

0

B10*

4408.39.10

–––

Jelutongtrælameller af den art der anvendes til fremstilling
af blyanter

5

0

B10*

4408.39.90

–––

Andet

5

0

B10*

4408.90.00

–

Andet

5

0

B10*

4409.10.00

–

Af nåletræ

5

0

B10*

4409.21.00

––

Af bambus

5

0

B5*a

4409.29.00

––

Andet

5

0

B10*

7102.10.00

––

Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

15

0

B10

7102.10.00

––

Andet

5

0

B10*

7102.21.00

––

Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

15

0

B10

7102.29.00

––

Andet

5

0

B10*

7102.31.00

––

Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

15

0

B10*

7102.39.00

––

Andet

5

0

B10*

7103.10.10

––

Rubiner

15

0

B10

7103.10.20

––

Jade (nefrit og jadeit)

15

0

B10

7103.10.90

––

Andet

15

0

B10

7103.91.10

–––

5

0

B10*

Rubiner
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Andet
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Basistoldsats
(%)

Endelig sats
(%)

Kategori

5

0

B10*

7103.91.90

–––

7103.99.00

––

Andet

5

0

B10*

7104.10.10

––

Ubearbejdede

10

0

B10*

7104.10.20

––

Bearbejdede

5

0

B10*

7104.20.00

–

Andre varer, ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

10

0

B10*

7104.90.00

–

Andet

5

0

B10*

7105.10.00

–

Af diamanter

3

0

B10*

7105.90.00

–

Andet

3

0

B10*

7106.10.00

–

Pulver

5

0

B5*a

7106.91.00

––

Ubearbejdet

5

0

B5*a

7106.92.00

––

Halvfabrikata

5

0

B5*a

7108.11.00

––

Pulver

2

2

S

7108.12.00

––

I andre former, ubearbejdet

2

2

S

7108.13.00

––

I andre former, halvfabrikata

2

2

S

7108.20.00

–

2

2

S

7113.19.10

––––

Af guld, med guldindhold ikke under 95 %

2

2

S

7113.19.90

––––

Af guld, med guldindhold ikke under 95 %

2

2

S

7114.19.00

–––

Af guld, også forgyldte eller platinerede eller dublerede
med andre ædle metaller, med guldindhold ikke under
95 %

2

2

S

7115.90.10

–––

Af guld, også forgyldte eller platinerede eller dublerede
med andre ædle metaller, med guldindhold ikke under
95 %

2

2

S

7204.10.00

–

17

0

B15*b

7204.21.00

––

Af rustfrit stål

15

0

B15*a

7204.29.00

––

Andet

17

0

B15*b

7204.30.00

–

17

0

B15*b

7204.49.00

––

17

0

B15*b

7204.50.00

–

Ingots af omsmeltet jern- og stålaffald

17

0

B15*b

7401.00.00

–

Kobbersten

15

0

B10

7401.00.00

–

Andet

20

0

B10

7403.11.00

–––

Raffineret rent kobber

10

0

B10*

7403.11.00

–––

Andet

20

0

B10

7403.12.00

––

20

0

B10

Monetært

Affald og skrot, af støbejern

Affald og skrot, af fortinnet jern og stål
Andet

Trådemner (wirebars)
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Basistoldsats
(%)

Endelig sats
(%)

Kategori

7403.13.00

––

Billets

20

0

B10

7403.19.00

––

Andet

20

0

B10

7403.21.00

––

Kobber-zinklegeringer (messing)

20

0

B10

7403.22.00

––

Kobber-tinlegeringer (bronze)

20

0

B10

7403.29.00

––

Andre kobberlegeringer (undtagen
henhørende under pos. 74.05)

20

0

B10

7404.00.00

–

22

0

B15*c

7405.00.00

Kobberforlegeringer

15

0

B5*a

7406.10.00

–

Pulver med ikke-lamelagtig struktur

15

0

B5*a

7406.20.00

–

Pulver med lamelagtig struktur; flager

15

0

B5*a

7407.10.30

––

Profiler

10

0

B10*

7407.10.40

––

Stænger

10

0

B10*

7407.21.00

––

Af kobber-zinklegeringer (messing)

10

0

B10*

7407.29.00

––

Andet

10

0

B10*

7501.10.00

–

Nikkelsten

5

0

B5*a

7502.10.00

–

Ulegeret nikkel

5

0

B5*a

7502.20.00

–

Nikkellegeringer

5

0

B5*a

7503.00.00

Affald og skrot, af nikkel

22

0

B15

7504.00.00

Pulver og flager, af nikkel

5

0

B5*a

7505.11.00

––

Af ulegeret nikkel

5

0

B10*

7505.12.00

––

Af nikkellegeringer

5

0

B10*

7601.10.00

––

Ingots

15

0

B10*

7601.20.00

––

Ingots

15

0

B10*

7602.00.00

–

Andet

22

0

B15*c

7603.10.00

–

Pulver med ikke-lamelagtig struktur

10

0

B10*

7603.20.00

–

Pulver med lamelagtig struktur; flager

10

0

B10*

7801.10.00

––

15

0

B10

7801.91.00

–––

Ingots

15

0

B10

7801.99.00

–––

Ingots

15

0

B10

7802.00.00

–

Andet

22

0

B15

7804.20.00

–

Pulver og flager

5

0

B5*a

Andet

Ingots

kobberforlegeringer
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Basistoldsats
(%)

Endelig sats
(%)

Kategori

5

0

B10*

7806.00.20

––

7901.11.00

–––

Ingots

10

0

B10*

7901.12.00

–––

Ingots

10

0

B10*

7901.20.00

––

10

0

B10*

7902.00.00

–

Andet

22

0

B15

7903.10.00

–

Zinkstøv

5

0

B5*a

7903.90.00

–

Andet

5

0

B5*a

7904.00.00

–

Stænger, profiler

5

0

B10*

8001.10.00

––

Ingots

10

0

B10*

8001.20.00

––

Ingots

10

0

B10*

8002.00.00

–

Andet

22

0

B15

8003.00.10

–

Loddestænger

5

0

B5*a

8003.00.90

––

Stænger og profiler, af tin

5

0

B5*a

8007.00.30

––

Pulver og flager

5

0

B5*a

8101.10.00

–

5

0

B10*

8101.94.00

–––

5

0

B10*

8101.96.00

––

Tråd

5

0

B10*

8101.97.00

––

Affald og skrot

22

0

B15

8101.99.10

–––

Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler,
bånd og folie

5

0

B10*

8101.99.90

–––

Andet

5

0

B10*

8102.10.00

–

5

0

B10*

8102.94.00

––

Ubearbejdet molybdæn, herunder kun sintrede stænger

5

0

B10*

8102.95.00

––

Stænger, undtagen kun sintrede stænger, samt profiler,
plader, bånd og folie

5

0

B10*

8102.96.00

––

Tråd

5

0

B10*

8102.97.00

––

Affald og skrot

22

0

B15

8102.99.00

––

Andet

5

0

B10*

8103.20.00

–

Ubearbejdet tantal, herunder kun sintrede stænger; pulver

5

0

B10*

8103.30.00

–

Affald og skrot

22

0

B15

8103.90.00

–

Andet

5

0

B10*

8104.11.00

––

Med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent

15

0

B10

8104.19.00

––

Andet

15

0

B10

Ingots

Pulver
Ubearbejdet wolfram, herunder kun sintrede stænger

Pulver
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Basistoldsats
(%)

Endelig sats
(%)

Kategori

8104.20.00

–

Affald og skrot

22

0

B15

8104.30.00

–

Spåner, dreje- og fræseaffald samt granulater, sorteret efter
størrelse; pulver

15

0

B10

8104.90.00

–

Andet

15

0

B10

8105.20.10

––

Ubearbejdet kobolt

5

0

B7*

8105.20.90

––

Halvfabrikata

5

0

B7*

8105.20.90

–––

5

0

B7*

8105.30.00

–

Affald og skrot

22

0

B15

8105.90.00

–

Andet

5

0

B7*

8106.00.10

––

Affald og skrot

22

0

B15

8106.00.10

––

Andet

5

0

B10*

8106.00.90

––

Halvfabrikata

5

0

B10*

8106.00.90

––

Andet

5

0

B10*

8107.20.00

–

Ubearbejdet cadmium; pulver

5

0

B10*

8107.30.00

–

Affald og skrot

22

0

B15

8107.90.00

––

Halvfabrikata

5

0

B10*

8107.90.00

––

Andet

5

0

B10*

8108.20.00

–

Ubearbejdet titan; pulver

5

0

B10*

8108.30.00

–

Affald og skrot

22

0

B15

8108.90.00

––

Halvfabrikata

5

0

B10*

8108.90.00

––

Andet

5

0

B10*

8109.20.00

–

Ubearbejdet zirkon; pulver

5

0

B10*

8109.30.00

–

Affald og skrot

22

0

B15

8109.90.00

––

Halvfabrikata

5

0

B10*

8109.90.00

––

Andet

5

0

B10*

8110.10.00

–

Ubearbejdet antimon; pulver

5

0

B10*

8110.20.00

–

Affald og skrot

22

0

B15

8110.90.00

––

Halvfabrikata

5

0

B10*

8110.90.00

––

Andet

5

0

B10*

8111.00.00

–

22

0

B15

Andet

Affald og skrot
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Basistoldsats
(%)

Endelig sats
(%)

Kategori

8111.00.00

––

Halvfabrikata

5

0

B10*

8111.00.00

––

Andet

5

0

B10*

8112.12.00

––

Ubearbejdet; pulver

5

0

B10*

8112.13.00

––

Affald og skrot

22

0

B15

8112.19.00

–––

Halvfabrikata

5

0

B10*

8112.19.00

–––

Andet

5

0

B10*

8112.21.00

––

Ubearbejdet; pulver

5

0

B10*

8112.22.00

––

Affald og skrot

22

0

B15

8112.29.00

––

Halvfabrikata

5

0

B10*

8112.29.00

–––

5

0

B10*

8112.51.00

––

Ubearbejdet; pulver

5

0

B10*

Andet

8112.52.00

––

Affald og skrot

22

0

B15

8112.59.00

–––

Halvfabrikata

5

0

B10*

8112.59.00

–––

Andet

5

0

B10*

8112.92.00

–––

Ubearbejdet; affald og skrot; pulver

22

0

B15

8112.92.00

–––

Andet

5

0

B10*

8112.99.00

–––

Halvfabrikata

5

0

B10*

8112.99.00

–––

Andet

5

0

B10*

8113.00.00

––

Affald og skrot

22

0

B15

8113.00.00

––

Halvfabrikata

5

0

B10*

8113.00.00

––

Andet

5

0

B10*
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Tillæg 2-A-4
VARER, HVORPÅ VIETNAM KAN ANVENDE SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER

a)

Import af følgende varer er ikke omfattet af artikel 2.14, stk. 1 og 2:
Varebeskrivelse
Højrestyrede køretøjer (herunder komponenter dertil og køretøjer ændret til venstrestyring før import til Vietnam),
undtagen specialiserede højrestyrede køretøjer, der bruges på små områder, såsom kraner, grøfte- og kanalgravere,
skraldevogne, gadefejevogne, køretøjer til vejbygning, busser til befordring af lufthavnspassagerer, gaffeltrucks til
lager- og havneområder.
Brugte forbrugsvarer, der omfatter:
— tekstiler og tøj; fodtøj
— elektroniske varer (herunder printere, faxmaskiner, bærbare computere på over 3 år fra fremstillingstidspunktet,
diskdrev)
— udstyr og produkter til køling
— elektriske husholdningsartikler
— medicinske apparater
— møbler
— husholdningsartikler fremstillet af porcelæn, ler, glas, metal, harpiks, gummi, plast og andre materialer.
Brugte køretøjer og reservedele, herunder:
— brugte motorkøretøjer på over 5 år siden fremstillingstidspunktet
— brugte maskiner, strukturer, indvendige dæk, dæk, tilbehør, motorer til biler, traktorer, 2-hjulede og 3-hjulede
motorcykler
— forbrændingsmotorer og maskiner med forbrændingsmotorer med kapacitet under 30 hestekræfter og
— cykler, 2-hjulede og 3-hjulede køretøjer.
Asbestartikler og -materialer i amphibolgruppen.
Alle typer af specialiserede kodningsmaskiner og krypteringssoftware, der anvendes i sektoren for beskyttelse af
statshemmeligheder.

b)

Eksport af følgende varer er ikke omfattet af artikel 2.14, stk. 1 og 2:
Varebeskrivelse
Rundtømmer, savet træ fremstillet af indenlandske naturskove; trævarer (undtagen håndværksmæssige varer; varer
fremstillet af træ fra dyrkede skove, af importeret træ og af kunstige paller).
Alle typer af specialiserede kodningsmaskiner og krypteringssoftware, der anvendes i sektoren for beskyttelse af
statshemmeligheder.

VARER, DER ER UDELUKKET FRA DEFINITIONEN AF GENFREMSTILLEDE VARER

Beskrivelse AHTN 2012
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Tillæg 2-A-5

Kapitel 84
––

Bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer med indbygget elektrisk motor, med effekt 125 W og derunder

8414.59

––

Andet

84.15

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder
maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden

84.18

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditionerings
maskiner henhørende under pos. 84.15

(ex 8418.50, 8418.61, 8418.69,
8418.91)
8419.11.10

–––

Til husholdninger

8419.19.10

–––

Til husholdninger

8421.12.00

––

8421.21.11

––––

8421.91

––

-Til centrifuger, herunder tørrecentrifuger

8422.11.00

––

Til husholdningsbrug

8422.90.10

––

Til maskiner henhørende under underpos. 8422.11

84.43

Trykkemaskiner, som anvender plader, cylindre og lign. henhørende under pos. 84.42; andre printere, kopieringsmaskiner og telefaxapparater,
også kombineret; dele og tilbehør

Den Europæiske Unions Tidende

8414.51

Tørrecentrifuger til tøj
Maskiner og apparater til filtrering til husholdningsbrug
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Beskrivelse AHTN 2012

Vaskemaskiner af den art der anvendes i husholdninger og på vaskerier, også med tørremaskine

8451.30.10

––

8452.10.00

–

84.71 (ex 8471.50, 8471.60, 8471.70,
8471.80, 8471.90)

Industri- og laboratorieovne, herunder forbrændingsovne, ikke-elektriske

8508.11.00

––

8508.19.10

–––

8508.70.10

––

85.09

Elektromekaniske husholdningsapparater med indbygget elektromotor, undtagen støvsugere henhørende under pos. 85.08

85.10

Barbermaskiner, hårklippemaskiner og apparater til fjernelse af hår, med indbygget elektromotor

85.16

Elektriske vandvarmere (gennemstrømningsvandvarmere, akkumulerende vandvarmere) og dyppevarmere; elektriske apparater til rum- og
jordbundsopvarmning; elektrotermiske hårbehandlingsapparater (fx tørre- og krølleapparater, krøllejernsvarmere) og håndtørreapparater; elek
triske strygejern; andre elektrotermiske apparater, af den art der anvendes til husholdningsbrug; elektriske varmelegemer (undtagen varer
henhørende under pos. 85.45)

85.17 (ex 8517.61, 8517.62, 8517.70)

Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net; 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), undtagen sendere eller
modtagere henhørende under pos. 84.43, 85.25, 85.27 eller 85.28

Strygemaskiner til husholdningsbrug, med en rulle

DA

84.50 (ex 8450.20)
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Symaskiner til husholdningsbrug

Af den art der anvendes til husholdningsbrug

Til støvsugere henhørende under underpos. 8508.11.00 eller 8508.19.10
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Med effekt 1 500 W og derunder og med støvpose eller anden beholder med rumindhold 20 l og derunder
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Mikrofoner og stativer dertil; højttalere, også monteret i kabinet; hovedtelefoner og øretelefoner, også kombineret med mikrofon, samt sæt
bestående af en mikrofon og en eller flere højttalere; elektriske lavfrekvensforstærkere; elektriske lydforstærkere

85.19 (ex 8519.20, 8519.50, 8519.89)

Lydoptagere eller lydgengivere, også kombineret

85.21

Videooptagere eller videogengivere, også kombinerede, også med indbygget videotuner

85.22

Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 85.19 eller 85.21

85.25

Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, digitalkameraer og
videokameraer

8525.80

–

85.27

Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

8528.72

––

I andre tilfælde, til farvefjernsyn

8528.73.00

––

I andre tilfælde, til monokromt fjernsyn

85.29

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 85.25-85.28

85.39 (ex 8539.10, 8539.21, 8539.41,
8539.49, 8539.90)

Elektriske glødelamper og udladningslamper, herunder sealed beam-lamper samt ultraviolette lamper og infrarøde lamper; buelamper

87.02

Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren)

87.03

Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under
pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler

87.04

Motorkøretøjer til godsbefordring
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BILAG 2-B
MOTORKØRETØJER SAMT UDSTYR OG DELE TIL MOTORKØRETØJER

Artikel 1
Generelle bestemmelser
1.
Dette bilag finder anvendelse for følgende produkter med oprindelse i en part, og som henhører navnlig under
kapitel 40, 84, 85, 87 og 94 i HS 2012:

a) hele motorkøretøjer i kategori M1 som defineret i FN/ECE-regulativerne samt udstyr og dele dertil, i det omfang de
pågældende dele og det pågældende udstyr er underlagt FN/ECE-regulativer, der finder anvendelse på hele køretøjer i
kategori M1, og

b) dele og udstyr til motorkøretøjer i kategori M2 og N3 som defineret i FN/ECE-regulativerne, i det omfang de
pågældende dele og det pågældende udstyr er underlagt FN/ECE-regulativer, der også finder anvendelse på hele
køretøjer i kategori M1.

2.

a)

I dette bilag forstås ved:

"interne tekniske forskrifter": at de også omfatter mærkninger og overensstemmelsesvurderingsprocedurer

b) "produkter, som er omfattet af dette bilag": alle de i punkt 1, litra a) og b), anførte produkter

c)

"motorkøretøjer" og "dele og udstyr": det samme som defineret i FN/ECE 1958-overenskomsten og de dertil vedføjne
regulativer

d) "med oprindelse": henviser til en vares oprindelse som bestemt i overensstemmelse med de oprindelsesregler, der er
fastsat i protokol 1 (om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt
samarbejde)

e)

"FN/ECE": De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa

f)

"FN/ECE 1958-overenskomsten": overenskomsten om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og
dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt
på grundlag af sådanne forskrifter, der forvaltes af Verdensforummet for Harmonisering af Køretøjsforskrifter

g) "FN/ECE-regulativer": de til FN/ECE 1958-overenskomsten vedføjne regulativer.
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Hvad angår produkter, som er omfattet af dette bilag, bekræfter parterne følgende fælles mål og principper:

a) at fjerne og forhindre ikketoldmæssige hindringer for den bilaterale handel

b) at fremme overensstemmelse og konvergens mellem forskrifter på grundlag af internationale standarder

c) at fremme anerkendelse af godkendelser baseret især på godkendelsesordninger i overensstemmelse med FN/ECE
1958-overenskomsten

d) at etablere konkurrenceprægede markedsforhold baseret på principperne åbenhed, ikkeforskelsbehandling og gennem
sigtighed

e) at beskytte sundhed, sikkerhed og miljø, og

f)

at øge samarbejdet for at fremme en løbende gensidig og fordelagtig udvikling i handelen.

Artikel 2
Internationale standarder
1.
Parterne anerkender, at FN/ECE-regulativerne er de relevante internationale standarder for de produkter, som er
omfattet af dette bilag.

2.

Vietnam tilskyndes til at blive kontraherende part i FN/ECE 1958-overenskomsten.

3.
Parterne skal anerkende, at tekniske krav i FN/ECE-regulativerne yder en tilstrækkelig grad af beskyttelse med
henblik på sikkerhed eller beskyttelse af miljøet eller menneskers sundhed på det område, der reguleres af sådanne
FN/ECE-regulativer. En part må ikke pålægge yderligere tekniske krav på det område, der reguleres af sådanne FN/ECEregulativer.

Artikel 3
Reguleringskonvergens
1.
Parterne afstår fra at indføre nye interne tekniske forskrifter, der afviger fra de tekniske krav i eksisterende FN/ECEregulativer eller FN/ECE-regulativer, hvis fastsættelse er nært forestående, på de områder, der er omfattet af de pågældende
regulativer, medmindre der er dokumenterede grunde, som er baserede på videnskabelige eller tekniske oplysninger, til, at
et specifikt krav i et FN/ECE-regulativ er ineffektivt eller uhensigtsmæssigt med henblik på at garantere sikkerhed eller
beskyttelse af miljøet eller af menneskers sundhed.

2.
En part, der vedtager nye interne tekniske forskrifter i overensstemmelse med stk. 1, skal efter anmodning fra den
anden part udpege de dele af de interne tekniske forskrifter, som på væsentlige punkter afviger fra de relevante tekniske
krav, mærkninger eller overensstemmelsesvurderingsprocedurer i FN/ECE-regulativer. Parten skal fremlægge behørig
begrundelse for afvigelsen.
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3.
Hvis en part i overensstemmelse med stk. 1 har vedtaget og fastholder interne tekniske forskrifter, der afviger fra
eksisterende tekniske krav, mærkninger eller overensstemmelsesvurderingsprocedurer i FN/ECE-regulativer, skal parten
gennemgå dem med regelmæssige mellemrum på højst fem år med henblik på at øge deres konvergens med de relevante
tekniske krav, mærkninger eller overensstemmelsesvurderingsprocedurer i FN/ECE-regulativer. Ved gennemgangen af deres
interne tekniske forskrifter skal parterne overveje, om de omstændigheder, som gav anledning til afvigelsen, stadig er
aktuelle. Resultatet af denne gennemgang, herunder de anvendte videnskabelige og tekniske oplysninger, skal efter
anmodning meddeles den anden part.

Artikel 4
Markedsadgang
1.
Parterne accepterer produkter på deres markeder, som er omfattet af dette bilag, og som er omfattet af et gyldigt
FN/ECE-typegodkendelsescertifikat, som værende i overensstemmelse med deres interne tekniske forskrifter eller over
ensstemmelsesvurderingsprocedurer, uden yderligere krav om prøvning eller mærkning for at verificere eller attestere
overensstemmelse med krav på det område, der reguleres ved de relevante FN/ECE-regulativer.

2.
Med hensyn til dele og udstyr omhandlet i dette bilags artikel 1 (generelle bestemmelser), stk. 1, litra a) og b), finder
følgende regler anvendelse:

a) Dele og udstyr skal på importtidspunktet være ledsaget af det relevante FN/ECE-typegodkendelsescertifikat. Den
importerende part skal så vidt muligt anse en gyldig FN/ECE-typegodkendelsesmærkning på delene og udstyret
som tilstrækkeligt bevis på et gyldigt FN/ECE-typegodkendelsescertifikat.

b) Når Vietnam er blevet kontraherende part i FN/ECE 1958-overenskomsten, skal Vietnam, i overensstemmelse med
principperne og procedurerne i FN/ECE 1958-overenskomsten, acceptere en gyldig FN/ECE-typegodkendelsesmærk
ning på en del eller på udstyr, som er omfattet af dette bilag, som værende tilstrækkeligt bevis for et gyldigt FN/ECEtypegodkendelsescertifikat, når sådan FN/ECE-typegodkendelsesmærkning udtrykkeligt foreskrives i de relevante
FN/ECE-regulativer, som begge parter er forpligtede til at anvende.

c) Når Vietnam er blevet kontraherende part i FN/ECE 1958-overenskomsten, skal Unionen for dele og udstyr acceptere
en gyldig FN/ECE-typegodkendelse udstedt af en vietnamesisk typegodkendende myndighed i overensstemmelse med
rettighederne og forpligtelserne i henhold til FN/ECE 1958-overenskomsten.

3.
Med hensyn til hele motorkøretøjer i FN/ECE-kategori M1 (1) omhandlet i dette bilags artikel 1 (generelle bestem
melser), stk. 1, litra a), finder følgende regler anvendelse:

a) Vietnam skal acceptere, at sådanne hele køretøjer som omfattet af denne kategori, og for hvilke der er udstedt et
gyldigt internationalt FN/ECE-typegodkendelsescertifikat for hele køretøjer af en typegodkendende myndighed i
Unionen i overensstemmelse med principperne og procedurerne i FN/ECE 1958-overenskomsten, har adgang til
Vietnams marked som værende i overensstemmelse med interne tekniske forskrifter uden yderligere prøvningskrav.
En køretøjstype, der for første gang importeres til Vietnam, skal været ledsaget af det gyldige internationale FN/ECEtypegodkendelsescertifikat for hele køretøjer.
(1) Det præciseres, at dette omfatter pick-up-køretøjer, der klassificeres i FN/ECE-køretøjskategori M1.
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b) I et tidsrum på syv år, der begynder fem år efter datoen for denne aftales ikrafttræden, skal Vietnam acceptere en
gyldig EF-typeattest for hele køretøjer. En køretøjstype, der for første gang importeres til Vietnam, skal været ledsaget
af den relevante EC-typeattest for hele køretøjer; for den efterfølgende import af sådanne køretøjstyper skal EFtypeattesten betragtes som tilstrækkelig dokumentation for et gyldigt EF-typegodkendelsescertifikat for hele køretøjer;
når der for hele motorkøretøjer foreligger et internationalt FN/ECE-typegodkendelsescertifikat for hele køretøjer, skal
Vietnam meddele Unionen, om hvorvidt Vietnam fortsat accepterer gyldige EF-typeattester som alternativ til det
internationale FN/ECE-typegodkendelsescertifikat for hele køretøjer for en specifik kategori af køretøjer.

c) Når Vietnam er blevet kontraherende part i FN/ECE 1958-overenskomsten og anvender FN-regulativ nr. 0 – ensartede
forskrifter for international typegodkendelse af køretøjer (IWVTA), skal Unionen acceptere gyldige FN/ECE-typegod
kendelsescertifikater udstedt af Vietnams typegodkendende myndighed i overensstemmelse med rettighederne og
forpligtelserne i henhold til FN/ECE 1958-overenskomsten.

4.
Hver måned eller ved underretning af FN/ECE skal de kompetente myndigheder i hver part, der er kontraherende
part i FN/ECE 1958-overenskomsten, sende en liste til myndighederne i den anden part over de produkter, som er
omfattet af dette bilag, for hvilke den har nægtet at meddele godkendelser eller inddraget godkendelser i løbet af det
foregående tidsrum. Endvidere skal en part efter modtagelse af en anmodning fra den kompetente myndighed i den anden
part straks tilsende den kompetente myndighed en kopi af alle relevante oplysninger, hvorpå den har baseret sin
beslutning om at meddele, nægte eller inddrage en godkendelse af et helt motorkøretøj eller en godkendelse af dele
eller udstyr.

5.
Hvis de kompetente myndigheder i en part konstaterer, at visse produkter, som er omfattet af dette bilag, og som
bærer typegodkendelsesmærkninger udstedt af en typegodkendende myndighed i den anden part i overensstemmelse med
FN/ECE-regulativerne, eller, hvor det er relevant, EU's love og forskrifter for hele motorkøretøjer, ikke er i overensstem
melse med den godkendte type, skal den underrette de kompetente myndigheder i den anden part, som har udstedt
godkendelsen, herom. Den anden part skal træffe de nødvendige foranstaltninger for bringe sine producenters produkter i
overensstemmelse med de godkendte typer og skal underrette den anden part om de foranstaltninger, den har truffet,
herunder om godkendelsen eventuelt inddrages. Hvor der måtte foreligge en fare for sikkerheden eller miljøet, skal den
part, der har udstedt godkendelsen, underrette den anden part om situationen, når den har modtaget oplysningerne om
den manglende overensstemmelse med den godkendte type eller typer. En part kan forbyde salg og anvendelse af sådanne
produkter, som er omfattet af dette bilag. I sådanne tilfælde og efter anmodning skal den part, som har udstedt
godkendelsen, tilsende den anden part alle relevante oplysninger, hvorpå godkendelsen blev indrømmet.

6.
Parternes kompetente myndigheder kan i overensstemmelse med deres interne lovgivning stikprøvevis kontrollere,
om de produkter, der er omfattet af dette bilag, er i overensstemmelse med de relevante interne tekniske forskrifter og
krav. Overensstemmelse attesteres i tilfælde af hele motorkøretøjer af et internationalt FN/ECE-typegodkendelsescertifikat
for hele køretøjer, eller, hvis det er relevant, af en EF-typeattest, og i tilfælde af dele og udstyr af et FN/ECE-typegodken
delsescertifikat, der viser overensstemmelse med de relevante FN/ECE-regulativer. Hver part kan kræve, at leverandøren
trækker et produkt, som er omfattet af dette bilag, tilbage fra dens marked, hvis det pågældende produkt ikke overholder
de relevante interne tekniske forskrifter og krav.

Artikel 5
Produkter indeholdende nye teknologier eller med nye egenskaber
1.
Med forbehold for sin interne lovgivning må en part ikke unødigt forsinke markedsføringen på sit territorium af
dele og udstyr omhandlet i dette bilags artikel 1 (generelle bestemmelser), stk. 1, litra a) og b), under henvisning til at de
indeholder en ny teknologi eller har en ny egenskab.
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2.
Hvis en part nægter markedsføring af dele og udstyr fra den anden part omhandlet i dette bilags artikel 1 (generelle
bestemmelser), stk. 1, litra a) og b), eller kræver, at sådanne dele og udstyr trækkes tilbage fra markedet, under henvisning
til, at de indeholder en ny teknologi eller har en ny egenskab, der medfører en risiko for menneskers sundhed eller
sikkerhed eller miljøet, skal den pågældende part straks underrette den anden part og de berørte økonomiske operatører
meddelelse om beslutningen og grundene dertil.
Artikel 6
Andre handelsbegrænsende foranstaltninger
En part må ikke annullere eller forringe de fordele med hensyn til markedsadgang, som den anden part opnår i henhold
til dette bilag, gennem andre reguleringsmæssige foranstaltninger, der er specifikke for det område, der er omfattet af dette
bilag. Dette berører ikke parternes ret til at vedtage foranstaltninger, der er nødvendige af hensyn til sikkerhed, beskyttelse
af miljøet eller menneskers sundhed samt forebyggelse af vildledende praksis, såfremt sådanne foranstaltninger er baseret
på dokumenterede videnskabelige eller tekniske oplysninger.
Artikel 7
Samarbejde
1.
Parterne skal i Arbejdsgruppen om Motorkøretøjer og Reservedele, som oprettes ved artikel 17.3 (arbejdsgrupper),
samarbejde og udveksle oplysninger om alle forhold vedrørende gennemførelsen af dette bilag.
2.
I overensstemmelse med kapitel 16 (samarbejde og kapacitetsopbygning) skal en part efter anmodning fra den
anden part tage behørigt hensyn til forslag om samarbejde fra den anden part i forbindelse med dette bilag. Dette
samarbejde kan blandt andet foregå ved dialog gennem de rette kanaler, fælles projekter, teknisk bistand og kapacitets
opbygningsprogrammer om tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer som aftalt mellem parterne.
3.
Uden at dette berører kapitel 16 (samarbejde og kapacitetsopbygning) lægges der i samarbejdet vægt på at opbygge
teknisk kapacitet med henblik på at styrke kompetencer til at udføre prøvninger og styrke procedurer til accept af
typegodkendelser. Samarbejde kan omfatte uddannelse, praktikophold eller udveksling af erfaringer for ansatte i Vietnams
typegodkendende myndighed hos typegodkendende myndigheder i Unionen eller lignende projekter.
Artikel 8
Gennemførelse
1.
Parterne er enige om, at Arbejdsgruppen for Motorkøretøjer og Reservedele skal fremme gennemførelsen af dette
bilag.
2.
Arbejdsgruppen om Motorkøretøjer og Reservedele skal overvåge den effektive gennemførelse af dette bilag og
behandle ethvert spørgsmål vedrørende bilaget. Hver part opretter et kontaktpunkt til effektiv kommunikation.
3.
Efter anmodning fra en part, men tidligst 10 år fra datoen for denne aftales ikrafttræden, kan parterne tage dette
bilag op til revision og drøfte omfanget af FN/ECE-kategori L, M og N.
Artikel 9
Anvendelsesdato
Medmindre andet er fastsat, finder dette bilag anvendelse efter tre år fra datoen for denne aftales ikrafttræden.
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BILAG 2-C
FARMACEUTISKE/MEDICINSKE PRODUKTER OG MEDICINSK UDSTYR

Artikel 1
Generelle bestemmelser
Parterne bekræfter deres fælles mål og principper:

a) at fjerne og forhindre ikketoldmæssige hindringer for den bilaterale handel baseret på principperne åbenhed, ikke
forskelsbehandling og gennemsigtighed og

b) at anvende internationale standarder, praksisser og retningslinjer, der er udarbejdet inden for rammerne af relevante
internationale organisationer, som grundlag for deres tekniske forskrifter.

Artikel 2
Definitioner
I dette bilag forstås ved:
a) "farmaceutiske/medicinske produkter" (1): ethvert stof eller enhver sammensætning af stoffer, der er bestemt til at
anvendes i eller på menneskers legemer med henblik på at stille en medicinsk diagnose, at behandle eller forebygge
sygdomme eller at genoprette, forbedre eller påvirke fysiologiske funktioner eller strukturer. Farmaceutiske/medicinske
produkter omfatter bl.a. kemiske præparater, biologiske præparater (vacciner, (anti)toxiner, blodkomponenter, produk
ter, der er fremstillet af blod), plantebaserede lægemidler, radioaktive lægemidler og rekombinante produkter. Farma
ceutiske/medicinske produkter omfatter genterapiprodukter, celleterapiprodukter eller lægemidler fremstillet ud fra
manipuleret væv, hvis disse reguleres som farmaceutiske/medicinske produkter af begge parter
b) "medicinsk udstyr" (2): ethvert produkt, der opfylder definitionen for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitrodiagnostik som fastsat i Final Document GHTF/SG1/N071: 2012 fra International Medical Device Regulators Forum
(GHTF/IMDRF)
c) "bestemmelser": enhver lov, forskrift, procedure, administrativ afgørelse eller gennemførelsesretningslinje af almen
gyldig karakter.

Artikel 3
Internationale standarder
Parterne skal basere deres tekniske forskrifter på internationale standarder, praksisser og retningslinjer for farmaceutiske/
medicinske produkter eller medicinsk udstyr (3), herunder dem, der er udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen
(WHO), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), det internationale råd for harmonisering af
tekniske krav til humanmedicinske lægemidler (ICH) (4) og Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical
Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) for farmaceutiske produkter og International Medical Device Regulators Forum
(IMDRF) for medicinsk udstyr, undtagen i behørigt begrundede tilfælde på grundlag af videnskabelige og tekniske
oplysninger, når sådanne internationale standarder, praksisser eller retningslinjer ville være ineffektive eller uhensigts
mæssige med henblik på gennemførelsen af de tilsigtede legitime mål.
(1) Denne definition berører ikke Vietnams lov om apoteksvirksomhed nr. 105/2016/QH13 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler.
(2) Hvad angår Vietnam berører denne definition ikke Vietnams lovgivning om medicinsk udstyr.
(3) Hvad angår Vietnam udgør standarderne, praksisserne og retningslinjerne fra ASEAN Consultative Committee on Standards and
Quality (ACCSQ) også et grundlag for videnskabelige og tekniske forskrifter.
(4) Med henblik på at gennemføre denne bestemmelse skal Vietnam ændre sin interne lovgivning for at ophæve kravet om en
minimumsperiode af eksisterende tilladelse på Unionens territorium før indgivelsen af en anmodning om markedsføringstilladelse
i Vietnam og alle eventuelle yderligere krav vedrørende kliniske undersøgelser, ud over hvad der er fastsat i internationale praksisser
(navnlig ICH-retningslinjer).
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Artikel 4
Gennemsigtighed
1.
Parterne skal straks på et passende tidligt stadium offentliggøre eller på anden måde tilgængeliggøre deres bestem
melser vedrørende ethvert spørgsmål om prisfastsættelse, godtgørelse eller regulering af farmaceutiske/medicinske
produkter eller medicinsk udstyr, således at berørte personer kan blive bekendt med dem.
2.

I overensstemmelse med sin interne lovgivning og så vidt muligt gør hver part følgende:

a) på forhånd gøre bestemmelser omhandlet i stk. 1, som parten foreslår at vedtage eller foretage omfattende ændringer
af, offentligt tilgængelige
b) give berørte personer rimelig mulighed for at fremsætte bemærkninger til forslag til regler omhandlet i stk. 1 og
navnlig afsætte rimelig tid til en høring, og
c) skriftligt behandle væsentlige spørgsmål, som rejses i de skriftlige bemærkninger, som de berørte personer fremsætter i
høringsperioden.
3.
Når det er muligt, skal hver part afsætte en passende periode mellem offentliggørelsen af de i stk. 1 omhandlede
regler og deres ikrafttræden.
4.
Hvis en part har oprettet en myndighed til at varetage eller forvalte dens sundhedsprogrammer, og myndigheden
indfører eller varetager procedurer vedrørende registrering, prisfastsættelse eller godtgørelse af farmaceutiske/medicinske
produkter, skal parten:
a) sikre, at alle kriterier, metoder, bestemmelser, retningslinjer og andre gennemførelsesforanstaltninger, der gælder for
registreringen, prisfastsættelsen eller godtgørelsen af farmaceutiske/medicinske produkter, herunder dem, som anvendes
til at bestemme sammenlignelige produkter, er gennemsigtige, retfærdige, rimelige og ikkeforskelsbehandlende og
straks meddeles indehaveren af rettighederne til et produkt efter dennes anmodning
b) sikre, at alle afgørelser om anmodninger og ansøgninger om prisfastsættelse eller godkendelse af godtgørelse af
udgifter til farmaceutiske/medicinske produkter træffes og meddeles inden for en rimelig og fast frist efter modtagelses
datoen
c) give indehaveren af rettighederne til et produkt rimelig mulighed for at fremsætte bemærkninger på relevante tids
punkter i løbet af beslutningsprocessen vedrørende prisfastsættelse og godtgørelse, uden at dette berører parternes love
og forskrifter om fortrolighed, og
d) i tilfælde af afslag på ansøgningen om registrering, prisfastsættelse eller godtgørelse af udgifter, give indehaveren af
rettighederne til et produkt en begrundelse, som er baseret på objektive og verificerbare kriterier, og som er tilstræk
kelig detaljeret til, at vedkommende kan forstå baggrunden for afgørelsen, herunder de anvendte kriterier og, hvor det
er relevant, udtalelser eller anbefalinger fra eksperter, som har bidraget til afgørelsen. Indehaveren af rettighederne skal
endvidere underrettes om retsmidler, som står til rådighed i medfør af de interne love og forskrifter, og om tids
fristerne for anvendelse af sådanne retsmidler.
Artikel 5
Oprindelsesmærkning
Med hensyn til farmaceutiske/medicinske produkter kan Vietnam anvende krav om obligatorisk mærkning af oprin
delsesland på medlemsstatsniveau. Vietnam tilskyndes til at acceptere, at angivelsen "Made in EU" eller en tilsvarende
mærkning på det lokale sprog opfylder sådanne krav om mærkning af oprindelsesland.

L 186/1000

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

BILAG 6
KRAV OG PROCEDURER FOR VIRKSOMHEDSGODKENDELSE AF PRODUKTER

1.

Den importerende parts kompetente myndighed udarbejder lister over godkendte virksomheder og offentliggør disse.

2.

Krav og procedurer for godkendelse er som følger:
a) De pågældende produkter skal være blevet godkendt af den kompetente myndighed i den importerende part;
denne godkendelse skal omfatte import- og certifikatkrav.
b) Den eksporterende parts kompetente myndighed godkender de virksomheder, der ønsker at eksportere, og giver
den importerende part tilstrækkelige garantier for, at disse virksomheder opfylder de relevante sundhedskrav i
den importerende part.
c) Den kompetente myndighed i den eksporterende part skal have beføjelse til at suspendere eller inddrage en
virksomheds eksportgodkendelse i tilfælde af manglende overholdelse.
d) Den importerende part kan som led i godkendelsesproceduren foretage kontrol i overensstemmelse med arti
kel 6.7 (verifikation).
e) Den i litra d) nævnte verifikation skal vedrøre den kompetente myndighed, der er ansvarlig for godkendelsen af
virksomheden og sundhedsgarantierne vedrørende overholdelsen af den importerende parts krav, nærmere
bestemt myndighedens opbygning, organisation og beføjelser.
f) Den i litra d) nævnte verifikation kan omfatte inspektion på stedet af et repræsentativt antal af de virksomheder,
der er opført på den eller de lister, som den eksporterende part har opstillet.
g) På grundlag af resultaterne af den i litra d) nævnte verifikation kan den importerende part ændre listen over
virksomheder.
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BILAG 7
LISTE OVER TOLDPOSITIONER

HS-kode

HS-kode

HS-kode

HS-kode

8402.12

8414.59

8462.91

8501.53

8402.19

8414.80

8466.94

8501.61

8404.10

8414.90

8474.10

8501.62

8404.90

8415.81

8474.39

8501.63

8416.20

8474.90

8504.22

8416.30

8481.10

8504.40

8416.90

8481.20

8505.90

8418.61

8481.30

8507.20

8418.69

8481.40

8514.40

8418.99

8481.80

8536.20

8419.50

8481.90

8536.30

8421.19

8482.10

8536.50

8421.21

8482.80

8536.90

8421.91

8482.30

8537.10

8421.99

8483.10

8537.20

8422.20

8483.40

8538.90

8422.90

8483.60

8541.10

8413.91

8428.33

8484.10

8541.21

8414.10

8428.39

8484.20

8541.29

8414.30

8428.90

8486.10

8541.30

8414.40

8436.80

8486.90

8405.10
8406.81
8406.82
8409.91
8409.99
8410.11
8410.90
8413.20
8413.50
8413.60
8413.70
8413.81
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BILAG 8-A
UNIONENS LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER

1. Unionens liste over specifikke forpligtelser findes i:
a) tillæg 8-A-1 (specifikke forpligtelser vedrørende grænseoverskridende levering af tjenesteydelser)
b) tillæg 8-A-2 (specifikke forpligtelser vedrørende liberalisering af investeringer), og
c) tillæg 8-A-3 (specifikke forpligtelser i henhold til afdeling D (fysiske personers midlertidige tilstedeværelse i
forretningsøjemed) i kapitel 8 (liberalisering af investeringer, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel)).
2. De tillæg, der er nævnt i punkt 1, udgør en integrerende del af dette bilag.
3. Definitionerne i kapitel 8 (liberalisering af investeringer, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel) finder
anvendelse på dette bilag.
4. I angivelsen af de enkelte sektorer og delsektorer af tjenesteydelser i tillæggene forstås der ved:
a) "CPC": den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske publikationer
fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M,
No. 77, CPC prov, 1991)
b) "CPC ver. 1.0": den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske
publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical
Papers, Series M, No. 77, CPC ver 1.0, 1998), og
c) "ISIC rev 3.1": den internationale standardklassifikation af al erhvervsmæssig virksomhed som fastsat i de statistiske
publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical
Papers, Series M, No. 4, ISIC REV 3.1, 2002).
5. I de tillæg, der er nævnt i punkt 1, anvendes der følgende forkortelser for Unionen og dens medlemsstater:
EU Den Europæiske Union, inklusive alle dens medlemsstater
AT Østrig
BE

Belgien

BG Bulgarien
CY Cypern
CZ Tjekkiet
DE Tyskland
DK Danmark
EE

Estland

EL

Grækenland

ES

Spanien

FI

Finland

FR

Frankrig

HR Kroatien
HU Ungarn
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IE

Irland

IT

Italien

LT

Litauen

LU Luxembourg
LV Letland
MT Malta
NL Nederlandene
PL

Polen

PT

Portugal

RO Rumænien
SE

Sverige

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

UK Det Forenede Kongerige

Den Europæiske Unions Tidende
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Tillæg 8-A-1
SPECIFIKKE FORPLIGTELSER VEDRØRENDE GRÆNSEOVERSKRIDENDE LEVERING AF TJENESTEYDELSER

1. Listen over forpligtelser i dette tillæg angiver de servicesektorer, som liberaliseres i henhold til artikel 8.12 (liste over
specifikke forpligtelser), og de begrænsninger vedrørende markedsadgang og national behandling, der i form af
forbehold gælder for tjenesteydelser og tjenesteydere fra Vietnam inden for disse sektorer. Denne liste over forpligtelser
består af følgende elementer:

a) første kolonne angiver den sektor eller delsektor, inden for hvilken Unionen forpligter sig, og det liberaliserede
område, der er omfattet af forbeholdene, og

b) anden kolonne beskriver de gældende forbehold.
2. Der er ingen forpligtelser for så vidt angår grænseoverskridende levering af tjenesteydelser i de sektorer eller delsek
torer, som er omfattet af denne aftale, men ikke angivet i tabellen i dette tillæg.

3. Listen over forpligtelser i dette tillæg omfatter ikke foranstaltninger vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer,
tekniske standarder og licenskrav og -procedurer, der ikke begrænser markedsadgangen eller den nationale behandling
som defineret i artikel 8.10 (markedsadgang) og 8.11 (national behandling). Disse foranstaltninger, f.eks. kravet om
licens, kravet om at levere forsyningspligtydelser, kravet om at opnå godkendelse af kvalifikationer inden for regule
rede sektorer, kravet om at bestå specifikke eksamener, herunder sprogeksamener, finder under alle omstændigheder
anvendelse på Vietnams tjenesteydelser og tjenesteydere, selv om de ikke er opført i tabellen i dette tillæg.

4. Listen over forpligtelser i dette tillæg berører ikke muligheden for grænseoverskridende levering af tjenesteydelser i
henhold til artikel 8.2 (definitioner), litra k), inden for visse servicesektorer og delsektorer eller eventuelle offentlige
monopoler eller eksklusive rettigheder som beskrevet i listen over forpligtelser vedrørende liberalisering af investeringer
i tillæg 8-A-2 (Specifikke forpligtelser vedrørende liberalisering af investeringer).

5. Listen over forpligtelser i dette tillæg omfatter ikke foranstaltninger vedrørende subsidier, der ydes af en part, jf.
artikel 8.1 (målsætninger og anvendelsesområde), stk. 6.
6. De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til listen over forpligtelser i dette tillæg, har ingen direkte virkning
og giver hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte rettigheder.

7. Unionen påtager sig forpligtelser, alt efter medlemsstat, når det er relevant.

8. Det præciseres, at for Unionens vedkommende indebærer forpligtelsen til at indrømme national behandling ikke krav
om, at fysiske eller juridiske personer fra Vietnam også indrømmes en behandling, der ydes i en medlemsstat for
fysiske og juridiske personer fra en anden medlemsstat i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktions
måde, eller andre foranstaltninger vedtaget i henhold til nævnte traktat, herunder deres gennemførelse i medlems
staterne. En sådan national behandling indrømmes kun juridiske personer fra Vietnam, som er etableret i overens
stemmelse med en anden medlemsstats lovgivning, og som har deres forretningssted, centrale administration eller
hovedforretningssted i nævnte medlemsstat, herunder juridiske personer etableret i Unionen, der ejes eller kontrolleres
af statsborgere i Vietnam.

Sektor eller delsektor

Beskrivelse af forbehold
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Fast ejendom

ALLE SEKTORER
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Liste over specifikke forpligtelser vedrørende grænseoverskridende levering af tjenesteydelser

For leveringsmåde 1 og 2:
I alle medlemsstater undtagen AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ingen.

I BG: Udenlandske juridiske personer og udenlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet kan erhverve ejendomsret til
bygninger og begrænsede ejendomsrettigheder (1) til fast ejendom efter tilladelse fra finansministeriet. Dette krav gælder ikke
personer, som har foretaget investeringer i Bulgarien.
Udenlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet, udenlandske juridiske personer og selskaber, i hvilke den udenlandske
aktieandel sikrer et flertal ved vedtagelse af beslutninger eller blokering af beslutninger, kan erhverve ejendomsret til fast
ejendom i specifikke geografiske regioner, som udpeges af ministerrådet, under forbehold af tilladelse.

Den Europæiske Unions Tidende

I AT: Udenlandske fysiske og juridiske personers erhvervelse, køb, leje eller leasing af fast ejendom kræver tilladelse fra de
kompetente regionale myndigheder (Länder), som vurderer, om det berører vigtige økonomiske, sociale eller kulturelle interesser.

I CY: Ubundet.
I CZ: Landbrugsjord og skovarealer kan erhverves af udenlandske fysiske og juridiske personer med fast bopæl i Tjekkiet. Der
gælder særlige regler for landbrugsjord og skovarealer, som er statens ejendom.
I DK: Der gælder visse begrænsninger for fysiske og juridiske enheders køb af fast ejendom, når disse ikke har bopæl i
Danmark. Der gælder ligeledes visse begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders køb af landbrugsejendom.

L 186/1005

I EL: Ifølge lov nr. 1892/90 kræves der tilladelse fra forsvarsministeriet til borgere, der ønsker at erhverve jord i grænseområder.
Ifølge administrativ praksis er det let at få tilladelse til direkte investeringer.

Beskrivelse af forbehold
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I FI (Ålandsøerne): Restriktioner med hensyn til retten for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab på Åland, og for
juridiske personer til at erhverve og besidde fast ejendom på Ålandsøerne uden tilladelse fra de kompetente myndigheder på
øerne. Restriktioner med hensyn til etableringsretten og retten til at levere tjenesteydelser for fysiske personer, som ikke har
regionalt borgerskab på Åland, og for juridiske personer, som ikke har tilladelse fra de kompetente myndigheder på Ålandsø
erne.

L 186/1006

Sektor eller delsektor

I HU: Der gælder visse begrænsninger for udenlandske investorers adgang til erhvervelse af jord og fast ejendom (2).

I IT: Udenlandske fysiske eller juridiske personers køb af fast ejendom er underlagt et krav om gensidighed.

I LT: Ubundet for erhvervelse af jord (3).

Den Europæiske Unions Tidende

I IE: Forudgående skriftlig tilladelse fra Land Commission er nødvendig i forbindelse med indenlandske eller udenlandske
selskabers eller udenlandske statsborgeres erhvervelse af interesser i irsk jord. Når sådan jord er bestemt til industriel anvendelse
(bortset fra landbrugsindustri), frafaldes dette krav, på betingelse af at ministeriet for erhverv, handel og beskæftigelse udsteder et
certifikat. Denne lov finder ikke anvendelse på jord inden for byområder.

I MT: Kravene i Maltas lovgivning og forskrifter vedrørende erhvervelse af fast ejendom finder fortsat anvendelse.

I PL: Der kræves tilladelse til udenlandske (fysiske eller juridiske) personers direkte eller indirekte erhvervelse af fast ejendom.
Ubundet i forbindelse med erhvervelse af statsejet ejendom (f.eks. bestemmelserne for privatiseringsprocessen).

I RO: Fysiske personer uden rumænsk statsborgerskab eller bopæl i Rumænien samt juridiske personer uden rumænsk
nationalitet og hovedkontor i Rumænien kan ikke erhverve ejendomsret til jord på basis af kontrakter mellem levende personer
(inter vivos).

12.6.2020

I SI: Juridiske personer, der er etableret i Slovenien og har udenlandsk kapitaldeltagelse, kan erhverve fast ejendom på Sloveniens
område. Udenlandske personers filialer (4) i Slovenien kan kun erhverve fast ejendom (undtagen jord), som er nødvendig til
udøvelsen af de økonomiske aktiviteter, med henblik på hvilke de er etableret.

Beskrivelse af forbehold

I SK: Der gælder visse begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders erhvervelse af fast ejendom. Udenlandske
enheder kan erhverve fast ejendom gennem etablering af slovakiske juridiske enheder eller deltagelse i joint ventures. Ubundet
for erhvervelse af jord.
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Sektor eller delsektor
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FORRETNINGSTJENESTEYDELSER

A. Liberale tjenesteydelser

I CY: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet. Kun advokater,
som har opnået medlemskab af advokatsamfundet, må være partnere eller deltagere eller bestyrelsesmedlemmer i et advokat
firma i Cypern.
I BE, FI, LU: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er
en forudsætning for at udøve juridisk repræsentation. I BE gælder visse kvoter for møderetten ved "Cour de cassation" i ikkestraffesager.

Den Europæiske Unions Tidende

a) Juridiske tjenesteydelser (CPC 861) (5) undtagen For leveringsmåde 1 og 2:
juridisk rådgivning og juridisk dokumentation og
certificering, der udøves af retlige aktører, der
udøver offentlige funktioner, herunder notarer, I AT, EL, ES, LT, MT, SK: Statsborgerskabskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en
fogeder ("huissiers de justice") eller andre myndig forudsætning for udøvelse af advokatvirksomhed inden for EU-ret og national ret.
hedspersoner ("officiers publics et ministériels").

I BG: Vietnamesiske advokater må kun udøve juridisk repræsentation for en vietnamesisk statsborger, hvis kravet om gensi
dighed og samarbejde med en bulgarsk advokat er opfyldt. Krav om fast bopæl for retsmægling.
I FR: Der gælder visse kvoter og statsborgerskabskrav for advokaters adgang til at virke som "avocat auprès de la Cour de
Cassation" og "avocat auprès du Conseil d'Etat".
I HR: Ubundet for levering af juridiske tjenesteydelser vedrørende kroatisk lov.
L 186/1007

I HU: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet. For udenlandske
advokater er de juridiske aktiviteter begrænset til juridisk rådgivning.

I LV: Repræsentation i straffesager er forbeholdt edsvorne advokater, der er underlagt statsborgerskabskrav.

L 186/1008

I DK: Kun advokater med beskikkelse til at virke i Danmark og advokatfirmaer registreret i Danmark kan tilbyde juridisk
rådgivning. Krav om at have bestået en dansk juridisk prøve for at få beskikkelse til at virke i Danmark.
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Sektor eller delsektor

Beskrivelse af forbehold

I SE: Bopælskrav for at opnå medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at anvende den svenske
advokattitel ("advokat").

I AT: Der gælder visse statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder.
I CY: Tilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i delsektoren.
For leveringsmåde 2:
Ingen.

Den Europæiske Unions Tidende

b) 1. Regnskabsvæsen og bogholderivirksomhed (CPC For leveringsmåde 1:
86212, undtagen revisionsvirksomhed, CPC
86213, CPC 86219 og CPC 86220)
I FR, HU, IT, MT, RO, SI: Ubundet.

b) 2. Revisionsvirksomhed (CPC 86211 og 86212, For leveringsmåde 1:
undtagen regnskabsvæsen)
I BE, BG, CY, DE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, UK: Ubundet.
I AT: Der gælder visse statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder og for revision i henhold til
specifikke østrigske love (f.eks. aktieselskabsloven, børsloven, bankloven osv.).
12.6.2020

I HR: Udenlandske revisionsfirmaer kan levere revisionsydelser på kroatisk område, når de har etableret en filial.

Beskrivelse af forbehold

I LT: Revisionsrapporter skal udarbejdes i samarbejde med en revisor, der har autorisation til at udøve hvervet i Litauen.
For leveringsmåde 2:
Ingen.

c)

Skatterådgivning (CPC 863) (6)

Den Europæiske Unions Tidende

Lovpligtig revision af børsnoterede selskaber og selskaber, som overskrider visse tærskler hvad angår omsætning, samlede
aktiver og antal ansatte, skal udføres af offentlige revisorer, der er godkendt i Sverige. Krav om bopæl i EØS eller Schweiz
for opnåelse af tilladelse eller godkendelse. Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, og registrerede offentlige revisionsfirmaer
kan være aktieejere eller danne interessentskaber i virksomheder, der foretager autoriseret revision (til offentlig brug). Titlerne
"godkendt revisor" og "autoriseret revisor" må kun anvendes af revisorer, der er godkendt eller autoriseret i Sverige. Revisorer
for kooperative økonomiske sammenslutninger og visse andre virksomheder, der ikke er autoriserede eller godkendte revisorer,
skal have bopæl i EØS. Den kompetente myndighed kan indrømme undtagelser fra dette krav.
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I SE: Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, må udøve lovpligtig revisionsvirksomhed for visse juridiske enheder, inklusive alle
kapitalselskaber, samt for fysiske personer. Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, og registrerede offentlige revisionsfirmaer
kan være aktieejere eller danne interessentskaber i virksomheder, der foretager autoriseret revision (til offentlig brug). Krav om
bopæl i EØS eller Schweiz for opnåelse af godkendelse. Titlerne "godkendt revisor" og "autoriseret revisor" må kun anvendes af
revisorer, der er godkendt eller autoriseret i Sverige. Revisorer for kooperative økonomiske sammenslutninger og visse andre
virksomheder, der ikke er autoriserede eller godkendte revisorer, skal have bopæl i EØS, medmindre staten eller en offentlig
myndighed, der er udpeget af staten, i enkelte tilfælde tillader noget andet.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

For leveringsmåde 1:
I AT: Der gælder visse statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder.
I BG, MT, RO SI: Ubundet.
I CY: Tilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i delsektoren.

L 186/1009

I CZ: Skatterådgivning kan kun ydes af fysiske personer, der er registreret i sammenslutningen af skattekonsulenter eller i
revisorsammenslutningen.

Beskrivelse af forbehold

For leveringsmåde 2:

L 186/1010

Sektor eller delsektor

Ingen.
DA

For leveringsmåde 1:

d)

Arkitektvirksomhed og

e)

Byplanlægningsog
landskabsarkitektvirk I AT: Ubundet, undtagen for ren planlægningsvirksomhed.
somhed (CPC 8671 og CPC 8674)
I BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Ubundet.

I HR: Fysiske og juridiske personer kan udøve arkitektvirksomhed efter godkendelse fra den kroatiske arkitektsammenslutning.
En plan eller et projekt, der er udarbejdet i udlandet, skal godkendes (valideres) af en kompetent fysisk eller juridisk person i
Kroatien med hensyn til overholdelsen af kroatisk lov. Ubundet for byplanlægning.
I HU, RO: Ubundet for landskabsarkitektvirksomhed.
For leveringsmåde 2:

Den Europæiske Unions Tidende

I DE: Anvendelse af nationale regler om honorarer og vederlag for alle tjenesteydelser, som leveres fra udlandet.

Ingen.

f)

Ingeniørvirksomhed og

For leveringsmåde 1:

g)

Integreret ingeniørvirksomhed (CPC 8672 og I AT, SI: Ubundet, undtagen for ren planlægningsvirksomhed.
CPC 8673)
I BG, CY, EL, IT, MT, PT: Ubundet.
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I HR: Fysiske og juridiske personer kan udøve ingeniørvirksomhed efter godkendelse fra den kroatiske ingeniørsammenslutning.
En plan eller et projekt, der er udarbejdet i udlandet, skal godkendes (valideres) af en kompetent fysisk eller juridisk person i
Kroatien med hensyn til overholdelsen af kroatisk lov.

Beskrivelse af forbehold

For leveringsmåde 2:
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Sektor eller delsektor

Ingen.
DA

h)

Lægevirksomhed (herunder psykologvirksom For leveringsmåde 1:
hed) og tandlægevirksomhed (CPC 9312 og
del af CPC 85201)
I AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Ubundet.
I CZ: Adgang er begrænset til fysiske personer. Tilladelse fra sundhedsministeriet påkrævet for udenlandske fysiske personer.

I SI: Ubundet for arbejdsmedicin, sanitære, epidemiologiske, øko-medicinske tjenesteydelser, levering af blod, blodpræparater og
transplantater samt obduktion.
For leveringsmåde 2:
Ingen.

i)

Dyrlægevirksomhed (CPC 932)

Den Europæiske Unions Tidende

I HR: Ubundet, undtagen for telemedicin.

For leveringsmåde 1:
I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Ubundet.
I UK: Ubundet, undtagen for dyrlægelaboratorier og tekniske tjenesteydelser, der leveres til dyrlæger, almindelig rådgivning,
vejledning og information (f.eks. om ernæring, adfærd og pasning af kæledyr).
For leveringsmåde 2:
L 186/1011

Ingen.

j) 1. Jordemodervirksomhed (del af CPC 93191)

Beskrivelse af forbehold

For leveringsmåde 1:

DA

j) 2. Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysiotera I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Ubundet.
peuter og paramedicinsk personale (del af CPC
93191)
I FI, PL: Ubundet, undtagen for sygeplejersker.

L 186/1012

Sektor eller delsektor

I HR: Ubundet, undtagen for telemedicin.
For leveringsmåde 2:

k)

Detailhandel med farmaceutiske produkter og For leveringsmåde 1:
detailhandel med medicinske og ortopædiske
artikler (CPC 63211) og andre tjenesteydelser
I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
leveret af farmaceuter (7)
I HU: Ubundet, undtagen for CPC 63211.
I LV, LT: Ubundet, undtagen for postordrevirksomhed.
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Ingen.

For leveringsmåde 2:
Ingen.
B. Computertjenesteydelser og tilknyttede tjenestey For leveringsmåde 1 og 2: Ingen.
delser (CPC 84)
C. Forsknings- og udviklingsvirksomhed
12.6.2020

Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab Ingen.
og humanistiske videnskaber (CPC 852, undtagen
psykologvirksomhed) (8)

Beskrivelse af forbehold

12.6.2020

Sektor eller delsektor

Forskning og udvikling inden for naturvidenskab (CPC For leveringsmåde 1 og 2:
851)
EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til
EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har deres hovedkontor i EU.

DA

Tværfaglig forskning og udvikling (CPC 853)

D. Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom (9)

a) Med egen eller leaset ejendom (CPC 821)

For leveringsmåde 1:

I HR: Krav om handelsmæssig tilstedeværelse.
For leveringsmåde 2:
I DK: Betegnelsen "ejendomsmægler" må kun benyttes af personer, som er blevet optaget i ejendomsmæglerregistret. Der er i §
25, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom fastsat krav til, hvem der kan blive optaget i registret.
Loven kræver bl.a., at ansøgeren har bopæl i Danmark eller i EU, EØS eller Schweiz. Der gælder i øvrigt visse krav til
ansøgerens teoretiske viden og praktiske erfaring, således som fastsat i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelser. Loven om omsætning
af fast ejendom finder kun anvendelse, når det involverer danske forbrugere. Anden lovgivning om udlændinges adgang til at
købe eller sælge ejendom i Danmark kan finde anvendelse, f.eks. bopælskrav.

b) På honorar- eller kontraktbasis (CPC 822)
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I BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.

For leveringsmåde 1:
I BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.
I HR: Krav om handelsmæssig tilstedeværelse.
L 186/1013

I DK: Betegnelsen "ejendomsmægler" må kun benyttes af personer, som er blevet optaget i ejendomsmæglerregistret. Der er i §
25, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom fastsat krav til, hvem der kan blive optaget i registret.

Beskrivelse af forbehold

DA

Loven kræver bl.a., at ansøgeren har bopæl i Danmark eller i EU, EØS eller Schweiz. Der gælder i øvrigt visse krav til
ansøgerens teoretiske viden og praktiske erfaring, således som fastsat i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelser. Loven om omsætning
af fast ejendom finder kun anvendelse, når det involverer danske forbrugere. Anden lovgivning om udlændinges adgang til at
købe eller sælge ejendom i Danmark kan finde anvendelse, f.eks. bopælskrav.

L 186/1014

Sektor eller delsektor

For leveringsmåde 2:
Ingen.

E. Udlejning/leasing uden betjeningspersonale

For leveringsmåde 1:
I BG, CY, DE, HU, MT, RO: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
Ingen.

b) Vedrørende luftfartøjer (CPC 83104)
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a) Vedrørende skibe (CPC 83103)

For leveringsmåde 1:
I BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
I AT, BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SE, SI, UK: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU,
skal være registreret i den EU-medlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU. Der kan dispenseres fra
dette krav for kortere leasingkontrakter eller under særlige omstændigheder.
12.6.2020

I BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet.

Beskrivelse af forbehold

12.6.2020

Sektor eller delsektor

c) Vedrørende andet transportudstyr (CPC 83101, For leveringsmåde 1:
CPC 83102 og CPC 83105)
DA

I BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Ubundet.
I SE: For CPC 83101: Bopælskrav.
For leveringsmåde 2:
Ingen.

d) Vedrørende andre maskiner og andet udstyr (CPC For leveringsmåde 1:
83106, CPC 83107, CPC 83108 og CPC 83109)
I BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Ubundet.
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For leveringsmåde 1 og 2: I HR: Undtagen cabotage.

For leveringsmåde 2:
Ingen.

e) Vedrørende varer til personlig brug og hushold For leveringsmåde 1 og 2:
ningsbrug (CPC 832)
I BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
L 186/1015

I EE: Ubundet, undtagen for leasing eller udlejning af indspillede videokassetter til brug i underholdningsudstyr i hjemmet.

Beskrivelse af forbehold

f) Udlejning af telekommunikationsudstyr (CPC 7541) For leveringsmåde 1 og 2:

DA

Ingen.

L 186/1016

Sektor eller delsektor

F. Andre forretningstjenesteydelser
a) Reklamevirksomhed (CPC 871)

For leveringsmåde 1 og 2:
Ingen.
For leveringsmåde 1 og 2:
Ingen.

c) Virksomhedsrådgivning (CPC 865)

For leveringsmåde 1 og 2:
Ingen.

d) Tjenesteydelser i tilknytning til virksomhedsrådgiv For leveringsmåde 1 og 2:
ning (CPC 866)
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b) Markeds- og opinionsundersøgelser (CPC 864)

I HU: Ubundet for voldgifts- og mæglingstjenesteydelser (CPC 86602).
e) Teknisk prøvning og analyse (CPC 8676)

For leveringsmåde 1:
I IT: Ubundet for erhvervet som biolog og kemiker.
I BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SE, SK: Ubundet.

I BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SE, SK: Ubundet.

12.6.2020

For leveringsmåde 2:

Beskrivelse af forbehold

f) Rådgivnings- og konsulentvirksomhed i tilknytning For leveringsmåde 1:
til landbrug, jagt og skovbrug (del af CPC 881)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I IT: Ubundet for aktiviteter forbeholdt agronomer og "periti agrari".
DA

I EE, MT, RO: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
Ingen.

I LV, MT, RO, SI: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
Ingen.
h) Rådgivnings- og konsulentvirksomhed i tilknytning For leveringsmåde 1 og 2:
til fremstillingsvirksomhed (del af CPC 884 og del
af CPC 885)
Ingen.
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g) Rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse For leveringsmåde 1:
med fiskeri (del af CPC 882)

i) Arbejdsformidling og rekruttering
i) 1. Rekruttering af ledende personale (headhunting) For leveringsmåde 1:
(CPC 87201)
I AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK: Ubundet.

I AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.

L 186/1017

For leveringsmåde 2:

i) 2. Arbejdsformidling (CPC 87202)

Beskrivelse af forbehold

L 186/1018

Sektor eller delsektor

For leveringsmåde 1:
DA

I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
I AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.

For leveringsmåde 1:
I AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
I AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.
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i) 3. Rekruttering af kontorpersonale (CPC 87203)

i) 4. Anvisning af hushjælpspersonale, andre arbejds For leveringsmåde 1 og 2:
tagere til erhverv og industri, plejepersonale og
andet personale (CPC 87204, 87205, 87206,
I alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.
87209)
I HU: Ingen.

j) 1. Detektivvirksomhed (CPC 87301)

For leveringsmåde 1 og 2:
12.6.2020

I BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: Ubundet.

Beskrivelse af forbehold

j) 2. Vagt- og sikkerhedsvirksomhed (CPC 87302, For leveringsmåde 1:
CPC 87303, CPC 87304 og CPC 87305)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I HU: Ubundet for CPC 87304, CPC 87305.
DA

I BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, FR, HR, IT, LT, LV, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.
I DK: Statsborgerskabskrav og bopælskrav for medlemmer af bestyrelsen. Ubundet for sikkerhedskontrolvirksomhed i lufthavne.
For leveringsmåde 2:
I HU: Ubundet for CPC 87304, CPC 87305.

k)

Hermed beslægtet teknisk og videnskabelig For leveringsmåde 1:
konsulentvirksomhed (CPC 8675)
I BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Ubundet for efterforskning.
I HR: Tjenesteydelser vedrørende grundlæggende geologisk og geodætisk konsulentvirksomhed og minerelateret konsulentvirk
somhed samt tilknyttede tjenesteydelser i forbindelse med miljøorienteret konsulentvirksomhed på Kroatiens område kan kun
leveres sammen med/gennem en indenlandsk juridisk person.
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I BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.

For leveringsmåde 2:
Ingen.

l) 1. Vedligeholdelse og reparation af fartøjer (del af For leveringsmåde 1:
CPC 8868)

For fartøjer til transport ad indre vandveje: I EU, undtagen i EE, HU, LV: Ubundet.

L 186/1019

For søgående transportfartøjer: I BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK:
Ubundet.

Beskrivelse af forbehold

For leveringsmåde 2:

L 186/1020

Sektor eller delsektor

Ingen.
DA

l) 2. Vedligeholdelse og reparation af jernbanetrans For leveringsmåde 1:
portudstyr (del af CPC 8868)
I AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
For leveringsmåde 2:

l) 3. Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer, For leveringsmåde 1 og 2:
motorcykler, snemobiler og vejtransportudstyr
(CPC 6112, CPC 6122, del af CPC 8867 og
Ingen.
del af CPC 8868)
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Ingen.

l) 4. Vedligeholdelse og reparation af fly og flydele For leveringsmåde 1:
(del af CPC 8868)
I BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
12.6.2020

Ingen.

Beskrivelse af forbehold

m)

Rengøring af bygninger (CPC 874)

DA

l) 5. Vedligeholdelse og reparation af metalprodukter, For leveringsmåde 1 og 2: Ingen.
maskiner (undtagen kontormaskiner), udstyr
(undtagen transport- og kontorudstyr) og varer
til personlig brug og husholdningsbrug (10) (CPC
633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC
8864, CPC 8865 og CPC 8866)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

For leveringsmåde 1:
I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
For leveringsmåde 2:

n)

Fotografisk virksomhed (CPC 875)

For leveringsmåde 1:
I BG, EE, MT, PL: Ubundet for luftfotografering.
I HR, LV: Ubundet for specialiseret fotografisk virksomhed (CPC 87504).
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Ingen.

For leveringsmåde 2:
Ingen.
o)

Emballeringsvirksomhed (CPC 876)

For leveringsmåde 1 og 2:
Ingen.

Trykkeri- og forlagsvirksomhed (CPC 88442)

For leveringsmåde 1 og 2:
Ingen.

L 186/1021

p)

q)

Konferencevirksomhed (del af CPC 87909)

Beskrivelse af forbehold

For leveringsmåde 1 og 2:
DA

Ingen.

r) 1. Oversættelse og tolkning (CPC 87905)

L 186/1022

Sektor eller delsektor

For leveringsmåde 1:
I HR: Ubundet for officielle dokumenter.

I PL: Ubundet for tjenesteydelser leveret af edsvorne tolke.
For leveringsmåde 2:
Ingen.
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I HU, SK: Ubundet for autoriseret oversættelse og tolkning.

r) 2. Indretningsvirksomhed og anden specialiseret For leveringsmåde 1:
designvirksomhed (CPC 87907)
I DE: Anvendelse af nationale regler om honorarer og vederlag for alle tjenesteydelser, som leveres fra udlandet.
For leveringsmåde 2:
Ingen.

r) 3. Inkassovirksomhed (CPC 87902)

For leveringsmåde 1 og 2:
12.6.2020

I BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.

r) 4. Kreditoplysningsvirksomhed (CPC 87901)

Beskrivelse af forbehold

For leveringsmåde 1 og 2:

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
DA

r) 5. Kopieringsvirksomhed (CPC 87904) (11)

For leveringsmåde 1:
I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
Ingen.

Ingen.
r) 7. Telefonpasning (CPC 87903)

For leveringsmåde 1 og 2:
Ingen.
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r) 6. Konsulentvirksomhed i forbindelse med tele For leveringsmåde 1 og 2:
kommunikation (CPC 7544)

2. KOMMUNIKATIONSTJENESTEYDELSER
A. Post- og kurertjenesteydelser (Tjenesteydelser inden For leveringsmåde 1 og 2:
for håndtering (12) af postforsendelser (13) i henhold
til følgende liste over delsektorer, både til inden
Ingen.
landske og udenlandske destinationer:

L 186/1023

i) håndtering af adresserede meddelelser i skriftlig
form på et hvilket som helst fysisk
medium (14), herunder hybrid posttjeneste og
adresserede reklameforsendelser

ii) håndtering af adresserede pakker (15)

DA

iii) håndtering af adresserede produkter fra den
skrevne presse (16)

Beskrivelse af forbehold

L 186/1024

Sektor eller delsektor

iv) håndtering af forsendelser omhandlet under i)
til iii) som rekommanderet post eller post med
angiven værdi

vi) håndtering af uadresserede forsendelser og
vii) dokumentudveksling (18).
Delsektor i), iv) og v) udelukkes, når de falder ind
under de tjenesteydelser, der kan være forbeholdt
brevforsendelser, hvor prisen er mindre end fem
gange den offentlige grundtakst, forudsat at de
vejer mindre end 100 g (19), samt den rekomman
derede posttjeneste benyttet i forbindelse med
retlige eller administrative procedurer).
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v) eksprestjenester (17) for forsendelser omhandlet
under i) til iii)

(del af CPC 751, del af CPC 71235 (20) og del af
CPC 73210 (21))
B. Telekommunikationstjenesteydelser

12.6.2020

Disse tjenesteydelser omfatter ikke erhvervsvirk
somhed, der består i indholdsformidling, som
kræver
telekommunikationstjenesteydelser
til
transmission heraf.

a)

Beskrivelse af forbehold

Al virksomhed inden for afsendelse og modtagelse For leveringsmåde 1 og 2:
af signaler ved hjælp af elektromagnetiske
midler (22), undtagen sendevirksomhed (23)
Ingen.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

DA

3. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG LIGNENDE For leveringsmåde 1 og 2:
INGENIØRVIRKSOMHED (CPC 511, CPC 512,
CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC
Ingen.
517 og CPC 518)

A. Provisionsagenturvirksomhed
a)

I AT: Ubundet for distribution af fyrværkeriartikler, antændelige artikler, sprængningsudstyr og giftige stoffer.

Provisionsagenturvirksomhed i forbindelse med
motorkøretøjer, motorcykler og snemobiler samt I AT, BG: Ubundet for distribution af produkter til medicinsk brug, f.eks. medicinsk og kirurgisk udstyr, lægemidler og
dele og tilbehør dertil (del af CPC 61111, del af genstande til medicinsk brug.
CPC 6113 og del af CPC 6121)
I HR: Ubundet for tobaksvarer.
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4. DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED (undtagen distri For leveringsmåde 1 og 2:
bution af våben, ammunition, eksplosive stoffer
og andet krigsmateriel)
I EU, undtagen i AT, FI, SI: Ubundet for distribution af kemiske produkter og ædle metaller (og sten).

I LT: Distribution af pyrotekniske produkter er underlagt licens. Kun juridiske personer, der er etableret i EU, kan opnå en
licens.
I SE: Ubundet for biocidprodukter.
b) Anden provisionsagenturvirksomhed (CPC 621)

For leveringsmåde 1:

B. Engroshandel

I AT, BG, FR, PL, RO: Ubundet for distribution af tobak og tobaksvarer.

a)

L 186/1025

Engroshandel i forbindelse med motorkøretøjer, I AT, BG, CZ, FI, RO, SI, SK: Ubundet for distribution af farmaceutiske produkter.
motorcykler og snemobiler samt dele og tilbehør
dertil (del af CPC 61111, del af CPC 6113 og del
In BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Ubundet for detailhandel, undtagen for postordrevirk
af CPC 6121)
somhed.

Beskrivelse af forbehold

I BG, HU, PL: Ubundet for varemægling med råvarer.

DA

I BG, FI, PL, RO: Ubundet for distribution af alkoholholdige drikkevarer.

L 186/1026

Sektor eller delsektor

I CY: Statsborgerskabskrav for engroshandel med farmaceutiske produkter.

b) Engroshandel i forbindelse med teleterminaludstyr I FR: For provisionsagenturvirksomhed, ubundet for forhandlere og mæglere, der arbejder på 17 markeder af national interesse
(del af CPC 7542)
inden for friske fødevarer. Ubundet for engroshandel med farmaceutiske produkter.
c)

I MT: Ubundet for provisionsagenturvirksomhed.
I SE: Ubundet for detailhandel med alkoholholdige drikkevarer.

C. Detailhandel (25)
Detailhandel i forbindelse med motorkøretøjer,
motorcykler og snemobiler samt dele og tilbehør
dertil (CPC 61112, del af CPC 6113 og del af CPC
6121)
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Anden engroshandel (CPC 622 undtagen engros I IT: For engroshandel er der statsmonopol på tobak.
handel i forbindelse med energiprodukter (24))

Detailhandel i forbindelse med teleterminaludstyr (del
af CPC 7542)

Detailhandel med fødevarer (CPC 631)

12.6.2020

Detailhandel med andre varer (ikke energi), undtagen
detailhandel med farmaceutiske produkter og medi
cinske og ortopædiske artikler (26) (CPC 632, undtagen
CPC 63211 og 63297)

Beskrivelse af forbehold

D. Franchisevirksomhed (CPC 8929)

A. Primærundervisning (CPC 921)

(kun

privat
DA

5. UNDERVISNINGSVIRKSOMHED
finansieret virksomhed)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

For leveringsmåde 1:
I BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Ubundet.
For leveringsmåde 2:

B. Sekundærundervisning (CPC 922)

For leveringsmåde 1:
I BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
I CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet.

Den Europæiske Unions Tidende

I CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Ubundet.

For leveringsmåde 1 og 2:
I LV: Ubundet for teknisk og erhvervsfaglig sekundærundervisning for handicappede elever (CPC 9224).
C. Tertiærundervisning (CPC 923)

For leveringsmåde 1:
I AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet.

I IT: Der gælder visse statsborgerskabskrav for tjenesteydere, der ønsker at udstede statsanerkendte eksamensbeviser.

L 186/1027

I FR: Statsborgerskabskrav. Vietnamesiske statsborgere kan dog få tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede
en uddannelsesinstitution samt undervise.

Beskrivelse af forbehold

For leveringsmåde 2:

L 186/1028

Sektor eller delsektor

I AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet.
DA

For leveringsmåde 1 og 2:
I CZ, SK: Ubundet for tertiærundervisning, undtagen teknisk og erhvervsfaglig postsekundærundervisning (CPC 92310).
D. Voksenundervisning (CPC 924)

For leveringsmåde 1 og 2:

For leveringsmåde 1:
I AT: Ubundet for voksenundervisning ved hjælp af radio- eller TV-udsendelser.

E.

Anden undervisningsvirksomhed (CPC 929)

For leveringsmåde 1 og 2:
I AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Ubundet.

Den Europæiske Unions Tidende

I CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet.

For leveringsmåde 1:
I HR: Ingen for undervisning pr. korrespondance eller telekommunikation.

6. MILJØTJENESTEYDELSER

For leveringsmåde 1:

A. Spildevandsafledning (CPC 9401) (27)

I EU: Ubundet, undtagen for rådgivningsvirksomhed.

Ingen.

12.6.2020

B. Håndtering af fast/farligt affald, undtagen grænse For leveringsmåde 2:
overskridende transport af farligt affald

a)

Beskrivelse af forbehold

Renovationsvæsen (CPC 9402)

DA

b) Renholdelse og lignende tjenesteydelser (CPC
9403)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

C. Beskyttelse af luft og klima (CPC 9404) (28)
D. Oprydning og rensning af jord og vand
Behandling, oprydning af kontamineret/forurenet
jord og vand (del af CPC 94060) (29)

E.

Bekæmpelse af støj og vibrationer (CPC 9405)

F.

Beskyttelse af biodiversitet og landskab

a)

Natur- og landskabspleje (del af CPC 9406)

G. Andre miljø94090)

og

hjælpetjenesteydelser

Den Europæiske Unions Tidende

a)

(CPC

7. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

For leveringsmåde 1 og 2:

L 186/1029

A. Forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser

Beskrivelse af forbehold

I AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet for direkte forsikring, undtagen
forsikring af risici i forbindelse med:

L 186/1030

Sektor eller delsektor

DA

a) søtransport og kommerciel luftfart samt opsendelse og fragt i rummet (inklusive satellitter) med en sådan forsikring, at den
dækker et af eller alle følgende: de transporterede varer, transportmidlet, der transporterer varerne, og alt ansvar, der er
forbundet dermed, og

b) varer i international transit.

I DK: Kontrakter om obligatorisk flyforsikring må kun indgås af virksomheder, der er etableret i EU. Ingen andre personer eller
virksomheder (inkl. forsikringsselskaber) end forsikringsselskaber med særlig tilladelse efter dansk lovgivning eller med tilladelse
udstedt af kompetente danske myndigheder må i Danmark erhvervsmæssigt medvirke ved tegning af direkte forsikring af
personer, der residerer i Danmark, af danske skibe eller af ejendom i Danmark.

Den Europæiske Unions Tidende

I AT: Erhvervsfremme og mægling på vegne af et datterselskab, der ikke er etableret i EU, eller på vegne af en filial, der ikke er
etableret i Østrig (undtagen genforsikring og retrocession), er forbudt. Kontrakter om obligatorisk flyforsikring, undtagen
forsikring af international kommerciel lufttransport, må kun indgås af et datterselskab, der er etableret i EU, eller af en
filial, der er etableret i Østrig. Der erlægges højere præmieafgift for forsikringskontrakter (undtagen kontrakter om genforsikring
og retrocession), der er indgået af et datterselskab, som ikke er etableret i EU, eller af en filial, der ikke er etableret i Østrig. Der
kan indrømmes fritagelse for den højere afgift.

I DE: Kontrakter om obligatorisk flyforsikring må kun indgås af et datterselskab, der er etableret i EU, eller af en filial, der er
etableret i Tyskland. Hvis et udenlandsk forsikringsselskab har etableret en filial i Tyskland, må det kun tegne forsikrings
kontrakter i Tyskland vedrørende international transport gennem den filial, der er etableret i Tyskland.

I FR: Forsikringskontrakter om risici i forbindelse med landtransport må kun indgås af forsikringsselskaber, der er etableret i EU.

12.6.2020

I PL: Ubundet for genforsikring, retrocession og forsikring, undtagen for genforsikring, retrocession og forsikring af varer i
international handel.

Beskrivelse af forbehold

I PT: Kontrakter om forsikring af luft- og søtransport af gods samt fly-, skrog- og ansvarsforsikring må kun tegnes af virk
somheder, der er etableret i EU. Kun personer eller virksomheder etableret i Unionen kan optræde som mæglere for en sådan
forsikringsvirksomhed i Portugal.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

DA

I RO: Genforsikring på det internationale marked er kun tilladt, hvis den genforsikrede risiko ikke kan placeres på hjemme
markedet.

For leveringsmåde 1:

a) søtransport og kommerciel luftfart samt opsendelse og fragt i rummet (inklusive satellitter) med en sådan forsikring, at den
dækker et af eller alle følgende: de transporterede varer, transportmidlet, der transporterer varerne, og alt ansvar, der er
forbundet dermed, og

b) varer i international transit.

Den Europæiske Unions Tidende

I AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet for direkte forsikringsmægling,
undtagen forsikring af risici i forbindelse med:

I BG: Ubundet for direkte forsikring, undtagen for tjenesteydelser, der leveres af udenlandske leverandører til udenlandske
personer på Bulgariens område. Kontrakter om transportforsikring af gods, køretøjsforsikring og ansvarsforsikring for risici, der
optræder i Bulgarien, må ikke tegnes direkte af udenlandske forsikringsselskaber. Et udenlandsk forsikringsselskab må kun tegne
forsikringskontrakter gennem en filial i EU. Ubundet for indskudsforsikring og lignende godtgørelsesordninger samt obligato
riske forsikringsordninger.

I CY, LV, MT: Ubundet for direkte forsikring, undtagen forsikring af risici i forbindelse med:

b) varer i international transit.

L 186/1031

a) søtransport og kommerciel luftfart samt opsendelse og fragt i rummet (inklusive satellitter) med en sådan forsikring, at den
dækker et af eller alle følgende: de transporterede varer, transportmidlet, der transporterer varerne, og alt ansvar, der er
forbundet dermed, og

Beskrivelse af forbehold

I LT: Ubundet for direkte forsikring, undtagen forsikring af risici i forbindelse med:

DA

a) søtransport og kommerciel luftfart samt opsendelse og fragt i rummet (inklusive satellitter) med en sådan forsikring, at den
dækker et af eller alle følgende: de transporterede varer, transportmidlet, der transporterer varerne, og alt ansvar, der er
forbundet dermed, og

L 186/1032

Sektor eller delsektor

b) varer i international transit, undtagen i forbindelse med landtransport, hvor risikoen gør sig gældende i Litauen.

I LT, LV, PL, BU: Ubundet for forsikringsmægling.

I HR: Ubundet for direkte forsikring og hertil knyttet direkte forsikringsmægling, undtagen:

a) livsforsikring: for levering af livsforsikring til udlændinge, der er bosiddende i Kroatien

Den Europæiske Unions Tidende

I FI: Kun forsikringsselskaber med hovedsæde i Unionen eller filial i Finland må tilbyde direkte forsikring (herunder coas
surance). Forsikringsmæglervirksomhed er betinget af et fast forretningssted i Unionen.

b) skadesforsikring: for levering af skadesforsikring til udlændinge, der er bosiddende i Kroatien, dog ikke ansvarsforsikring
vedrørende biler, og

c) søfart, luftfart, transport.

I HU: Levering af direkte forsikring på Ungarns område af forsikringsselskaber, der ikke er etableret i EU, er kun tilladt gennem
en filial, der er registreret i Ungarn.

12.6.2020

I IT: Ubundet for aktuarerhvervet. Kontrakter om transportforsikring af gods, køretøjsforsikring og ansvarsforsikring for risici,
der optræder i Italien, må kun tegnes af forsikringsselskaber, der er etableret i EU. Dette forbehold gælder ikke for international
transport, der omfatter import til Italien.

Beskrivelse af forbehold

I SE: Levering af direkte forsikring er kun tilladt gennem en leverandør af forsikringstjenesteydelser, der har særlig tilladelse i
Sverige, forudsat at den udenlandske leverandør af tjenesteydelser og det svenske forsikringsselskab tilhører samme virksom
hedskoncern eller har indgået en samarbejdsaftale.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

DA

I ES: For aktuarvirksomhed: bopælskrav og krav om tre års relevant erhvervserfaring.

For leveringsmåde 2:

I AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet for mægling.

I HR: Ubundet for direkte forsikring og hertil knyttet direkte forsikringsmægling, undtagen:

a) livsforsikring: for levering af livsforsikring til udlændinge, der er bosiddende i Kroatien

Den Europæiske Unions Tidende

I BG: For direkte forsikring: Bulgarske fysiske og juridiske personer samt udenlandske personer, der udøver forretningsvirk
somhed på Bulgariens område, må vedrørende deres virksomhed i Bulgarien kun tegne forsikringskontrakter med leverandører,
som har tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i Bulgarien. Forsikringsgodtgørelse som følge af disse kontrakter udbetales
i Bulgarien. Ubundet for indskudsforsikring og lignende godtgørelsesordninger samt obligatoriske forsikringsordninger.

b) skadesforsikring:

i) for levering af skadesforsikring til udlændinge, der er bosiddende i Kroatien, dog ikke ansvarsforsikring vedrørende biler

ii) skadesforsikring:
L 186/1033

— personlig forsikring eller ejendomsforsikring, som ikke er tilgængelig i Kroatien

Beskrivelse af forbehold

— virksomheder, der tegner forsikring i udlandet i forbindelse med investeringsarbejder i udlandet, herunder for udstyr til
disse arbejder

DA

— for forsikring for tilbagebetaling af udenlandske lån (collateral insurance)

L 186/1034

Sektor eller delsektor

— personlig forsikring og ejendomsforsikring af helejede virksomheder og joint ventures, som udøver en økonomisk
aktivitet i udlandet, såfremt det er i overensstemmelse med lovgivningen i dette land, eller det kræves i forbindelse
med dets registrering
— skibe under bygning og eftersyn, hvis dette er bestemt ved den kontrakt, der er indgået med den udenlandske kunde
(køber), og

I IT: Kontrakter om transportforsikring af gods, køretøjsforsikring og ansvarsforsikring for risici, der optræder i Italien, må kun
tegnes af forsikringsselskaber, der er etableret i EU. Dette forbehold gælder ikke for international transport, der omfatter import
til Italien.

Den Europæiske Unions Tidende

c) søfart, luftfart, transport.

B. Bankvirksomhed og andre finansielle tjenesteydelser For leveringsmåde 1:
(undtagen forsikring)
I AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SK, UK: Ubundet, undtagen for levering af finansielle
oplysninger og finansiel databehandling og rådgivning samt dermed beslægtede tjenesteydelser, undtagen mægling.
I AT, BE: Levering af investeringsrådgivning kræver etablering.
I BG: Eventuelle begrænsninger og betingelser vedrørende brug af telekommunikationsnet.

12.6.2020

I CY: Ubundet, undtagen for handel med værdipapirer, levering af finansielle oplysninger samt finansiel databehandling og
rådgivning samt dermed beslægtede tjenesteydelser, undtagen mægling.

Beskrivelse af forbehold

I EE: For modtagelse af indlån: krav om tilladelse fra Estlands finansielle tilsynsmyndighed og om registrering i henhold til estisk
lov som aktieselskab, datterselskab eller filial.

DA

I EE: Etablering af et specialiseret administrationsselskab er påkrævet til varetagelse af administrationen af investeringsfonde, og
kun virksomheder med vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen kan optræde som depositarer for investeringsfondes aktiver.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I HR: Ubundet, undtagen for långivning, finansiel leasing, betalings- og pengeoverførselstjenester, garantier og engagementer,
låneformidling på pengemarkedet, tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger og rådgivning samt andre finansielle
hjælpetjenesteydelser, undtagen mægling.

I IT: Ubundet for "promotori di servizi finanziari" (sælgere af finansielle tjenesteydelser).

I LT: Etablering af et specialiseret administrationsselskab er påkrævet til varetagelse af administrationen af investeringsfonde og
investeringsselskaber, og kun virksomheder med vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen kan optræde som depositarer for
investeringsfondes aktiver.

Den Europæiske Unions Tidende

I IE: Levering af investeringsservice eller investeringsrådgivning kræver enten a) tilladelse i Irland, hvilket normalt forudsætter, at
enheden er registreret eller er et partnerskab eller en eneforhandler med hovedsæde/vedtægtsmæssigt hjemsted i Irland (i visse
tilfælde er det ikke nødvendigt med en tilladelse, f.eks. når en tjenesteyder fra Vietnam ikke har nogen handelsmæssig
tilstedeværelse i Irland, og tjenesteydelsen ikke leveres til privatpersoner), eller b) tilladelse i en anden EU-medlemsstat i
henhold til EU's direktiv om investeringsservice.

I LT: Pensionsfondsadministration kræver handelsmæssig tilstedeværelse.

I LV: Ubundet, undtagen for deltagelse i emission af alle former for værdipapirer, levering af finansielle oplysninger og finansiel
databehandling og rådgivning samt dermed beslægtede tjenesteydelser, undtagen mægling.

L 186/1035

I MT: Ubundet, undtagen for modtagelse af indlån, långivning af alle typer, levering af finansielle oplysninger og finansiel
databehandling

Beskrivelse af forbehold

og for rådgivning samt dermed beslægtede tjenesteydelser, undtagen mægling.

DA

I PL: For tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger og finansiel databehandling og dermed beslægtet programmel er
der krav om anvendelse af det offentlige telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net.

L 186/1036

Sektor eller delsektor

I RO: Ubundet for finansiel leasing, handel med pengemarkedspapirer, handel med fremmed valuta, handel med afledte
produkter, valutakurs- og renteinstrumenter, omsættelige værdipapirer og andre omsætningspapirer og finansielle aktiver,
deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer, forvaltning af aktiver og afregnings- og clearingsvirksomhed for finansielle
aktiver. Betalings- og pengeoverførselsvirksomhed er kun tilladt gennem en bank, der er etableret i Rumænien.

a) Deltagelse i emission af statsobligationer og pensionsfondsadministration: Ubundet.

b) Alle andre delsektorer, undtagen deltagelse i emission af statsobligationer, pensionsfondsadministration, tilvejebringelse og
overførsel af finansielle oplysninger og rådgivning samt andre finansielle hjælpetjenesteydelser: Ubundet, undtagen med
hensyn til indenlandske juridiske enheders og eneejeres accept af kreditter (alle former for lån) og af garantier og forpligtelser
fra udenlandske kreditinstitutioner. Udenlandske personer kan kun tilbyde udenlandske værdipapirer gennem indenlandske
banker og børsmæglervirksomheder. Medlemmer af den slovenske fondsbørs skal være registreret i Slovenien eller være
filialer af udenlandske investeringsselskaber eller banker.

Den Europæiske Unions Tidende

I SI:

For leveringsmåde 2:

I BG: Eventuelle begrænsninger og betingelser vedrørende brug af telekommunikationsnet.

12.6.2020

I PL: For tilvejebringelse og overførsel af finansielle oplysninger og finansiel databehandling og dermed beslægtet programmel er
der krav om anvendelse af det offentlige telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net.

Beskrivelse af forbehold

8. SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE TJENESTEY
DELSER (kun privatfinansieret virksomhed)
For leveringsmåde 1:

DA

A. Hospitalsvirksomhed (CPC 9311)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

C. Behandlingshjem, der ikke udøver hospitalsvirk I AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
somhed (CPC 93193)
For leveringsmåde 2:
Ingen.
For leveringsmåde 1:
I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
I BE: Ubundet, undtagen for hvilehjem, plejehjem og ældrehjem.
I CZ: Ubundet.

Den Europæiske Unions Tidende

D. Sociale tjenesteydelser (CPC 933)

9. TURISME OG REJSERELATEREDE TJENESTEYDEL
SER
A. Hoteller, restauranter og catering (CPC 641, CPC For leveringsmåde 1:
642 og CPC 643), undtagen catering inden for luft
transportsektoren
I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet, undtagen for
catering.
I HR: Ubundet.

Ingen.

L 186/1037

For leveringsmåde 2:

Beskrivelse af forbehold

B. Rejsebureauer og rejsearrangører (herunder rejsele For leveringsmåde 1:
dere) (CPC 7471)

DA

I BG, HU: Ubundet.

L 186/1038

Sektor eller delsektor

I CY: Statsborgerskabskrav. Udenlandske tjenesteydere skal være repræsenteret af et rejsebureau med hjemsted i landet.
For leveringsmåde 2:
Ingen.
For leveringsmåde 1:
I BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
Ingen.
10. FRITIDS- OG SPORTSAKTIVITETER SAMT
KULTURELLE AKTIVITETER (undtagen audiovisu
elle tjenesteydelser)

Den Europæiske Unions Tidende

C. Turistguidevirksomhed (CPC 7472)

A. Forlystelsesvirksomhed (herunder teater, levende For leveringsmåde 1:
musik, cirkus og diskoteksvirksomhed) (CPC
9619)
I BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
I CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.
12.6.2020

I BG: Ubundet, undtagen for underholdning præsteret af teaterinstruktører, sanggrupper, bands og orkestre (CPC 96191);
virksomhed udøvet af forfattere, komponister, billedhuggere, entertainere og andre selvstændigt udøvende kunstnere (CPC
96192) og tjenesteydelser i tilknytning til teatervirksomhed (CPC 96193).

Beskrivelse af forbehold

I EE: Ubundet for anden forlystelsesvirksomhed (CPC 96199), undtagen for biografer og teatre.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I LT, LV: Ubundet, undtagen for drift af biografer og teatre (del af CPC 96199).
DA

B.

Nyheds- og pressebureauer (CPC 962)

For leveringsmåde 1:
I BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
I BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.

I BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
For leveringsmåde 2:

Den Europæiske Unions Tidende

C. Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virk For leveringsmåde 1:
somhed (CPC 963)

I BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.

D. Sportsaktiviteter (CPC 9641)

For leveringsmåde 1 og 2:
I AT: Ubundet for skiskoler og bjergførervirksomhed.
I BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet.
For leveringsmåde 1:
L 186/1039

I CY, EE: Ubundet.

E.

Beskrivelse af forbehold

Tjenesteydelser i forbindelse med rekreative parker For leveringsmåde 1 og 2:
og strande (CPC 96491)

DA

Ingen.

L 186/1040

Sektor eller delsektor

11. TRANSPORTVIRKSOMHED

A. Søtransport

For leveringsmåde 1 og 2:

International passagertransport (CPC
undtagen national cabotagetransport (30))

7211, Ingen.

b)

International godstransport (CPC 7212, undtagen
national cabotagetransport (31))

B.

Jernbanetransport

For leveringsmåde 1:

a)

Passagertransport (CPC 7111)

I EU: Ubundet.

b)

Godstransport (CPC 7112)

For leveringsmåde 2:

Den Europæiske Unions Tidende

a)

Ingen.

For leveringsmåde 1:

a)

Passagertransport (CPC 7121 og CPC 7122)

I EU: Ubundet.

b)

Godstransport (CPC 7123, undtagen transport af For leveringsmåde 2:
post for egen regning (32))
Ingen.

12.6.2020

C. Vejtransport

Beskrivelse af forbehold

12.6.2020

Sektor eller delsektor

D. Rørledningstransport af andet end brændstof For leveringsmåde 1:
fer (33) (CPC 7139)
DA

I EU: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.

12. HJÆLPEVIRKSOMHED FOR TRANSPORT (34)

For leveringsmåde 1:

a)

Håndtering af søgods

I EU: Ubundet

b)

Oplagrings- og pakhusvirksomhed (del af CPC SE: Ingen, undtagen for slæbe- og bugservirksomhed og udlejning af skibe med besætning, hvor SE har begrænsninger for
cabotage og flag.
742)

c)

Tjenesteydelser inden for toldbehandling

d)

Tjenesteydelser vedrørende containerterminaler og I HR: Ubundet, undtagen for godstransportagenturvirksomhed.
oplagring

e)

Skibsagenturvirksomhed

f)

Speditørtjenesteydelser inden for søtransport

g)

Udlejning af skibe med besætning (CPC 7213)

h)

Slæbe- og bugservirksomhed (CPC 7214)

Den Europæiske Unions Tidende

A. Hjælpevirksomhed for søtransport

I AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet for udlejning af skibe med besætning.

For leveringsmåde 2:
Ingen.

L 186/1041

Beskrivelse af forbehold

Støttetjenesteydelser inden for søtransport (del af
CPC 745)

j)

Andre støtte- og hjælpetjenesteydelser (del af CPC
749)

B.

Hjælpevirksomhed for jernbanetransport

For leveringsmåde 1:

a)

Godshåndtering (del af CPC 741)

I EU: Ubundet for slæbe- og bugservirksomhed.

b)

Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 742)

I CZ: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

c)

Godstransportagenturvirksomhed (del af CPC 748) I HR: Ubundet, undtagen for godstransportagenturvirksomhed.

d)

Slæbe- og bugservirksomhed (CPC 7113)

e)

Støttetjenesteydelser inden for jernbanetransport Ingen.
(CPC 743)

f)

Andre støtte- og hjælpetjenesteydelser (del af CPC
749)

DA

i)

L 186/1042

Sektor eller delsektor

For leveringsmåde 1:

a)

Godshåndtering (del af CPC 741)

I AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ubundet for udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører.

b)

Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 742)

I HR: Ubundet, undtagen for godstransportagenturvirksomhed og støttetjenesteydelser inden for vejtransport, der kræver en
tilladelse.

c)

Godstransportagenturvirksomhed (del af CPC 748)

d)

Udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører
(CPC 7124)

e)

Støttetjenesteydelser inden for vejtransport (CPC
744)

12.6.2020

C. Hjælpevirksomhed for vejtransport

Den Europæiske Unions Tidende

For leveringsmåde 2:

Beskrivelse af forbehold

I CZ: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).
f)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

Andre støtte- og hjælpetjenesteydelser (del af CPC
749)
For leveringsmåde 2:
DA

Ingen.

D. Hjælpevirksomhed for lufttransport

Ground handling-tjenesteydelser (herunder cate For leveringsmåde 1:
ring)
I EU: Ubundet, undtagen for catering.
For leveringsmåde 2:
I BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.

b)

Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 742)

Den Europæiske Unions Tidende

a)

For leveringsmåde 1 og 2:
Ingen.

c)

Godstransportagenturvirksomhed (del af CPC 748) For leveringsmåde 1 og 2:
L 186/1043

Ingen.

d)

Beskrivelse af forbehold

Udlejning af luftfartøjer med besætning (CPC 734) For leveringsmåde 1 og 2:

Salg og markedsføring

For leveringsmåde 1 og 2:

f)

Onlinereservationssystemer (CRS)

EU: Når EU-luftfartsselskaber ikke sikres en tilsvarende behandling (35) svarende til den, som sikres i Den Europæiske Union af
CRS-tjenesteydere i Vietnam, eller når CRS-tjenesteydere i Unionen ikke sikres en tilsvarende behandling svarende til den, som
sikres i Unionen af luftfartsselskaber i Vietnam, kan der træffes foranstaltninger til at sikre en tilsvarende behandling,
henholdsvis af CRS-tjenesteydere i Unionen til luftfartsselskaber fra Vietnam eller af EU-luftfartsselskaber til CRS-tjenesteydere
fra Vietnam.

E.

Hjælpevirksomhed for rørledningstransport af For leveringsmåde 1:
andre varer end brændstoffer (36)

a)

Den Europæiske Unions Tidende

e)

DA

EU: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU, skal være registreret i den EU-medlemsstat, som har givet selskabet
autorisation, eller andetsteds i EU, hvis den medlemsstat, der udsteder autorisation, tillader dette. For at blive registreret skal
luftfartøjet være ejet enten af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som
opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol. Et luftfartøj, der er registreret i Vietnam, kan undtagelsesvis
leases af et vietnamesisk luftfartsselskab til et EU-luftfartsselskab, når der foreligger særlige omstændigheder og for at opfylde
EU-luftfartsselskabets særlige behov, sæsonbetonede kapacitetsbehov eller behov for at løse eventuelle driftsvanskeligheder, der
ikke på rimelig vis kan opfyldes ved leasing af luftfartøjer, der er registreret i EU, idet dette dog kræver godkendelse for en
bestemt periode fra den EU-medlemsstat, der har givet autorisation til EU-luftfartsselskabet.

L 186/1044

Sektor eller delsektor

I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
Lager- og pakhusvirksomhed for andre varer end
brændstoffer, der transporteres ad rørledning (del
For leveringsmåde 2:
af CPC 742)
Ingen.

13. ANDEN TRANSPORTVIRKSOMHED

I AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ubundet.

12.6.2020

Levering af tjenesteydelser inden for kombineret trans Alle medlemsstater, undtagen i AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ingen, uden at det berører
begrænsningerne som anført i denne liste over forpligtelser for en given transportform.
port

Beskrivelse af forbehold

14. ENERGITJENESTEYDELSER

DA

A. Tjenesteydelser i tilknytning til råstofudvinding For leveringsmåde 1 og 2:
(CPC 883) (37)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

Ingen.

B.

Rørledningstransport af brændstoffer (CPC 7131) For leveringsmåde 1:
EU: Ubundet.

I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

C. Lager- og pakhusvirksomhed for brændstoffer, der For leveringsmåde 1:
transporteres ad rørledning (del af CPC 742)
I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Ubundet.

Den Europæiske Unions Tidende

For leveringsmåde 2:

For leveringsmåde 2:
Ingen.

D. Engroshandel med faste, flydende og luftformige For leveringsmåde 1:
brændstoffer og tilknyttede produkter (CPC
62271) og engroshandel med elektricitet, damp
I EU: Ubundet for engroshandel med elektricitet, damp og varmt vand.
og varmt vand

Ingen.

L 186/1045

For leveringsmåde 2:

E.

Detailhandel med motorbrændstof (CPC 613)

Beskrivelse af forbehold

L 186/1046

Sektor eller delsektor

For leveringsmåde 1:
DA

I EU: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
Ingen.

Detailhandel med brændselsolier, flaskegas, kul og For leveringsmåde 1:
træ (CPC 63297) og detailhandel med elektricitet,
gas (ikke flaskegas), damp og varmt vand
I EU: Ubundet for detailhandel med elektricitet, gas (ikke flaskegas), damp og varmt vand.
I BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Ubundet for detailhandel med brændselsolier,
flaskegas, kul og træ, undtagen for postordre (ingen for postordre).
For leveringsmåde 2:

Den Europæiske Unions Tidende

F.

Ingen.

G. Tjenesteydelser i tilknytning til energidistribution For leveringsmåde 1:
(CPC 887)
I EU: Ubundet, undtagen for konsulentvirksomhed (ingen for konsulentvirksomhed).
For leveringsmåde 2:
12.6.2020

Ingen.

Beskrivelse af forbehold

15. ANDRE TJENESTEYDELSER, i.a.n.
a)

DA

Vaske-, rensnings- og farvningsvirksomhed (CPC For leveringsmåde 1:
9701)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I EU: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
Ingen.
b)

Frisørvirksomhed (CPC 97021)

For leveringsmåde 1:

For leveringsmåde 2:
Ingen.
c)

Kosmetisk behandling, manicure og pedicure (CPC For leveringsmåde 1:
97022)

Den Europæiske Unions Tidende

I EU: Ubundet.

I EU: Ubundet.
For leveringsmåde 2:
Ingen.
d)

Anden skønhedspleje, i.a.n. (CPC 97029)

For leveringsmåde 1:
I EU: Ubundet.

Ingen.

L 186/1047

For leveringsmåde 2:

Beskrivelse af forbehold

DA

Spavirksomhed og ikke-terapeutisk massage, i det For leveringsmåde 1:
omfang formålet er fysisk afslapning og velvære
og ikke medicinsk behandling eller genoptræ
I EU: Ubundet.
ning (38) (CPC ver. 1.0 97230)

e)

L 186/1048

Sektor eller delsektor

For leveringsmåde 2:
Ingen.

g)

Telekommunikationstilslutning (CPC 7543)

For leveringsmåde 1 og 2:

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

12.6.2020

(11)
(12)
(13)
(14)

I bulgarsk ejendomslovgivning anerkendes følgende begrænsede ejendomsrettigheder: brugsret, bygningsret, ret til at opføre overbygninger og servitutter.
Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende GATS-forpligtelser.
Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende GATS-forpligtelser.
Ifølge lov om erhvervsselskaber betragtes filialer etableret i Slovenien ikke som juridiske personer, men hvad angår deres virke, behandles de på samme måde som et datterselskab, hvilket er i
overensstemmelse med artikel XXVIII, litra g), i GATS.
Omfatter juridisk rådgivning, juridisk repræsentation, juridisk voldgift og forlig/mægling, juridisk dokumentation og certificering. Levering af juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår
folkeretten, EU-retten og lovgivningen i ethvert retsområde, hvor tjenesteyderen eller dennes personale er kvalificeret til at udøve advokatvirksomhed, og er, ligesom leveringen af andre ydelser, omfattet af
de licenskrav og -procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for så vidt angår folkeretten og fremmed ret, kan disse licens- og
procedurekrav bl.a. være krav om overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse
med værtslandets titel), overholdelse af de relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en egnethedsprøve
og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-retten skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører
advokatsamfundet i en EU-medlemsstat, og som handler personligt, og juridiske tjenesteydelser for så vidt angår lovgivningen i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt
kvalificeret advokat, som tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt medlem af advokatsamfundet i den
pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i EU, eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret.
Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse EU-medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål repræsentere en part, der er statsborger i eller
stammer fra den medlemsstat, hvor advokaten har sin beskikkelse.
Omfatter ikke juridisk rådgivning og juridisk repræsentation i skattesager, som findes under 1.A.a) Juridiske tjenesteydelser.
Levering af farmaceutiske produkter til offentligheden, ligesom levering af andre tjenesteydelser, er underlagt de licens-, kvalifikations- og procedurekrav, der gælder i EU-medlemsstaterne. Generelt er disse
aktiviteter forbeholdt farmaceuter. I visse EU-medlemsstater er kun levering af receptpligtige lægemidler forbeholdt farmaceuter.
Del af CPC 85201, der findes under 1.A.h) Lægevirksomhed og tandlægevirksomhed.
Den pågældende tjenesteydelse vedrører erhvervet som ejendomsmægler/ejendomshandler og påvirker ikke de rettigheder og/eller begrænsninger, der gælder for fysiske og juridiske personer, som
erhverver fast ejendom.
Vedligeholdelse og reparation af transportudstyr (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 og CPC 8868) findes under 1.F.l) 1. til 1.F.l) 4. Vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr, herunder
computere (CPC 845), findes under 1.B. Computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser.
Omfatter ikke trykning, der er omfattet af CPC 88442 og findes under 1.F. p).
Ved "håndtering" forstås aktiviteter som indsamling, sortering, transport og udbringning.
Ved "postforsendelser" forstås forsendelser, der håndteres af enhver form for kommerciel operatør, såvel offentlig som privat.
F.eks. breve og postkort.

Den Europæiske Unions Tidende

Ingen.

12.6.2020
DA
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(15) F.eks. bøger og kataloger.
(16) Aviser, blade og tidsskrifter.
(17) Eksprestjenester kan ud over højere hastighed og større pålidelighed tilføre yderligere værdielementer som f.eks. opsamling fra oprindelsessted, personlig levering til modtageren, eftersporing, mulighed for
ændring af bestemmelsessted og modtager under forsendelsen, bekræftelse af modtagelse.
(18) Tilrådighedsstillelse af midler, herunder tilrådighedsstillelse af ad hoc-lokaler og tredjemands levering af transport, som giver mulighed for selvservicering via gensidig udveksling af postforsendelser mellem
brugere, som abonnerer på denne tjeneste. Ved "postforsendelser" forstås forsendelser, der håndteres af enhver form for kommerciel operatør, såvel offentlig som privat.
(19) Ved "brevforsendelse" forstås en meddelelse i skriftlig form på et hvilket som helst fysisk medie, der skal befordres og udbringes til den adresse, afsenderen har angivet på selve forsendelsen eller på dens
emballage. Bøger, kataloger, aviser og tidsskrifter betragtes ikke som brevforsendelser.
(20) Transport af post for egen regning ved enhver form for landtransport.
(21) Transport af post for egen regning ved lufttransport.
(22) Disse tjenesteydelser omfatter ikke onlineinformations- og/eller databehandling (herunder transaktionsbehandling) (del af CPC 843), som findes under 1.B. Computertjenesteydelser og tilknyttede
tjenesteydelser.
(23) Sendevirksomhed defineres som en uafbrudt trådbunden eller trådløs transmissionskæde (uanset den oprindelige transmissions oprindelse), som er nødvendig til modtagelse eller visning af auditive eller
visuelle programsignaler til hele eller en del af offentligheden, men som ikke omfatter bidragsforbindelser mellem operatører.
(24) Disse tjenesteydelser, der omfatter CPC 62271, findes i ENERGITJENESTEYDELSER under 14.D.
(25) Omfatter ikke vedligeholdelse og reparation, der findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under 1.B. og 1.F.l).
Omfatter ikke detailhandel med energiprodukter, der findes i ENERGITJENESTEYDELSER under 14.E. og 14.F.
(26) Detailhandel med farmaceutiske produkter og medicinske og ortopædiske artikler findes i LIBERALE TJENESTEYDELSER under 1.A.k).
(27) Svarer til kloakvæsen.
(28) Svarer til rensning af udstødningsgasser.
(29) Svarer til en del af natur- og landskabspleje.
(30) Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som cabotage under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke national cabotagetransport, som i princippet dækker transport af
passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel, jf. De Forenede Nationers
havretskonvention, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat.
(31) Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som cabotage under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke national cabotagetransport, som i princippet dækker transport af
passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel, jf. De Forenede Nationers
havretskonvention, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat.
(32) Del af CPC 71235, der findes i KOMMUNIKATIONSTJENESTEYDELSER under 2.A. Post- og kurertjenesteydelser.
(33) Rørledningstransport af brændstoffer findes i ENERGITJENESTEYDELSER under 14.B.
(34) Omfatter ikke vedligeholdelse og reparation af transportudstyr, der findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under 1.F.1) 1 til 1.F.1) 4.
(35) Ved "tilsvarende behandling" forstås en ikkeforskelsbehandlende behandling af luftfartsselskaber og CRS-tjenesteydere fra Den Europæiske Union.
(36) Hjælpevirksomhed for rørledningstransport af brændstoffer findes i ENERGITJENESTEYDELSER under 14.C.
(37) Omfatter følgende tjenesteydelser på honorar- eller kontraktbasis: rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med minearbejde, forberedelser til etablering af boreplads på land, opstilling af
boreudstyr på land, borearbejde, tjenesteydelser i tilknytning til borekroner, foringsrør- og rør, boremudderlevering og boremudderdesign, kontrol af faste stoffer i boremudderet, fiskeoperationer og andre
specielle operationer nede i borehullet, geologisk assistance og overvågning af borearbejdet på borepladsen, kernetagning, prøveproduktion, operationer udført med stålwireudstyr i borehullet, levering og
håndtering af endelig brøndvæske (saltopløsning), levering og installation af udstyr til færdiggørelse af boringen, cementering (pumpning af cement mellem forerør og formation), stimulering (frakturering,
syring og højtrykspumpning), brøndoverhaling og brøndreparation, endelig brøndplombering og lukning.
Omfatter ikke direkte adgang til eller udnyttelse af naturressourcer.
Omfatter ikke forberedelser til etablering af boreplads med henblik på boring efter andre ressourcer end olie og gas (CPC 5115), der findes under 3. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG LIGNENDE
INGENIØRVIRKSOMHED.
(38) Terapeutisk massage og badekurvirksomhed findes under 1.A.h) Lægevirksomhed og tandlægevirksomhed, 1.A.j) 2. Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale og
Sundhedsvæsen (8.A og 8.C).
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Tillæg 8-A-2
SPECIFIKKE FORPLIGTELSER VEDRØRENDE LIBERALISERING AF INVESTERINGER

1. Listen over forpligtelser i dette tillæg angiver de økonomiske aktiviteter, som liberaliseres i henhold til artikel 8.7
(liste over specifikke forpligtelser), og de begrænsninger vedrørende markedsadgang, national behandling og resultat
krav, der i form af forbehold gælder for virksomheder og investorer fra Vietnam inden for disse aktiviteter. Denne
liste over forpligtelser består af følgende elementer:
a) første kolonne angiver den sektor eller delsektor, inden for hvilken Unionen forpligter sig, og det liberaliserede
område, der er omfattet af forbeholdene, og
b) anden kolonne beskriver de gældende forbehold.
2. Uden at det berører artikel 8.5 (national behandling), stk. 3, præciseres det for så vidt angår etablering, at forbehold
og forpligtelser, jf. artikel 8.4 (markedsadgang), 8.5 (national behandling) og 8.8 (resultatkrav), der er omfattet af
dette tillæg, fortsat gælder for virksomheder og investorer fra Vietnam efter deres etablering på Unionens område.
3. Unionen indgår ingen forpligtelser vedrørende markedsadgang, national behandling eller resultatkrav inden for
sektorer eller delsektorer, der er omfattet af denne aftale, og som ikke er nævnt i listerne i dette tillæg.
4. Listen over forpligtelser i dette tillæg omfatter ikke foranstaltninger vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer,
tekniske standarder og licenskrav og -procedurer, der ikke begrænser markedsadgangen eller den nationale behand
ling som defineret i artikel 8.4 (markedsadgang) og 8.5 (national behandling). Disse foranstaltninger, f.eks. kravet om
licens, kravet om at levere forsyningspligtydelser, kravet om at opnå godkendelse af kvalifikationer inden for
regulerede sektorer, kravet om at bestå specifikke eksamener, herunder sprogeksamener, og ikkeforskelsbehandlende
krav om, at visse aktiviteter ikke må udøves i miljøbeskyttede områder eller i områder af særlig historisk eller
kunstnerisk interesse, finder under alle omstændigheder anvendelse på virksomheder og investorer fra Vietnam, selv
om de ikke er opført i dette tillæg.
5. Listen over forpligtelser i dette tillæg omfatter ikke foranstaltninger vedrørende subsidier, der ydes af en part, jf.
artikel 8.1 (målsætninger og anvendelsesområde), stk. 6.
6. Det er uanset artikel 8.4 (markedsadgang) ikke nødvendigt at specificere ikkeforskelsbehandlende krav vedrørende
virksomheders retlige form i listen over forpligtelser vedrørende liberalisering af investeringer i dette tillæg, for at
sådanne kan opretholdes eller indføres af EU.
7. De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til listen over forpligtelser i dette tillæg, har ingen direkte
virkning og giver hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte rettigheder.
8. Hvis Unionen opretholder et forbehold, som kræver, at en tjenesteyder skal have statsborgerskab, nationalitet, fast
bopæl eller opholdssted på dens område som en betingelse for udøvelse af en økonomisk aktivitet, herunder
tjenesteydelser, på dens område, skal dette forbehold, som angivet i listen over forpligtelser i tillæg 8-A-3 (specifikke
forpligtelser i henhold til afdeling D (fysiske personers midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed) i kapitel 8
(liberalisering af investeringer, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel)), fungere som et forbehold med
hensyn til forpligtelser vedrørende liberalisering af investeringer som fastsat i dette tillæg i overensstemmelse med
artikel 8.7 (liste over specifikke forpligtelser), i det omfang det er relevant.
9. Unionen påtager sig forpligtelser, alt efter medlemsstat, når det er relevant.
10. Det præciseres, at for Unionens vedkommende indebærer forpligtelsen til at indrømme national behandling ikke krav
om, at fysiske eller juridiske personer fra Vietnam også indrømmes en behandling, der ydes i en medlemsstat for
statsborgere og juridiske personer fra en anden medlemsstat i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, eller andre foranstaltninger vedtaget i henhold til nævnte traktat, herunder deres gennemførelse i
medlemsstaterne. En sådan national behandling indrømmes kun juridiske personer fra Vietnam, som er etableret i
overensstemmelse med en anden medlemsstats lovgivning, og som har deres forretningssted, centrale administration
eller hovedforretningssted i nævnte medlemsstat, herunder juridiske personer etableret i Unionen, der ejes eller
kontrolleres af statsborgere i Vietnam.

Sektor eller delsektor

12.6.2020

Liste over specifikke forpligtelser vedrørende liberalisering af investeringer

Beskrivelse af forbehold

Fast ejendom

DA

ALLE SEKTORER

Alle medlemsstater undtagen AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Ingen.

I AT: Udenlandske fysiske og juridiske personers erhvervelse, køb, leje eller leasing af fast ejendom kræver tilladelse fra de
kompetente regionale myndigheder (Länder), som vurderer, om det berører vigtige økonomiske, sociale eller kulturelle interesser.

Udenlandske juridiske personer og udenlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet kan erhverve ejendomsret til bygninger og
begrænsede ejendomsrettigheder (1) til fast ejendom efter tilladelse fra finansministeriet. Dette krav gælder ikke personer, som har
foretaget investeringer i Bulgarien.

Udenlandske statsborgere med fast bopæl i udlandet, udenlandske juridiske personer og selskaber, i hvilke den udenlandske
aktieandel sikrer et flertal ved vedtagelse af beslutninger eller blokering af beslutninger, kan erhverve ejendomsret til fast
ejendom i specifikke geografiske regioner, som udpeges af ministerrådet, under forbehold af tilladelse.

Den Europæiske Unions Tidende

I BG: Udenlandske fysiske og juridiske personer (herunder filialer) kan ikke erhverve ejendomsret til jord. Bulgarske juridiske
personer med udenlandsk deltagelse kan ikke erhverve ejendomsret til landbrugsjord.

I CY: Ubundet.

I CZ: Landbrugsjord og skovarealer kan erhverves af udenlandske fysiske og juridiske personer med fast bopæl i Tjekkiet. Der
gælder særlige regler for landbrugsjord og skovarealer, som er statens ejendom.

I EE: Ubundet for erhvervelse af landbrugsjord og skove (2).

L 186/1051

I DK: Der gælder visse begrænsninger for fysiske og juridiske enheders køb af fast ejendom, når disse ikke har bopæl i Danmark.
Der gælder ligeledes visse begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders køb af landbrugsejendom.

Beskrivelse af forbehold

I EL: Ifølge lov nr. 1892/90 kræves der tilladelse fra forsvarsministeriet til borgere, der ønsker at erhverve jord i grænseområder.
Ifølge administrativ praksis er det let at få tilladelse til direkte investeringer.

I HU: Der gælder visse begrænsninger for udenlandske investorers adgang til erhvervelse af jord og fast ejendom (3).
I IE: Forudgående skriftlig tilladelse fra Land Commission er nødvendig i forbindelse med indenlandske eller udenlandske selskabers
eller udenlandske statsborgeres erhvervelse af interesser i irsk jord. Når sådan jord er bestemt til industriel anvendelse (bortset fra
landbrugsindustri), frafaldes dette krav, på betingelse af at ministeriet for erhverv, handel og beskæftigelse udsteder et certifikat.
Denne lov finder ikke anvendelse på jord inden for byområder.

Den Europæiske Unions Tidende

I HR: Ubundet for tjenesteyderes erhvervelse af fast ejendom, når disse ikke er etableret eller registreret i Kroatien. Det er tilladt for
selskaber, der er etableret og registreret i Kroatien som juridiske personer, at erhverve fast ejendom, når dette er nødvendigt for
deres levering af tjenesteydelser. Erhvervelse af fast ejendom, som er nødvendig for filialers levering af tjenesteydelser, kræver
godkendelse fra justitsministeriet. Udenlandske juridiske eller fysiske personer kan erhverve landbrugsjord.

DA

I FI (Ålandsøerne): Der gælder visse restriktioner med hensyn til retten for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab på
Åland, og for juridiske personer til at erhverve og besidde fast ejendom på Ålandsøerne uden tilladelse fra de kompetente
myndigheder på øerne. Der gælder også visse restriktioner med hensyn til etableringsretten og retten til at levere tjenesteydelser
for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab på Åland, og for juridiske personer, som ikke har tilladelse fra de
kompetente myndigheder på Ålandsøerne.

L 186/1052

Sektor eller delsektor

I IT: Udenlandske fysiske eller juridiske personers køb af fast ejendom er underlagt et krav om gensidighed.
I LT: Ubundet for erhvervelse af jord (4).
I LV: Ubundet i forbindelse med erhvervelse af jord; jordleasing på ikke over 99 år er tilladt.
I MT: Kravene i Maltas lovgivning og forskrifter vedrørende erhvervelse af fast ejendom gælder fortsat.

12.6.2020

I PL: Udlændinge skal have tilladelse til erhvervelse af fast ejendom, direkte og indirekte. Udlændinges køb eller anden erhvervelse
af aktier, samt enhver anden lovmæssig handling vedrørende aktier, i et selskab, hvis sæde er i Polen, og som ejer eller vedvarende
bruger en ejendom beliggende på Polens område, kræver tilladelse. Der udstedes tilladelse ved administrativ afgørelse af ministeren
med kompetence for interne anliggender i samråd med forsvarsministeren samt i tilfælde af erhvervelse af landbrugsejendom også i
samråd med ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter.

Beskrivelse af forbehold

I RO: Fysiske personer uden rumænsk statsborgerskab eller bopæl i Rumænien samt juridiske personer uden rumænsk nationalitet
og hovedkontor i Rumænien kan ikke erhverve ejendomsret til jord på basis af kontrakter mellem levende personer (inter vivos).

DA

I SI: Juridiske personer, der er etableret i Slovenien og har udenlandsk kapitaldeltagelse, kan erhverve fast ejendom på Sloveniens
område. Udenlandske personers filialer (5) i Slovenien kan kun erhverve fast ejendom (undtagen jord), som er nødvendig til
udøvelsen af de økonomiske aktiviteter, med henblik på hvilke de er etableret.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I SK: Der gælder visse begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders erhvervelse af fast ejendom. Udenlandske
enheder kan erhverve fast ejendom gennem etablering af slovakiske juridiske enheder eller deltagelse i joint ventures. Ubundet for
erhvervelse af jord.

ALLE SEKTORER

Administrerende direktører og revisorer

I FI: En udenlandsk person, der driver forretning som privat erhvervsdrivende, skal have en tilladelse til at drive forretning og have
fast bopæl i EU. For alle sektorer, undtagen telekommunikationstjenesteydelser, er der krav om statsborgerskab og bopæl for den
administrerende direktør for en virksomhed med begrænset ansvar. For telekommunikationstjenesteydelser er den administrerende
direktør underlagt et krav om fast bopæl.
I FR: For den administrerende direktør i en industri-, handels- eller håndværksvirksomhed kræves der en særlig tilladelse, hvis
vedkommende ikke har opholdstilladelse.

Den Europæiske Unions Tidende

I AT: Administrerende direktører for filialer af juridiske personer skal have bopæl i Østrig. Fysiske personer, der inden for en
juridisk person eller en filial har ansvaret for, at østrigsk handelslovgivning overholdes, skal have bopæl i Østrig.

I RO: Flertallet af handelsselskabers revisorer og deres stedfortrædere skal være rumænske statsborgere.
I SE: Den administrerende direktør for en juridisk person eller en filial skal have bopæl i Sverige.

ALLE SEKTORER

Offentlige forsyningsvirksomheder
L 186/1053

I EU: Økonomiske aktiviteter, der betragtes som offentlige tjenesteydelser på nationalt eller lokalt plan, kan være genstand for
offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder, som indrømmes private operatører (6) (7).

Beskrivelse af forbehold

ALLE SEKTORER

L 186/1054

Sektor eller delsektor

Etableringsformer
DA

I EU: Den behandling, der indrømmes datterselskaber (af selskaber fra Vietnam), der er stiftet i overensstemmelse med en EUmedlemsstats lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed i EU, udvides ikke til
også at gælde filialer og agenturer oprettet i en medlemsstat af et vietnamesisk selskab (8). Dette er dog ikke til hinder for, at en
medlemsstat gør denne behandling gældende for filialer og agenturer oprettet i en anden medlemsstat af et selskab eller et firma fra
et tredjeland, hvad angår deres drift på førstnævnte medlemsstats område, medmindre dette er udtrykkeligt forbudt i henhold til
EU-retten.
I BG: Der kræves tilladelse til etablering af filialer.

I EE: Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i EU.
I FI: En vietnameser, der driver forretning som partner i et finsk kommanditselskab eller interessentskab, skal have en tilladelse til at
drive forretning og have fast bopæl i EU. For alle sektorer, undtagen telekommunikationstjenesteydelser, er der krav om stats
borgerskab og bopæl for mindst halvdelen af de ordinære medlemmer og suppleanterne i bestyrelsen. Der kan dog indrømmes
fritagelse for visse virksomheder. For telekommunikationstjenesteydelser er der krav om fast bopæl for halvdelen af stifterne og
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne. Hvis stifterne er en juridisk person, stilles der bopælskrav for denne. Det kræver en tilladelse,
hvis en vietnamesisk organisation agter at drive virksomhed eller forretning ved at etablere en filial i Finland. En vietnamesisk
organisation eller fysisk person, der ikke er EU-statsborger, og som ønsker at stifte et kapitalselskab, skal indhente tilladelse hertil.

Den Europæiske Unions Tidende

I BG og PL: De aktiviteter, der udøves af et repræsentationskontor, må kun omfatte reklame og fremme af det udenlandske
moderselskab, som kontoret repræsenterer.

I IT: Adgang til industri-, handels- eller håndværksvirksomhed er betinget af en opholdstilladelse og en særlig tilladelse til
erhvervsudøvelse.
I PL: Bortset fra finansielle tjenesteydelser, ubundet for filialer. Vietnamesiske investorer kan kun iværksætte og udøve erhvervs
virksomhed i form af interessentskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber (i tilfælde af juridiske tjene
steydelser kun i form af interessentskaber og kommanditselskaber).
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I RO: Eneadministratoren eller bestyrelsesformanden samt halvdelen af det samlede antal administratorer af handelsselskaber skal
være rumænske statsborgere, medmindre andet er fastsat i selskabskontrakten eller selskabets vedtægter. Flertallet af handelssel
skabers revisorer og deres stedfortrædere skal være rumænske statsborgere.

Beskrivelse af forbehold

Tilsvarende betingelser gælder for etablering af alle andre former for juridiske enheder.
I SK: En vietnamesisk fysisk person, hvis navn skal registreres i handelsregisteret som en person, der er bemyndiget til at handle på
vegne af den erhvervsdrivende, skal forelægge en opholdstilladelse for Slovakiet.
ALLE SEKTORER

Investeringer

Den Europæiske Unions Tidende

For selskaber med begrænset ansvar og kooperative økonomiske sammenslutninger skal mindst 50 % af bestyrelsesmedlemmerne,
mindst 50 % af suppleanterne til bestyrelsen, den administrerende direktør, den administrerende vicedirektør og mindst én af de
personer, der er bemyndiget til at underskrive på virksomhedens vegne, hvis der er udpeget en sådan person, have bopæl i EØS.
Den kompetente myndighed kan indrømme undtagelser fra dette krav. Hvis ingen af virksomhedens/selskabets repræsentanter har
bopæl i Sverige, skal bestyrelsen udpege og registrere en person, der har bopæl i Sverige, og som har fået tilladelse til at modtage
forkyndelser på virksomhedens/selskabets vegne.

DA

I SE: Et vietnamesisk selskab, som ikke har etableret en juridisk enhed i Sverige eller udøver sin virksomhed gennem en handels
agent, skal gennemføre sine kommercielle transaktioner gennem en filial, der er etableret i Sverige, med en uafhængig ledelse og
separate regnskaber. Den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør, hvis en sådan er udpeget, for filialen skal
have bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). En fysisk person, der ikke har bopæl i EØS, og som
gennemfører kommercielle transaktioner i Sverige, skal udpege og registrere en repræsentant med bopæl i landet, som skal
være ansvarlig for driften i Sverige. Der føres særskilt regnskab for transaktioner i Sverige. Den kompetente myndighed kan i
de enkelte tilfælde indrømme undtagelser fra filial- og bopælskravene. Byggeprojekter af en varighed på mindre end et år, der
gennemføres af et selskab med hjemsted eller en fysisk person med bopæl uden for EØS, er fritaget for kravene om etablering af en
filial eller udpegelse af en repræsentant med bopæl i landet.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I BG: I virksomheder, hvor det offentliges (stat eller kommune) andel i egenkapitalen overstiger 30 %, kræves der tilladelse til
overførsel af disse andele til tredjemand. Visse former for erhvervsvirksomhed i forbindelse med udnyttelse eller anvendelse af
statslig eller offentlig ejendom kan udøves på grundlag af koncessioner, som indrømmes i henhold til loven om koncessioner.
Udenlandske investorer kan ikke deltage i privatiseringer. Udenlandske investorer og bulgarske juridiske personer med kontrolle
rende vietnamesisk deltagelse skal have en tilladelse for at kunne a) efterforske, udvikle eller udvinde naturressourcer i territorialfar
vande, kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone og b) erhverve en kontrollerende andel i virksomheder, der udøver
en af de under litra a) anførte aktiviteter.
I DK: Udenlandske ikke-EU-selskabers etablering af filialer afhænger af, om det pågældende land har indgået en international aftale.
Detailhandel i Danmark er reguleret ved planloven, som indeholder kriterier for detailhandelsbutikkers størrelse og beliggenhed.
Foranstaltninger vedrørende størrelse og beliggenhed er udelukkende baseret på miljøhensyn. Udenlandske detailbutikker behøver
derfor ingen særlig godkendelse eller tilladelse, før der foretages investering i Danmark.
L 186/1055

I ES: I forbindelse med investering i Spanien foretaget af udenlandske statslige eller udenlandske offentlige enheder (9) enten direkte
eller gennem virksomheder eller enheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af udenlandske regeringer, kræves der forudgående
tilladelse fra regeringen.

Beskrivelse af forbehold

I FR: Udenlandske køb, der overstiger 33,33 % af kapitalandelene eller stemmerettighederne i eller fører til kontrol med en
bestående fransk virksomhed, der indgår i udøvelsen af offentlig myndighed, også selv om det kun er lejlighedsvis, eller vedrører
et af følgende områder, skal forhåndsgodkendes af økonomiministeriet:

DA

a) aktiviteter, der kan forstyrre den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller nationale forsvarsinteresser

L 186/1056

Sektor eller delsektor

b) forskning i, og produktion eller markedsføring af, våben, ammunition, krudt eller eksplosive stoffer.
Godkendelsen kan være forbundet med særlige betingelser.

I FI: Vietnamesiske ejeres erhvervelse af kapitalandele, hvormed der opnås mere end en tredjedel af stemmerettighederne i en større
finsk virksomhed eller et større forretningsforetagende (med mere end 1 000 ansatte, med en omsætning på over 168 mio. EUR
eller med en samlet balance (10) på over 168 mio. EUR), kræver de finske myndigheders godkendelse. Godkendelsen kan kun
afvises af hensyn til vigtige nationale interesser. Disse begrænsninger gælder ikke telekommunikationstjenesteydelser.
I HU: Ubundet for vietnamesisk deltagelse i nyligt privatiserede virksomheder.

Den Europæiske Unions Tidende

Udenlandsk deltagelse i nyligt privatiserede virksomheder kan begrænses til en varierende andel, der fastsættes af den franske
regering fra sag til sag, af den aktiekapital, der udbydes til offentligheden. For etablering af visse former for handels-, industri- og
håndværksvirksomhed kræves der en særlig tilladelse, hvis den administrerende direktør ikke har fast opholdstilladelse.

I IT: Der kan indrømmes eller opretholdes eksklusive rettigheder for nyligt privatiserede virksomheder. Stemmerettighederne i
nyligt privatiserede virksomheder kan i visse tilfælde begrænses. I en periode på fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden
kan der i forbindelse med erhvervelse af store kapitalandele i virksomheder, der opererer inden for forsvar, transport, telekom
munikation og energi, stilles krav om de kompetente myndigheders godkendelse.

ALLE SEKTORER

Geografiske zoner
I FI: Der er på Ålandsøerne begrænsninger af etableringsretten for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab på Åland, og
for juridiske personer uden tilladelse fra de kompetente myndigheder på Ålandsøerne.
12.6.2020

Beskrivelse af forbehold

1. LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG

DA

A. Landbrug, jagt (ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, I AT, HR, HU, MT, RO, SI: Ubundet for landbrugsaktiviteter.
014, 015) undtagen rådgivnings- og konsulent
virksomhed (11)
I FR: Vietnamesiske statsborgeres etablering af landbrugsbedrifter og vietnamesiske investorers erhvervelse af vinmarker kræver
tilladelse.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I IE: Etablering foretaget af vietnamesiske residenter inden for møllevirksomhed kræver tilladelse.
I SE: Kun samere må eje og drive en rensdyrbedrift.

2. Fiskeri og akvakultur (ISIC rev 3.1: 0501, 0502) Ubundet.
undtagen rådgivnings- og konsulentvirksom
hed (13)
I EU: Ubundet for juridiske personer, der kontrolleres (15) af fysiske eller juridiske personer fra et ikke-EU-land, der tegner sig for
mere end 5 % af EU's import af olie eller naturgas. Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). Ubundet
A. Udvinding af kul og brunkul; udvinding af tørv for udvinding af råolie og naturgas.
(ISIC rev 3.1: 10)
3. RÅSTOFUDVINDING (14)

Den Europæiske Unions Tidende

B. Skovbrug og skovning (ISIC rev 3.1: 020) I BG: Ubundet for skovningsaktiviteter.
undtagen rådgivnings- og konsulentvirksom
hed (12)

B. Udvinding af råolie og naturgas (16) (ISIC rev
3.1: 1110)
C. Brydning af metalholdige malme (ISIC rev 3.1:
13)
D. Anden råstofudvinding (ISIC rev 3.1: 14)
4. FREMSTILLINGS-VIRKSOMHED (17)
L 186/1057

A. Fremstilling af fødevarer og drikkevarer (ISIC rev Ingen.
3.1: 15)

Beskrivelse af forbehold

Ingen.

C. Fremstilling af tekstiler (ISIC rev 3.1: 17)

Ingen.

DA

B. Fremstilling af tobaksvarer (ISIC rev 3.1: 16)

L 186/1058

Sektor eller delsektor

D. Fremstilling af beklædningsartikler; beredning og Ingen.
farvning af pelsskind (ISIC rev 3.1: 18)
E. Garvning og beredning af læder; fremstilling af Ingen.
tasker, kufferter, fodtøj m.v. (ISIC rev 3.1: 19)

G. Fremstilling af papir og papirvarer (ISIC rev 3.1: Ingen.
21)
H. Forlagsvirksomhed, trykning og reproduktion af I HR: Bopælskrav finder anvendelse.
indspillede medier (18) (ISIC rev 3.1: 22,
undtagen forlagsvirksomhed og trykning på I IT: Der gælder statsborgerskabskrav for ejere af forlagsvirksomheder og trykkerier.
honorar- eller kontraktbasis (19))
I. Fremstilling af koks mv. (ISIC rev 3.1: 231)

Den Europæiske Unions Tidende

F. Fremstilling af træ og varer af træ og kork Ingen.
undtagen møbler; fremstilling af varer af strå
og flettematerialer (ISIC rev 3.1: 20)

Ingen.

J. Fremstilling af raffinerede mineralolieproduk I EU: Ubundet for juridiske personer, der kontrolleres af fysiske eller juridiske personer fra et ikke-EU-land, der tegner sig for mere
end 5 % af EU's import af olie eller naturgas. Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).
ter (20) (ISIC rev 3.1: 232)
K. Fremstilling af kemiske produkter, undtagen Ingen.
eksplosive stoffer (ISIC rev 3.1: 24, undtagen
fremstilling af eksplosive stoffer)
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L. Fremstilling af gummi- og plastprodukter (ISIC Ingen.
rev 3.1: 25)

Beskrivelse af forbehold

M. Fremstilling af andre ikke-metalholdige mine Ingen.
ralske produkter (ISIC rev 3.1: 26)
Ingen.

DA

N. Fremstilling af metal (ISIC rev 3.1: 27)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

O. Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner Ingen.
og udstyr (ISIC rev 3.1: 28)
P. Fremstilling af maskiner

b) Fremstilling af maskiner til særlige formål, Ingen.
undtagen våben og ammunition (ISIC rev 3.1:
2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)
c) Fremstilling af husholdningsapparater i.a.n. (ISIC Ingen.
rev 3.1: 293)

Den Europæiske Unions Tidende

a) Fremstilling af maskiner til generelle formål Ingen.
(ISIC rev 3.1: 291)

d) Fremstilling af kontor- og bogholderimaskiner Ingen.
samt edb-udstyr (ISIC rev 3.1: 30)
e) Fremstilling af elektriske maskiner og apparater Ingen.
i.a.n. (ISIC rev 3.1: 31)
f) Fremstilling af radio-, tv- og kommunikations Ingen.
udstyr (ISIC rev 3.1: 32)
L 186/1059

Q. Fremstilling af medicinske instrumenter, præci Ingen.
sionsinstrumenter og optiske instrumenter samt
ure (ISIC rev 3.1: 33)

Beskrivelse af forbehold

R. Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne Ingen.
og sættevogne (ISIC rev 3.1: 34)

DA

S. Fremstilling af andet transportudstyr (ikke-mili Ingen.
tært) (ISIC rev 3.1: 35, undtagen fremstilling af
krigsskibe, krigsfly og andre transportmidler til
militære formål)

L 186/1060

Sektor eller delsektor

T. Fremstilling af møbler, fremstillingsvirksomhed Ingen.
i.a.n. (ISIC rev 3.1: 361, 369)
Ingen.

5. PRODUKTION, TRANSMISSION OG DISTRI
BUTION FOR EGEN REGNING AF ELEKTRICI
TET, GAS, DAMP OG VARMT VAND (21) (und
tagen kerneenergiproduktion)
A. Produktion, transmission og distribution af elek I EU: Ubundet.
tricitet for egen regning (del af ISIC rev 3.1:
4010)

Den Europæiske Unions Tidende

U. Genbrug (ISIC rev 3.1: 37)

B. Fremstilling af gas, distribution af luftformige I EU: Ubundet.
brændstoffer gennem rørledninger for egen
regning (del af ISIC rev 3.1: 4020) (22)
C. Produktion af damp og varmt vand; distribution I EU: Ubundet for juridiske personer, der kontrolleres (24) af fysiske eller juridiske personer fra et ikke-EU-land, der tegner sig for
af damp og varmt vand for egen regning (del af mere end 5 % af EU's import af olie eller naturgas. Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).
ISIC rev 3.1: 4030) (23)
6. FORRETNINGSTJENESTEYDELSER
12.6.2020

A. Liberale tjenesteydelser

a) Juridiske tjenesteydelser (CPC 861) (25) undtagen
juridisk rådgivning og juridisk dokumentation
og certificering, der udøves af retlige aktører,
der udøver offentlige funktioner, herunder nota
rer, fogeder ("huissiers de justice") eller andre
myndighedspersoner ("officiers publics et ministéri
els").

I AT: Vietnamesiske advokater (som skal være fuldt kvalificerede i Vietnam) må ikke have over 25 % kapitaldeltagelse og andele i et
advokatfirmas driftsresultater. De må ikke have afgørende indflydelse på de beslutninger, der træffes i firmaet.
I BE: Der gælder visse kvoter for møderetten ved "Cour de cassation" i ikke-straffesager.

DA

Beskrivelse af forbehold

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I CY: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en
forudsætning for at levere juridiske tjenesteydelser. Kun advokater, som har opnået medlemskab af advokatsamfundet, må være
partnere eller deltagere eller bestyrelsesmedlemmer i et advokatfirma i Cypern.
I DK: Kun advokater med beskikkelse til at virke i Danmark og advokatfirmaer registreret i Danmark kan have kapitalandele i et
dansk advokatfirma. Kun advokater med beskikkelse til at virke i Danmark kan have sæde i bestyrelsen eller tage del i ledelsen af et
dansk advokatfirma. Krav om at have bestået en dansk juridisk prøve for at få beskikkelse til at virke i Danmark.

I HR: Kun medlemmer af Kroatiens advokatråd ("odvjetnici") kan udøve partsrepræsentation ved domstolene. Statsborgerskabskrav
for medlemsskab af advokatrådet.
I HU: Handelsmæssig tilstedeværelse skal antage form af partnerskab med en ungarsk procederende advokat ("ügyvéd") eller et
advokatkontor ("ügyvédi iroda") eller et repræsentationskontor.

Den Europæiske Unions Tidende

I FR: Der gælder visse kvoter for advokaters adgang til at virke som "avocat auprès de la Cour de Cassation" og "avocat auprès du Conseil
d'Etat". Visse retlige former ("association d'avocats" og "société en participation d'avocat") er forbeholdt advokater, der er fuldgyldige
medlemmer af advokatsamfundet i Frankrig. I et advokatfirma, der leverer tjenesteydelser for så vidt angår fransk ret eller EU-ret,
skal mindst 75 % af de partnere, der besidder 75 % af andelene, være fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet i Frankrig.

I LT: Statsborgerskabskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for udøvelse af
advokatvirksomhed (EU-ret og national ret).
I PL: Mens andre typer retlige former kan anvendes af advokater fra EU, har udenlandske advokater kun adgang til de retlige former
"general partnerships" (interessentskaber), kommanditaktieselskaber og kommanditselskaber.

b) 1.

L 186/1061

Regnskabsvæsen og bogholderivirksomhed I AT: Vietnamesiske regnskabsførere (som skal være beskikkede efter vietnamesisk lovgivning) må ikke have over 25 % kapitaldel
(CPC 86212, undtagen "revisionsvirksom tagelse og andele i en østrigsk juridisk enheds driftsresultater, hvis ikke de er medlemmer af den østrigske erhvervsorganisation.
hed", CPC 86213, CPC 86219 og CPC
86220)
I CY: Tilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i delsektoren.

Revisionsvirksomhed (CPC 86211
86212, undtagen regnskabsvæsen)

og I AT: Vietnamesiske revisorer (som skal være beskikkede efter vietnamesisk lovgivning) må ikke have over 25 % kapitaldeltagelse og
andele i en østrigsk juridisk enheds driftsresultater, hvis ikke de er medlemmer af den østrigske erhvervsorganisation.

DA

b) 2.

Beskrivelse af forbehold
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Sektor eller delsektor

I CY: Der kan på visse betingelser meddeles en særlig beskikkelse til revisorer fra tredjelande.
I CZ: Kun revisorer, der er godkendt i Tjekkiet, må udøve revisionsvirksomhed. Flertallet af stemmerettighederne i en juridisk enhed
skal tilhøre revisorer, der er godkendt i Tjekkiet. Flertallet af personer i et forskriftsmæssigt organ skal bestå af revisorer, der er
godkendt i Tjekkiet.

I ES: Statsborgerskabskrav for revisorer og for administratorer, direktører og partnere i andre selskaber end dem, der er omfattet af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede
regnskaber ("ottende selskabsretsdirektiv").
I FI: Bopælskrav for mindst én af revisorerne i et finsk aktieselskab.
I HR: Ingen, dog må revision kun foretages af juridiske personer.
I LT: Mindst 75 % af kapitalandelene skal ejes af revisorer eller revisionsfirmaer med hjemsted i EU.

Den Europæiske Unions Tidende

I DK: Udenlandske regnskabsførere kan indgå partnerskaber med danske registrerede regnskabsførere efter tilladelse fra Erhvervs
styrelsen.

I LV: I et firma med edsvorne revisorer skal over 50 % af den stemmeberettigede kapital ejes af edsvorne revisorer eller firmaer med
edsvorne revisorer fra EU.
I PL: Statsborgerskabskrav.

12.6.2020

I SE: Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, må udøve lovpligtig revisionsvirksomhed for visse juridiske enheder, inklusive alle
kapitalselskaber, samt for fysiske personer. Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, og registrerede offentlige revisionsfirmaer kan
være aktieejere eller danne interessentskaber i virksomheder, der foretager autoriseret revision (til offentlig brug). Krav om bopæl i
EØS eller Schweiz for opnåelse af godkendelse. Titlerne "godkendt revisor" og "autoriseret revisor" må kun anvendes af revisorer,
der er godkendt eller autoriseret i Sverige. Revisorer for kooperative økonomiske sammenslutninger og visse andre virksomheder,
der ikke er autoriserede eller godkendte revisorer, skal have bopæl i EØS, medmindre staten eller en offentlig myndighed, der er
udpeget af staten, i enkelte tilfælde tillader noget andet.

Beskrivelse af forbehold

DA

Lovpligtig revision af børsnoterede selskaber og selskaber, som overskrider visse tærskler hvad angår omsætning, samlede aktiver
og antal ansatte, skal udføres af offentlige revisorer, der er godkendt i Sverige. Krav om bopæl i EØS eller Schweiz for opnåelse af
tilladelse eller godkendelse. Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, og registrerede offentlige revisionsfirmaer kan være aktieejere
eller danne interessentskaber i virksomheder, der foretager autoriseret revision (til offentlig brug). Titlerne "godkendt revisor" og
"autoriseret revisor" må kun anvendes af revisorer, der er godkendt eller autoriseret i Sverige. Revisorer for kooperative økonomiske
sammenslutninger og visse andre virksomheder, der ikke er autoriserede eller godkendte revisorer, skal have bopæl i EØS. Den
kompetente myndighed kan indrømme undtagelser fra dette krav.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I SK: Mindst 60 % af kapitalandelene eller stemmerettighederne er forbeholdt statsborgere.
c)

Skatterådgivning (CPC 863) (26)

I AT: Vietnamesiske skatterådgivere (som skal være beskikkede efter vietnamesisk lovgivning) må ikke have over 25 % kapitaldel
tagelse og andele i en østrigsk juridisk enheds driftsresultater. Dette gælder kun for personer, der ikke er medlemmer af den
østrigske erhvervsorganisation.

I CZ, SK: Skatterådgivning kan ydes af fysiske personer, der er registreret i sammenslutningen af skattekonsulenter eller i revisor
sammenslutningen.

d)

Arkitektvirksomhed og

e)

Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirk
somhed
I FR: Levering af ydelser kun via et SEL (anonyme, à responsabilité limitée eller en commandite par actions) eller SCP.
(CPC 8671 og CPC 8674)

I BG: For projekter af national eller regional betydning må vietnamesiske investorer kun levere tjenesteydelser i partnerskab med
eller som underkontrahent til lokale investorer.

Den Europæiske Unions Tidende

I CY: Tilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i delsektoren.

I CY: Statsborgerskabskrav.
I LV: Der kræves 3 års praksis i Letland inden for projektering og en universitetsgrad for at opnå beskikkelse til at drive
arkitektvirksomhed med fuldt juridisk ansvar og rettigheder til at undertegne projektkontrakter.
I SK: Medlemskab af det relevante erhvervskammer er obligatorisk, men et medlemskab af de relevante udenlandske institutioner
kan eventuelt anerkendes. Bopælskrav, dog med mulighed for dispensation.

Ingeniørvirksomhed og

g)

Integreret ingeniørvirksomhed
(CPC 8672 og CPC 8673)

I BG: For projekter af national eller regional betydning må vietnamesiske investorer kun levere tjenesteydelser i partnerskab med
eller som underkontrahent til lokale investorer.
I CY: Statsborgerskabskrav.

L 186/1063

f)

h)

Beskrivelse af forbehold

DA

Lægevirksomhed (herunder psykologvirk I CY, EE, FI, MT: Ubundet.
somhed) og tandlægevirksomhed (CPC
I AT: Ubundet, undtagen for tandlægevirksomhed og for psykologer og psykoterapeuter, og ingen forbehold for tandlægevirk
9312 og del af CPC 85201)
somhed og for psykologer og psykoterapeuter.

L 186/1064

Sektor eller delsektor

I BG, LT: Til en sådan virksomhed kræves tilladelse baseret på en sundhedsvæsensplan, som er udarbejdet på grundlag af behovene
og under hensyntagen til befolkningen og allerede eksisterende læge- og tandlægeydelser.
I CZ: Adgang er begrænset til fysiske personer. Tilladelse fra sundhedsministeriet påkrævet for udenlandske fysiske personer.
I DE: Krav om økonomisk behovsprøve, når læger og tandlæger har tilladelse til at behandle medlemmer af offentlige syge
forsikringsordninger. Hovedkriterier: mangel på læger og tandlæger i den pågældende region.

I HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i besiddelse af en autorisation fra
erhvervskammeret.
I LV: Krav om økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: mangel på læger og tandlæger i den pågældende region.
I SI: Ubundet for arbejdsmedicin, sanitære, epidemiologiske, øko-medicinske tjenesteydelser, levering af blod, blodpræparater og
transplantater samt obduktion.
I SK: Tilladelse fra de kompetente myndigheder (sundhedsministeriet eller de selvstyrende regioner) påkrævet.

Den Europæiske Unions Tidende

I FR: Mens andre typer retlige former kan anvendes af investorer fra EU, har vietnamesiske investorer kun adgang til de retlige
former "société d'exercice liberal" og "société civile professionnelle".

I UK: Læger kan kun nedsætte sig under det nationale sundhedsvæsen afhængigt af personaleplanlægningen på det medicinske
område.

i)

Dyrlægevirksomhed (CPC 932)

I AT, CY, EE, MT, SI: Ubundet.
I BG: Krav om økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: antallet af virksomheder og deres geografiske spredning.
I CZ: Adgang er begrænset til fysiske personer. Tilladelse fra veterinærmyndighederne påkrævet.
I HU: Krav om økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: arbejdsmarkedsforhold inden for sektoren.

I PL: Udenlandske personer kan anmode om tilladelse til at praktisere.

12.6.2020

I FR: Levering af ydelser kun via et "société d'exercice libérale" eller "société civile professionnelle".

j) 1. Jordemodervirksomhed (del af CPC 93191)

Beskrivelse af forbehold

I BG, CY, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Ubundet.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I FR: Mens andre typer retlige former kan anvendes af investorer fra EU, har vietnamesiske investorer kun adgang til de retlige
former "société d'exercice liberal" og "société civile professionnelle".
DA

I HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i besiddelse af en autorisation fra
erhvervskammeret.
I LT: Eventuel anvendelse af økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i delsektoren.

I CZ: Adgang er begrænset til fysiske personer. Tilladelse fra de kompetente myndigheder påkrævet for udenlandske fysiske
personer.
I ES, CY: Ubundet.
I FI og SI: Ubundet for fysioterapeuter og paramedicinsk personale.
I FR: Mens andre typer retlige former kan anvendes af investorer fra EU, har vietnamesiske investorer kun adgang til de retlige
former "société d'exercice liberal" og "société civile professionnelle".
I HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i besiddelse af en autorisation fra
erhvervskammeret.

Den Europæiske Unions Tidende

j) 2. Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysiote I AT: Udenlandske investorer tillades kun inden for følgende fag: sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger,
rapeuter og paramedicinsk personale (del af diætetikere og ernæringsøkonomer.
CPC 93191)
I BG, MT: Ubundet.

I LT: Eventuel anvendelse af økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: beskæftigelsessituationen i delsektoren.
I LV: Økonomisk behovsprøve for udenlandske fysioterapeuter og udenlandsk paramedicinsk personale. Hovedkriterier: beskæfti
gelsessituationen i den pågældende region.
k)

Detailhandel med farmaceutiske produkter og I AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Ubundet.
detailhandel med medicinske og ortopædiske
artikler (CPC 63211) og andre tjenesteydelser I BE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Tilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: antallet af
eksisterende apoteker og deres geografiske spredning.
leveret af farmaceuter (27)
L 186/1065

I DE: Kun fysiske personer har tilladelse til at udøve detailhandel med farmaceutiske produkter og specifikke medicinske artikler til
offentligheden. Personer, der ikke har bestået den tyske farmaceuteksamen, kan kun opnå tilladelse til at overtage et apotek, der
allerede har eksisteret i de foregående tre år. Statsborgere i lande uden for EØS kan ikke få bevilling til at drive et apotek.

Beskrivelse af forbehold

Computertjenesteydelser og tilknyttede tjene Ingen.
steydelser (CPC 84)

C.

Forsknings- og udviklingsvirksomhed

a)

Forskning og udvikling inden for naturviden I EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til
EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har deres hovedkontor i EU.
skab (CPC 851)

b)

Forskning og udvikling inden for samfunds Ingen.
videnskab og humanistiske videnskaber (CPC
852, undtagen psykologvirksomhed) (28)

c)

Tværfaglig forskning og udvikling (CPC 853) I EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til
EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har deres hovedkontor i EU.

D.

Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejen
dom (29)

a)

Med egen eller leaset ejendom (CPC 821)

DA

B.

L 186/1066

Sektor eller delsektor

Den Europæiske Unions Tidende
12.6.2020

Ingen, undtagen for DK: Betegnelsen "ejendomsmægler" må kun benyttes af personer, som er blevet optaget i ejendomsmæglerregi
stret. Der er i § 25, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom fastsat krav til, hvem der kan blive optaget i registret. Loven kræver
bl.a., at ansøgeren har bopæl i Danmark eller i EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz. Der
gælder i øvrigt visse krav til ansøgernes teoretiske viden og praktiske erfaring, således som fastsat i Erhvervsstyrelsens bekendt
gørelser. Loven om omsætning af fast ejendom finder kun anvendelse, når det involverer danske forbrugere. Anden lovgivning om
udlændinges adgang til at købe eller sælge ejendom i Danmark kan finde anvendelse, f.eks. bopælskrav.

b)

Beskrivelse af forbehold

På honorar- eller kontraktbasis (CPC 822)

Ingen, undtagen i CY.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I CY: Statsborgerskabskrav.
DA

E.

Udlejning/leasing uden betjeningspersonale

a)

Vedrørende skibe (CPC 83103)

I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE SI, SK, UK: Ubundet for etablering
af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres.
I LT: Skibe skal ejes af litauiske fysiske personer eller selskaber etableret i Litauen.

b)

Vedrørende luftfartøjer (CPC 83104)

c)

Vedrørende andet transportudstyr
83101, CPC 83102 og CPC 83105)

I EU: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU, skal være registreret i den EU-medlemsstat, som har givet selskabet
autorisation, eller andetsteds i EU. Luftfartøjet skal være ejet enten af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier,
eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol (herunder direktørers nationalitet).
Der kan dispenseres fra dette krav for kortere leasingkontrakter eller under særlige omstændigheder.

Den Europæiske Unions Tidende

I SE: For at sejle under svensk flag kræves der dokumentation for svensk dominans, hvis der er udenlandske ejerrettigheder i
skibene. Svensk dominans betyder, at driften af skibet foregår i Sverige, og at der også er en proportionelt stor andel af svenske
ejerrettigheder eller ejerrettigheder, der besiddes af personer fra et andet EØS-land, i skibet. Andre udenlandske skibe kan på visse
betingelser få tildelt dispensation fra denne regel, hvis de lejes/leases af svenske juridiske personer via bareboat-charterkontrakter.

(CPC Ingen, undtagen i SE.
I SE: Leverandører af biler eller terrængående køretøjer ("terrängmotorfordon") på udlejnings- eller leasingsbasis uden fører i en
periode på under et år skal udpege en person, der blandt andet skal være ansvarlig for at sikre, at aktiviteterne foregår i
overensstemmelse med de gældende regler og forskrifter, og at trafiksikkerhedsreglerne overholdes. Den ansvarlige person skal
have bopæl i Sverige.

Vedrørende andre maskiner og andet udstyr Ingen.
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 og
CPC 83109)

e)

Vedrørende varer til personlig brug og Ingen, undtagen:
husholdningsbrug (CPC 832)
I BE, FR: Ubundet for CPC 83202.

L 186/1067

d)

Beskrivelse af forbehold

Udlejning af telekommunikationsudstyr (CPC Ingen.
7541)

F.

Andre forretningstjenesteydelser

a)

Reklamevirksomhed (CPC 871)

b)

Markeds- og opinionsundersøgelser (CPC Ingen.
864)

c)

Virksomhedsrådgivning (CPC 865)

d)

Tjenesteydelser i tilknytning til virksomheds I HU: Ubundet for voldgifts- og mæglingstjenesteydelser (CPC 86602).
rådgivning (CPC 866)

e)

Teknisk prøvning og analyse (CPC 8676)

DA

f)

L 186/1068

Sektor eller delsektor

Ingen.

Ingen.

I CY for kemikere og biologer: Statsborgerskabskrav.
f)

Rådgivnings- og konsulentvirksomhed i Ingen.
tilknytning til landbrug, jagt og skovbrug
(del af CPC 881)

g)

Rådgivnings- og konsulentvirksomhed
forbindelse med fiskeri (del af CPC 882)

h)

Rådgivnings- og konsulentvirksomhed i Ingen.
tilknytning til fremstillingsvirksomhed (del
af CPC 884 og del af CPC 885)

i)

Arbejdsformidling og rekruttering
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Ingen, undtagen i CZ, SK: Ingen direkte filialer (krav om registrering som juridisk person) og CY:

i Ingen.

12.6.2020

i) 1. Rekruttering af ledende personale (headhun I BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SK: Ubundet.
ting) (CPC 87201)
I ES: Statsmonopol.

i) 2. Arbejdsformidling (CPC 87202)

Beskrivelse af forbehold

I AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SK: Ubundet.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I BE, ES, FR og IT: Statsmonopol.
DA

I DE: Tilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: situationen på arbejdsmarkedet og dets udvikling.

i) 3. Rekruttering af kontorpersonale (CPC 87203) I AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SK: Ubundet.
I IT: Statsmonopol.

i) 4. Modelbureauvirksomhed (del af CPC 87209) Ingen.

j) 1. Detektivvirksomhed (CPC 87301)

I BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK: Ubundet.

Den Europæiske Unions Tidende

i) 5. Anvisning af hushjælpspersonale, andre I alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.
arbejdstagere til erhverv og industri, plejeper
sonale og andet personale (CPC 87204, I HU: Ingen.
87205, 87206, 87209)

j) 2. Vagt- og sikkerhedsvirksomhed (CPC 87302, I BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Licensen gives kun til statsborgere og foretagender, der er registreret i det
CPC 87303, CPC 87304 og CPC 87305)
pågældende land.
I CZ, HR: Ubundet.
I DK: Statsborgerskabskrav og bopælskrav for medlemmer af bestyrelsen. Ubundet for sikkerhedskontrolvirksomhed i lufthavne.
I ES: Adgang betinget af forhåndstilladelse. Ved udstedelse af tilladelse tager ministerrådet hensyn til forhold som kompetence,
professionel integritet og uafhængighed samt, hvorvidt den pågældende beskyttelse er dækkende for befolkningens sikkerhed og
den offentlige orden. Statsborgerskabskrav for specialiseret personale.

Hermed beslægtet teknisk og videnskabelig I FR: Udenlandske investorer skal have en særlig tilladelse for kunne foretage prospektering og efterforskning.
konsulentvirksomhed (CPC 8675)
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k)

Beskrivelse af forbehold

l) 1. Vedligeholdelse og reparation af fartøjer (del Ingen.
af CPC 8868)

DA

l) 2. Vedligeholdelse og reparation af jernbane I LV: Statsmonopol.
transportudstyr (del af CPC 8868)
I SE: Krav om økonomisk behovsprøve, når en investor agter at etablere sine egne terminalinfrastrukturfaciliteter. Hovedkriterier: de
pågældende plads- og kapacitetsmuligheder.

L 186/1070

Sektor eller delsektor

l) 3. Vedligeholdelse og reparation af motorkøre I SE: Krav om økonomisk behovsprøve, når en investor agter at etablere sine egne terminalinfrastrukturfaciliteter. Hovedkriterier: de
tøjer, motorcykler, snemobiler og vejtrans pågældende plads- og kapacitetsmuligheder.
portudstyr (CPC 6112, CPC 6122, del af
CPC 8867 og del af CPC 8868)

l) 5. Vedligeholdelse og reparation af metalpro Ingen.
dukter, maskiner (undtagen kontormaskiner),
udstyr (undtagen transport- og kontorudstyr)
og varer til personlig brug og husholdnings
brug (30) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861,
CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 og CPC
8866)
m) Rengøring af bygninger (CPC 874)

Ingen.

n)

Fotografisk virksomhed (CPC 875)

Ingen.

o)

Emballeringsvirksomhed (CPC 876)

Ingen.

p)

Trykkeri- og forlagsvirksomhed (CPC 88442)

I HR: Bopælskrav for udgivere og redaktioner.

I PL: Statsborgerskabskrav for chefredaktører for aviser og blade.

12.6.2020

I LT, LV: Etableringsrettigheder i forlagssektoren tilstås kun nationalt registrerede juridiske personer (ingen filialer).
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l) 4. Vedligeholdelse og reparation af fly og flydele Ingen.
(del af CPC 8868)

q)

Konferencevirksomhed (del af CPC 87909)

Ingen.

I BG, HU, SK: Ubundet for autoriseret oversættelse og tolkning.

DA

r) 1. Oversættelse og tolkning (CPC 7905)

Beskrivelse af forbehold

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I DK: Ubundet.
I HR: Ubundet for oversættelse og tolkning for/ved kroatiske domstole.
I PL: Ubundet for tjenesteydelser leveret af edsvorne tolke.

r) 3. Inkassovirksomhed (CPC 87902)

I CZ: Ubundet.
I DK: Inkassovirksomhed reguleres ved lov om inkassovirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1018 af 19. september 2014. Loven
indeholder en række krav til udøvelse af inkassovirksomhed i Danmark. Loven indeholder bl.a. regler om autorisation til udøvelse
af inkassovirksomhed, godkendelse af personale, der retter personlig henvendelse til skyldnere, inddrivelse af gæld og tilbagekaldelse
af autorisation.
I IT, PT: Statsborgerskabskrav for investorer.

r) 4. Kreditoplysningsvirksomhed (CPC 87901)
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r) 2. Indretningsvirksomhed og anden specialiseret Ingen.
designvirksomhed (CPC 87907)

I BE: Statsborgerskabskrav for investorer i forbindelse med databanker til brug ved ydelse af forbrugerkredit.
I IT, PT: Statsborgerskabskrav for investorer.

r) 5. Kopieringsvirksomhed (CPC 87904) (31)

Ingen.

r) 6. Konsulentvirksomhed i forbindelse med tele Ingen.
kommunikation (CPC 7544)

Ingen.

L 186/1071

r) 7. Telefonpasning (CPC 87903)

Beskrivelse af forbehold

KOMMUNIKATIONSTJENESTEYDELSER

A.

Post- og kurertjenesteydelser (Tjenesteydelser Ingen.
inden for håndtering af postforsendelser (32) i
henhold til følgende liste over delsektorer,
både til indenlandske og udenlandske destina
tioner:

ii) håndtering af adresserede pakker (34)
iii) håndtering af adresserede produkter fra
den skrevne presse (35)
iv) håndtering af forsendelser omhandlet
under i) til iii) som rekommanderet post
eller post med angiven værdi
for
v) eksprestjenester (36)
omhandlet under i) til iii)

forsendelser
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i) håndtering af adresserede meddelelser i
skriftlig form på et hvilket som helst
fysisk medium (33), herunder hybrid post
tjeneste og adresserede reklameforsen
delser

DA

7.
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Sektor eller delsektor

vi) håndtering af uadresserede forsendelser
og
vii) dokumentudveksling (37).

12.6.2020

Delsektor i), iv) og v) udelukkes, når de
falder ind under de tjenesteydelser, der
kan være forbeholdt brevforsendelser,
hvor prisen er mindre end fem gange
den offentlige grundtakst, forudsat at de
vejer mindre end 100 g (38), samt den
rekommanderede posttjeneste benyttet i
forbindelse med retlige eller administra
tive procedurer).

Beskrivelse af forbehold

(del af CPC 751, del af CPC 71235 (39)og del
af CPC 73210 (40))

DA

B.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

Telekommunikationstjenesteydelser
Disse tjenesteydelser omfatter ikke erhvervs
virksomhed, der består i indholdsformidling,
som kræver telekommunikationstjenestey
delser til transmission heraf.

Al virksomhed inden for afsendelse og Ingen.
modtagelse af signaler ved hjælp af elektro
magnetiske midler (41), undtagen sendevirk
somhed (42)

8.

BYGGEOG
ANLÆGSARBEJDE
OG Ingen, undtagen for CY:
LIGNENDE INGENIØRVIRKSOMHED (CPC
511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC I CY: Der gælder særlige betingelser, og der kræves tilladelse for tredjelandsstatsborgere.
515, CPC 516, CPC 517 og CPC 518)

9.

DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED
(undtagen I AT: Ubundet for distribution af fyrværkeriartikler, antændelige artikler, sprængningsudstyr og giftige stoffer. Der kan for
distribution af våben, ammunition, eksplosive distributionen af farmaceutiske produkter og tobaksvarer kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere
og juridiske personer fra EU, som har deres hovedkontor i EU.
stoffer og andet krigsmateriel)
Alle nedenstående delsektorer
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a)

I FI: Ubundet for distribution af alkoholholdige drikkevarer og farmaceutiske produkter.
I HR: Ubundet for distribution af tobaksvarer.

Provisionsagenturvirksomhed

a)

Provisionsagenturvirksomhed i forbindelse Ingen.
med motorkøretøjer, motorcykler og snemo
biler samt dele og tilbehør dertil (CPC 61111,
del af CPC 6113 og del af CPC 6121)
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A.

provisionsagenturvirksomhed

Beskrivelse af forbehold

(CPC Ingen.

Anden
621)

B.

Engroshandel

a)

Engroshandel i forbindelse med motorkøretø Ingen.
jer, motorcykler og snemobiler samt dele og
tilbehør dertil (del af CPC 61111, del af CPC
6113 og del af CPC 6121)

b)

Engroshandel i forbindelse med teleterminal Ingen.
udstyr (del af CPC 7542)

c)

Anden engroshandel (CPC 622 undtagen I FR, IT: Statsmonopol på tobak.
engroshandel i forbindelse med energiproduk
ter (43))
I FR: Tilladelser til engroshandel med apotekervarer er underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: antallet af eksisterende
apoteker og deres geografiske spredning.

C.

Detailhandel (44)

DA

b)

L 186/1074

Sektor eller delsektor

Den Europæiske Unions Tidende

I ES, FR, IT: Statsmonopol på tobak.

Detailhandel i forbindelse med motorkøretø I BE, BG, DK, FR, IT, MT og PT: Tilladelse for stormagasiner (i FR kun for store butikker) er underlagt en økonomisk behovsprøve.
jer, motorcykler og snemobiler samt dele og Hovedkriterier: antallet af og indvirkningen på eksisterende butikker, befolkningstætheden, den geografiske spredning, indvirk
tilbehør dertil (CPC 61112, del af CPC 6113 ningen på de trafikale forhold og skabelsen af nye arbejdspladser.
og del af CPC 6121)
I IE, SE: Ubundet for detailhandel med alkoholholdige drikkevarer.
Detailhandel i forbindelse med teleterminal
udstyr (del af CPC 7542)
Detailhandel med fødevarer (CPC 631)

12.6.2020

Detailhandel med andre varer (ikke energi),
undtagen detailhandel med farmaceutiske
produkter og medicinske og ortopædiske
artikler (45) (CPC 632, undtagen CPC 63211
og 63297)

D.

Franchisevirksomhed (CPC 8929)

Beskrivelse af forbehold

12.6.2020

Sektor eller delsektor

Ingen.
DA

10. UNDERVISNINGSVIRKSOMHED (kun privat
finansieret virksomhed)

I EU: For private operatørers deltagelse i uddannelsesnetværk kræves koncession.

B. Sekundærundervisning (CPC 922)

I AT: Ubundet for tertiærundervisning og voksenundervisning ved hjælp af radio- eller TV-udsendelser.

C. Tertiærundervisning (CPC 923)

I BG: Ubundet for udenlandske fysiske personers og sammenslutningers levering af primær- og/eller sekundærundervisning samt
for levering af tertiærundervisning.

D. Voksenundervisning (CPC 924)

I CZ, SK: Statsborgerskabskrav for flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Ubundet for levering af tertiærundervisning, undtagen
teknisk og erhvervsfaglig postsekundærundervisning (CPC 92310).
I CY, FI, MT, RO, SE: Ubundet.
I EL: Statsborgerskabskrav for flertallet af medlemmerne af primær- og sekundærskolers bestyrelse. Ubundet for videregående
uddannelsesinstitutioner, der udsteder anerkendte statslige eksamensbeviser.
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A. Primærundervisning (CPC 921)

I ES, IT: Økonomisk behovsprøve for at oprette private universiteter, der har autorisation til at udstede anerkendte eksamensbeviser
eller grader. Proceduren omfatter udtalelse fra parlamentet. Hovedkriterier: antallet af eksisterende foretagender og deres geografiske
spredning.
I HR: Ubundet for primærundervisning (CPC 921). For sekundærundervisning: Ingen for juridiske personer.
I HU, SK: Antallet af skoler, der oprettes, kan begrænses af de lokale myndigheder (eller af de centrale myndigheder i tilfælde af
gymnasier eller andre højere uddannelsesinstitutioner), der har ansvaret for at udstede tilladelser.
I LV: Ubundet for teknisk og erhvervsfaglig sekundærundervisning for handicappede elever (CPC 9224).
L 186/1075

I SI: Ubundet for primærskoler. Statsborgerskabskrav for flertallet af medlemmerne af sekundærskolers og videregående uddan
nelsesinstitutioners bestyrelse.

E. Anden undervisningsvirksomhed (CPC 929)

Beskrivelse af forbehold

I AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Ubundet.

B.

Håndtering af fast/farligt affald, undtagen græn
seoverskridende transport af farligt affald

a) Renovationsvæsen (CPC 9402)
b) Renholdelse og lignende tjenesteydelser (CPC
9403)
C. Beskyttelse af luft og klima (CPC 9404) (47)

Ingen.
Den Europæiske Unions Tidende

A. Spildevandsafledning (CPC 9401) (46)

DA

I CZ, SK: For private operatørers deltagelse i uddannelsesnetværk kræves koncession. Statsborgerskabskrav for flertallet af besty
relsesmedlemmerne.

11. MILJØTJENESTEYDELSER

L 186/1076

Sektor eller delsektor

D. Oprydning og rensning af jord og vand
a) Behandling, oprydning af kontamineret/for
urenet jord og vand (del af CPC 9406) (48)
E. Bekæmpelse af støj og vibrationer (CPC 9405)
F. Beskyttelse af biodiversitet og landskab
a) Natur- og landskabspleje (del af CPC 9406)
12.6.2020

G. Andre miljø- og hjælpetjenesteydelser (CPC
9409)

Beskrivelse af forbehold

12.6.2020

Sektor eller delsektor

12. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

DA

A. Forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydel I AT: Der gives ikke tilladelse til filialer af vietnamesiske forsikringsselskaber, hvis forsikringsselskabet ikke i Vietnam har en retlig
form, der svarer til eller er sammenlignelig med et aktieselskab eller en gensidig forsikringsforening.
ser
I BG, ES: Før der må etableres en filial eller et agentur i Bulgarien eller Spanien til levering af visse forsikringstyper, skal det
pågældende vietnamesiske forsikringsselskab i mindst fem år have haft tilladelse til i Vietnam at drive virksomhed inden for de
samme forsikringstyper.

I ES: Bopælskrav for udøvelse af aktuarerhvervet (eller alternativt to års erhvervserfaring).
I FI: Mindst halvdelen af et forsikringsselskabs garanter, bestyrelse og tilsynsråd skal være bosiddende i EU, medmindre de
kompetente myndigheder har givet dispensation. Filialer af vietnamesiske forsikringsselskaber i Finland kan ikke få tilladelse til
at tilbyde lovpligtige pensionsforsikringer.
I IT: Tilladelsen til etablering af filialer beror i sidste instans på en vurdering fra tilsynsmyndighedernes side.
I BG, PL: Krav om optagelse i det lokale register for forsikringsmæglere (ingen filialer).
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I EL: Etableringsretten omfatter ikke oprettelse af repræsentationskontorer eller anden permanent tilstedeværelse for forsikrings
selskaber, medmindre de pågældende kontorer etableres som agenturer, filialer eller hovedsæder.

I PT: For at kunne oprette en filial i Portugal skal vietnamesiske forsikringsselskaber kunne dokumentere mindst fem års forudgå
ende driftsmæssig erfaring. Direkte filialer er ikke tilladt for forsikringsmægling, som er forbeholdt selskaber, der er oprettet i
overensstemmelse med lovgivningen i en EU-medlemsstat.
I SK: Vietnamesiske statsborgere kan etablere et forsikringsselskab i form af et aktieselskab eller kan udøve forsikringsvirksomhed
gennem deres datterselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Slovakiet (ingen filialer).
I SI: Udenlandske investorer kan ikke deltage i forsikringsselskaber under privatisering. Kun selskaber, som er etableret i Slovenien
(ingen filialer), og indenlandske fysiske personer kan være medlemmer af den gensidige forsikringsinstitution. Til levering af
tjenesteydelser inden for rådgivning og skadesgodtgørelse kræves det, at selskabet er registreret som en juridisk enhed (ingen
filialer).
L 186/1077

I SE: Forsikringsmæglingsvirksomheder, der ikke er registreret i Sverige, må kun etablere en handelsmæssig tilstedeværelse via en
filial.

B.

Beskrivelse af forbehold

DA

Bankvirksomhed og andre finansielle tjenestey I EU: Kun virksomheder, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i EU, kan fungere som depositarer for investeringsinstitutters
formue. Til forvaltning af investeringsfonde og investeringsselskaber skal der etableres et specialiseret administrationsselskab med
delser (undtagen forsikring)
hovedkontor og vedtægtsmæssigt hjemsted i samme EU-medlemsstat.
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Sektor eller delsektor

I BG: Pensionsforsikring skal finde sted gennem deltagelse i registrerede forsikringsselskaber (ingen filialer). Der er krav om fast
bopæl i Bulgarien for bestyrelsesformanden og formanden for direktionen.
I CY: Kun medlemmer af Cyperns fondsbørs (fondsbørsmæglere) kan gennemføre transaktioner som led i børsmæglervirksomhed i
Cypern. Et mæglerfirma kan kun registreres som medlem af Cyperns fondsbørs, hvis det er etableret i Cypern og er registreret i
overensstemmelse med landets selskabslov (ingen filialer).

I HU: Filialer af vietnamesiske institutter må ikke levere tjenesteydelser vedrørende forvaltning af aktiver for private pensionsfonde
eller forvaltning af risikovillig kapital. Bestyrelsen for en finansiel institution bør indbefatte mindst to medlemmer, som er ungarske
statsborgere, har bopæl i den i de relevante valutaforskrifter anvendte betydning, og har haft fast bopæl i Ungarn i mindst et år.
I IE: Hvis der er tale om kollektive investeringsordninger i form af investeringsforeninger og virksomheder med variabel kapital
(undtagen institutter for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer (investeringsinstitutter)), skal formueadministratoren/de
positaren og administrationsselskabet være registreret i Irland eller en anden EU-medlemsstat (ingen filialer). Hvis der er tale om et
investeringskommanditselskab, skal mindst en af komplementarerne være registreret i Irland. For at blive medlem af en fondsbørs i
Irland skal en enhed enten a) have særlig tilladelse i Irland, hvilket forudsætter, at den er registreret eller er et partnerskab med
hovedsæde/vedtægtsmæssigt hjemsted i Irland, eller b) have særlig tilladelse i en anden EU-medlemsstat i henhold til EU's direktiv
om investeringsservice.
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I IT: For at få tilladelse til at forvalte værdipapirafviklingssystemet med en etablering i Italien skal et selskab registreres i Italien
(ingen filialer). Et selskab skal registreres som juridisk person i Italien (ingen filialer) for at få tilladelse til at forvalte en værdipa
pircentral med en etablering i Italien. Hvis der er tale om kollektive investeringsordninger bortset fra investeringsinstitutter, der er
harmoniseret i henhold til EU-retten, skal formueadministratoren/depositaren være registreret som juridisk person i Italien eller en
anden EU-medlemsstat og være etableret via en filial i Italien. Administrationsselskaber for investeringsinstitutter, der ikke er
harmoniseret i henhold til EU-retten, skal også være registreret som juridisk person i Italien (ingen filialer). Kun banker, forsikrings
selskaber, investeringsselskaber og administrationsselskaber for investeringsinstitutter, der er harmoniseret i henhold til EU-retten
og har et retligt hovedsæde i EU, samt investeringsinstitutter, der er registreret som juridisk person i Italien, må administrere
pensionsfondsmidler. Til dørsalg skal formidlere anvende autoriserede sælgere af finansielle tjenesteydelser med bopæl i en EUmedlemsstat. Udenlandske formidleres repræsentationskontorer kan ikke udføre aktiviteter med sigte på at levere tjenesteydelser på
investeringsområdet.
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I HR: Ingen, undtagen for afregnings- og clearingtjenesteydelser, hvor Central Depositary Agency (CDA) er den eneste leverandør i
Kroatien. Ikkeresidenter gives adgang til CDA's tjenesteydelser på et ikkeforskelsbehandlende grundlag.

Beskrivelse af forbehold

DA

I LT: Til forvaltningen af aktiver skal der etableres et specialiseret administrationsselskab (ingen filialer). Kun firmaer med vedtægts
mæssigt hjemsted i Litauen kan optræde som depositarer for aktiver. Mindst én af de ledende ansatte i en banks administration skal
kunne tale litauisk og have fast bopæl i Litauen.
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Sektor eller delsektor

I PT: Administration af pensionsfonde må kun varetages af specialiserede selskaber, der er registreret som juridisk person i Portugal
til dette formål, og af forsikringsselskaber, der er etableret i Portugal og har tilladelse til at udøve livsforsikringsvirksomhed, eller af
enheder, der har tilladelse til administration af pensionsfonde i andre EU-medlemsstater (ubundet for direkte filialer fra tredjelande).
I RO: Filialer af udenlandske institutter må ikke levere tjenesteydelser vedrørende forvaltning af aktiver.
I SK: Investeringstjenesteydelser i Slovakiet kan leveres af banker, investeringsselskaber, investeringsfonde og værdipapirforhandlere,
der har juridisk status som et aktieselskab med en egenkapital i overensstemmelse med loven (ingen filialer).

I SE: En stifter af en sparekasse skal være en fysisk person med bopæl i EU.

13. SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE TJENESTEY
DELSER (kun privatfinansieret virksomhed)

A. Hospitalsvirksomhed (CPC 9311)
B. Ambulancevirksomhed (CPC 93192)
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I SI: Ubundet med hensyn til deltagelse i banker under privatisering og for private pensionsfonde (frivillige pensionsfonde).

I EU: Krav om koncession for private operatørers deltagelse i sundhedsnetværk og sociale netværk. Der kan evt. anvendes en
økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: antallet af og indvirkningen på eksisterende foretagender, transportinfrastrukturen, befolk
ningstætheden, den geografiske spredning og skabelsen af nye arbejdspladser.

C. Behandlingshjem, der ikke udøver hospitalsvirk I AT, SI: Ubundet for ambulancevirksomhed.
somhed (CPC 93193)
I BG: Ubundet for hospitalsvirksomhed, ambulancevirksomhed og for behandlingshjem, der ikke udøver hospitalsvirksomhed.
D. Sociale tjenesteydelser (CPC 933)
I CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Ubundet.
L 186/1079

I HU: Ubundet for sociale tjenesteydelser.

I PL: Ubundet for ambulancevirksomhed, behandlingshjem, der ikke udøver hospitalsvirksomhed, og for sociale tjenesteydelser.

L 186/1080

I BE, UK: Ubundet for ambulancevirksomhed, behandlingshjem, der ikke udøver hospitalsvirksomhed, og for sociale tjenesteydelser,
der ikke er hvilehjem, plejehjem eller ældrehjem.

DA

Sektor eller delsektor

Beskrivelse af forbehold

I HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler patienter, skal være i besiddelse af en autorisation fra
erhvervskammeret.
I DE: Ubundet for sociale tjenesteydelser, der ikke er hvilehjem, plejehjem eller ældrehjem. Redningsvirksomhed og "kvalificeret
ambulancevirksomhed" kan være forbeholdt nonprofit-operatører. Antallet af IKT-tjenesteydere kan være begrænset med henblik på
at garantere interoperabilitet, kompatibilitet og de nødvendige sikkerhedsstandarder.

A. Hoteller, restauranter og catering (CPC 641, I BG: Krav om registrering som juridisk person (ingen filialer).
CPC 642 og CPC 643), undtagen catering
inden for lufttransportsektoren
I IT: Økonomisk behovsprøve for værtshuse, caféer og restauranter. Hovedkriterier: antallet af eksisterende foretagender og deres
geografiske spredning.
I HR: Placering i beskyttede områder af særlig historisk eller kunstnerisk interesse og i nationalparker eller naturområder kræver
tilladelse fra den kroatiske regering.
B.

Den Europæiske Unions Tidende

14. TURISME OG REJSERELATEREDE TJENESTEY
DELSER

Rejsebureauer og rejsearrangører (herunder I BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).
rejseledere) (CPC 7471)
I CY: Statsborgerskabskrav. Udenlandske tjenesteydere skal være repræsenteret af et rejsebureau med hjemsted i landet.
I PT: Krav om etablering af en kommerciel virksomhed med virksomhedsbasis i Portugal (ubundet for filialer).
I CZ: Økonomisk behovsprøve baseret på befolkningskriterier.
Ingen, undtagen for CY.
I CY: Ubundet.

12.6.2020

C. Turistguidevirksomhed (CPC 7472)

Beskrivelse af forbehold

15. FRITIDS- OG SPORTSAKTIVITETER SAMT
KULTURELLE AKTIVITETER (undtagen audio
visuelle tjenesteydelser)

DA

A. Forlystelsesvirksomhed
(herunder
teater, I CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.
levende musik, cirkus og diskoteksvirksomhed)
(CPC 9619)
I BG: Ubundet, undtagen for underholdning præsteret af teaterinstruktører, sanggrupper, bands og orkestre (CPC 96191), virk
somhed udøvet af forfattere, komponister, billedhuggere, entertainere og andre selvstændigt udøvende kunstnere (CPC 96192) og
tjenesteydelser i tilknytning til teatervirksomhed (CPC 96193).

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I EE: Ubundet for anden forlystelsesvirksomhed (CPC 96199), undtagen for biografer og teatre.

B.

Nyheds- og pressebureauer (CPC 962)

I FR: Den udenlandske deltagelse i franske selskaber, der udgiver publikationer på fransk, må ikke overstige 20 % af kapitalen eller
stemmerettighederne i selskabet. Pressebureauer: Ubundet.
I BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Ubundet.
I PT: Nyhedsselskaber, der er registreret i Portugal som aktieselskaber, "Sociedade Anónima", skal have aktiekapitalen i form af aktier
noteret på navn.

Den Europæiske Unions Tidende

I LV: Ubundet, undtagen for drift af biografer og teatre (del af CPC 96199).

C. Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel I BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
virksomhed (CPC 963)
I AT, LT: Krav om koncession eller licens for private operatørers deltagelse i biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel
virksomhed.
D. Sportsaktiviteter (CPC 9641)

I AT, SI: Ubundet for skiskoler og bjergførervirksomhed.
I BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet.

Tjenesteydelser i forbindelse med rekreative Ingen.
parker og strande (CPC 96491)

L 186/1081

E.

Beskrivelse af forbehold

16. Transportvirksomhed

DA

A. Søtransport

International passagertransport (CPC 7211, I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet for etablering af
undtagen national cabotagetransport (49)).
registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres.

b)

International godstransport (CPC 7212,
undtagen national cabotagetransport (50))

B.

Jernbanetransport

I BG, SK: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

a)

Passagertransport (CPC 7111)

I HR: Ubundet.

b)

Godstransport (CPC 7112)

I LT: Enerettigheden til ydelse af transittjenesteydelser tildeles jernbaneforetagender, som ejes, eller hvis aktier er 100 % ejet, af
staten.

C. Vejtransport

Passagertransport (CPC 7121 og CPC 7122)

Den Europæiske Unions Tidende

a)

a)

L 186/1082

Sektor eller delsektor

I EU: Udenlandske investorer kan ikke udøve transportvirksomhed i en medlemsstat (cabotage), undtagen for udlejning til ikkerutekørsel af busser med chauffør.
I EU: Der anvendes en økonomisk behovsprøve for taxakørsel. Hovedkriterier: antallet af og indvirkningen på eksisterende
foretagender, befolkningstætheden, den geografiske spredning, indvirkningen på de trafikale forhold og skabelsen af nye arbejds
pladser.
I AT: Der kan kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har deres
hovedkontor i EU.
12.6.2020

I BG: Der kan kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har deres
hovedkontor i EU. Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

Beskrivelse af forbehold

I CZ: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I LV, SE: Det er et krav, at etablerede enheder skal benytte køretøjer med national indregistrering.
DA

I ES: Der anvendes en økonomisk behovsprøve for CPC 7122. Hovedkriterier: lokal efterspørgsel.
I IT, PT: Krav om økonomisk behovsprøve for limousinekørsel. Hovedkriterier: antallet af og indvirkningen på eksisterende
foretagender, befolkningstætheden, den geografiske spredning, indvirkningen på de trafikale forhold og skabelsen af nye arbejds
pladser.
I ES, IE, IT: Økonomisk behovsprøve for intercitybuskørsel. Hovedkriterier: antallet af og indvirkningen på eksisterende foreta
gender, befolkningstætheden, den geografiske spredning, indvirkningen på de trafikale forhold og skabelsen af nye arbejdspladser.

I FI, LV: Der kræves tilladelse, ikke udvidet til at omfatte udenlandsk registrerede køretøjer.
b)

Godstransport (CPC 7123, undtagen transport I AT og BG: Der kan kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har
deres hovedkontor i EU.
af post for egen regning (51))
I BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

Den Europæiske Unions Tidende

I FR: Ubundet for intercitybuskørsel.

I FI, LV: Der kræves tilladelse, ikke udvidet til at omfatte udenlandsk registrerede køretøjer.
I LV, SE: Krav til etablerede enheder om at benytte køretøjer med national indregistrering.
I IT, SK: Økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: lokal efterspørgsel.
I CZ: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

L 186/1083

D. Rørledningstransport af andet end brændstof I AT: Der kan kun gives eksklusive rettigheder til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har deres hovedkontor i EU.
fer (52) (CPC 7139)

Beskrivelse af forbehold
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Sektor eller delsektor

17. HJÆLPEVIRKSOMHED FOR TRANSPORT (53)
DA

A. Hjælpevirksomhed for søtransport

I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet for etablering af
registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres.

a) Håndtering af søgods

c) Tjenesteydelser inden for toldbehandling

I BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). For skibsagenturvirksomhed har vietnamesiske rederier
ret til at etablere filialer, der kan fungere som agenturer for deres hovedkontor. Der kan kun udøves hjælpevirksomhed for
søtransport, der kræver anvendelse af skibe, hvis disse opererer under bulgarsk flag. Statsborgerskabskrav.

d) Tjenesteydelser vedrørende containerterminaler
og oplagring
I HR: Ubundet for tjenesteydelser inden for toldbehandling, tjenesteydelser vedrørende containerterminaler og oplagring, skibs
agenturvirksomhed og speditørtjenesteydelser inden for søtransport. For håndtering af søgods, oplagrings- og pakhusvirksomhed,
andre støtte- og hjælpetjenesteydelser (herunder catering), slæbe- og bugservirksomhed og støttetjenesteydelser inden for søtrans
55
e) Skibsagenturvirksomhed ( )
port: Ingen, dog har udenlandske juridiske personer pligt til at oprette en virksomhed i Kroatien, som skal opnå koncession fra
havnemyndigheden efter en offentlig udbudsprocedure. Antallet af tjenesteydere kan være begrænset afhængigt af begrænsningerne
i havnekapacitet.
f) Speditørtjenesteydelser inden for søtransport

Den Europæiske Unions Tidende

I IT: Der anvendes en økonomisk behovsprøve (54) for håndtering af gods inden for søtransport. Hovedkriterier: antallet af og
indvirkningen på eksisterende foretagender, befolkningstætheden, den geografiske spredning og skabelsen af nye arbejdspladser.
b) Oplagrings- og pakhusvirksomhed (del af CPC Bopælskrav for "raccomandatario marittimo".
742)

g) Udlejning af skibe med besætning (CPC 7213) I SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage toldbehandling.
h) Slæbe- og bugservirksomhed (CPC 7214)

I FI: Tjenesteydelser kan kun leveres af skibe under finsk flag.

i) Støttetjenesteydelser inden for søtransport (del
af CPC 745)

12.6.2020

j) Andre støtte- og hjælpetjenesteydelser (herunder
catering) (del af CPC 749)

Beskrivelse af forbehold

I BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). Deltagelse i bulgarske selskaber er begrænset til 49 %.

a) Godshåndtering (del af CPC 741)

I CZ: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

DA

B. Hjælpevirksomhed for jernbanetransport

12.6.2020

Sektor eller delsektor

b) Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 742) I HR: Ubundet for slæbe- og bugservirksomhed.
c) Godstransportagenturvirksomhed (del af CPC I SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage toldbehandling.
748)

Den Europæiske Unions Tidende

d) Slæbe- og bugservirksomhed (CPC 7113)
e) Støttetjenesteydelser inden for jernbanetransport
(CPC 743)
f) Andre støtte- og hjælpetjenesteydelser (del af
CPC 749)

C. Hjælpevirksomhed for vejtransport
a) Godshåndtering (del af CPC 741)

I AT: For udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører kan der kun gives tilladelse til EU-statsborgere og juridiske personer fra
EU, som har deres hovedkontor i EU. Statsborgerskabskrav for personer og aktionærer, som er beføjet til at repræsentere en
juridisk person eller et partnerskab.

I BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person). Deltagelse i bulgarske selskaber er begrænset til 49 %.
b) Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 742) Statsborgerskabskrav.
I CZ: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).
L 186/1085

I FI: Krav om tilladelse til udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører; gives ikke til udenlandsk registrerede køretøjer.

Beskrivelse af forbehold

c) Godstransportagenturvirksomhed (del af CPC I HR: Ubundet for udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører.
748)
I MT: Statsborgerskabskrav.

DA

d) Udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører
(CPC 7124)

L 186/1086

Sektor eller delsektor

I SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage toldbehandling.

e) Støttetjenesteydelser inden for vejtransportudstyr
(CPC 744)
f) Andre støtte- og hjælpetjenesteydelser (del af
CPC 749)

a) Ground handling-tjenesteydelser (herunder cate I EU: Ubundet, undtagen for markedsadgang. Aktivitetskategorier afhænger af lufthavnens størrelse. Antallet af tjenesteydere i hver
ring)
lufthavn kan begrænses på grund af begrænset disponibel plads, dog ikke til mindre end to tjenesteydere af andre grunde.
I BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

Den Europæiske Unions Tidende

D. Hjælpevirksomhed for lufttransport

b) Lager- og pakhusvirksomhed (del af CPC 742) I BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).
I PL: For lagervirksomhed for fryse- og kølevarer og styrtgodslagring af væsker eller gasser afhænger aktivitetskategorierne af
lufthavnens størrelse. Antallet af tjenesteydere i hver lufthavn kan begrænses på grund af begrænset disponibel plads, dog ikke til
mindre end to tjenesteydere af andre grunde.

c) Godstransportagenturvirksomhed (del af CPC I CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Ubundet.
748)
I BG: Udenlandske personer må kun levere tjenesteydelser på basis af kapitalandele i bulgarske virksomheder med en grænse på
49 % af aktiekapitalen, eller gennem filialer.
12.6.2020

I SI: Kun juridiske personer, der er etableret i Slovenien (ingen filialer), kan foretage toldbehandling.

Beskrivelse af forbehold

e) Salg og markedsføring
f) Onlinereservationssystemer (CRS)

DA

d) Udlejning af luftfartøjer med besætning (CPC I EU: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU, skal være registreret i den EU-medlemsstat, som har givet selskabet
autorisation, eller andetsteds i EU, hvis den medlemsstat, der udsteder autorisation, tillader dette. For at blive registreret skal
734)
luftfartøjet være ejet enten af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som
opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol. Luftfartøjer skal opereres af et luftfartsselskab ejet af fysiske
personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende
kapitalforhold og kontrol.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I EU: Når EU-luftfartsselskaber ikke sikres en tilsvarende behandling svarende til den, som sikres i Den Europæiske Union af CRStjenesteydere i Vietnam, eller når CRS-tjenesteydere i Unionen ikke sikres en tilsvarende behandling svarende til den, som sikres i
Unionen af luftfartsselskaber i Vietnam, kan der træffes foranstaltninger til at sikre en tilsvarende behandling, henholdsvis af CRStjenesteydere i Unionen til luftfartsselskaber fra Vietnam eller af EU-luftfartsselskaber til CRS-tjenesteydere fra Vietnam.

E. Hjælpevirksomhed for rørledningstransport af Ingen, undtagen i AT: Statsborgerskabskrav for administrerende direktører.
andre varer end brændstoffer (56)
a) Lager- og pakhusvirksomhed for andre varer end
brændstoffer, der transporteres ad rørledning
(del af CPC 742)

Den Europæiske Unions Tidende

I BG: Ubundet for direkte filialer (krav om registrering som juridisk person).

18. ANDEN TRANSPORTVIRKSOMHED

Levering af tjenesteydelser inden for kombineret I alle medlemsstater, undtagen AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ingen, uden at det berører
begrænsningerne som anført i denne liste over forpligtelser for en given transportform.
transport
I AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Ubundet.
L 186/1087

19. ENERGITJENESTEYDELSER

Beskrivelse af forbehold

A. Tjenesteydelser i tilknytning til råstofudvinding Ingen, undtagen for CY.
(CPC 883) (57)

B. Rørledningstransport af
7131)

brændstoffer

DA

I CY: I tilfælde af manglende gensidighed forbeholder Cypern sig ret til at nægte licenser til tredjelandsstatsborgere eller enheder,
der kontrolleres af tredjelandsstatsborgere, i forbindelse med prospektering, efterforskning og udnyttelse af kulbrinter. Enheder, der
har opnået licens i forbindelse med prospektering, efterforskning og udnyttelse af kulbrinter, må ikke komme under direkte eller
indirekte kontrol af et tredjeland eller tredjelandsstatsborgere uden forudgående godkendelse.

L 186/1088

Sektor eller delsektor

(CPC I AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Ubundet.
I CY: Ubundet, undtagen for distribution af elektricitet: Statsborgerskabs- og bopælskrav.

D. Engroshandel med faste, flydende og luftfor I EU: Ubundet for engroshandel med elektricitet, damp og varmt vand.
mige brændstoffer og tilknyttede produkter
(CPC 62271) og engroshandel med elektricitet,
damp og varmt vand

E. Detailhandel med motorbrændstof (CPC 613)

I EU: Ubundet for detailhandel med motorbrændstof, elektricitet, gas (ikke flaskegas), damp og varmt vand.

F.

I BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: For så vidt angår detailhandel med brændselsolier, flaskegas, kul og træ er udstedelse af tilladelse for
stormagasiner (i FR kun for store butikker) underlagt en økonomisk behovsprøve. Hovedkriterier: antallet af og indvirkningen på
eksisterende butikker, befolkningstætheden, den geografiske spredning, indvirkningen på de trafikale forhold og skabelsen af nye
arbejdspladser.

Detailhandel med brændselsolier, flaskegas, kul
og træ (CPC 63297) og detailhandel med elek
tricitet, gas (ikke flaskegas), damp og varmt
vand

Den Europæiske Unions Tidende

C. Lager- og pakhusvirksomhed for brændstoffer, I PL: Investorer fra energieksporterende lande kan forbydes at erhverve kontrol over aktiviteten. Ubundet for direkte filialer (krav
der transporteres ad rørledning (del af CPC om registrering som juridisk person).
742)

G. Tjenesteydelser i tilknytning til energidistribu I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, HU, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, UK: Ubundet, undtagen for
konsulentvirksomhed, og ingen forbehold for konsulentvirksomhed.
tion (CPC 887)
12.6.2020

I SI: Ubundet, undtagen for tjenesteydelser i tilknytning til distribution af gas, og ingen forbehold for distribution af gas.

Beskrivelse af forbehold

20. ANDRE TJENESTEYDELSER, i.a.n.

Vaske-, rensnings- og farvningsvirksomhed Ingen
(CPC 9701)

b)

Frisørvirksomhed (CPC 97021)

DA

a)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

I CY: Statsborgerskabskrav.
I IT: Økonomisk behovsprøve anvendt på grundlag af national behandling. En eventuel økonomisk behovsprøve fastsætter et
maksimalt antal tjenesteydere. Hovedkriterier: antallet af virksomheder og deres geografiske spredning.

Kosmetisk behandling, manicure og pedicure I IT: Økonomisk behovsprøve anvendt på grundlag af national behandling. En eventuel økonomisk behovsprøve fastsætter et
(CPC 97022)
maksimalt antal tjenesteydere. Hovedkriterier: antallet af virksomheder og deres geografiske spredning.

d)

Anden skønhedspleje, i.a.n. (CPC 97029)

e)

Spavirksomhed og ikke-terapeutisk massage, i Ingen
det omfang formålet er fysisk afslapning og
velvære og ikke medicinsk behandling eller
genoptræning (58) (CPC ver. 1.0 97230)

f)

Telekommunikationstilslutning (CPC 7543)

I IT: Økonomisk behovsprøve anvendt på grundlag af national behandling. En eventuel økonomisk behovsprøve fastsætter et
maksimalt antal tjenesteydere. Hovedkriterier: antallet af virksomheder og deres geografiske spredning.

Den Europæiske Unions Tidende

c)

Ingen.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

L 186/1089

I bulgarsk ejendomslovgivning anerkendes følgende begrænsede ejendomsrettigheder: brugsret, bygningsret, ret til at opføre overbygninger og servitutter.
Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende GATS-forpligtelser.
Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende GATS-forpligtelser.
Disse begrænsninger er med hensyn til servicesektorerne ikke mere omfattende end de begrænsninger, der gælder i henhold til de eksisterende GATS-forpligtelser.
Ifølge lov om erhvervsselskaber betragtes filialer etableret i Slovenien ikke som juridiske personer, men hvad angår deres virke, behandles de på samme måde som et datterselskab, hvilket er i
overensstemmelse med artikel XXVIII, litra g), i GATS.
(6) Offentlig forsyningsvirksomhed findes i sektorer som f.eks. hermed beslægtet teknisk og videnskabelig konsulentvirksomhed, forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske
videnskaber, teknisk prøvning og analyse, miljøtjenesteydelser, sundhedsvæsen, transport og hjælpevirksomhed for alle transportformer. Eksklusive rettigheder til sådanne tjenesteydelser indrømmes ofte til
private operatører, f.eks. sådanne, som de offentlige myndigheder har indrømmet koncessioner forbundet med specifikke serviceforpligtelser. Da der også ofte findes offentlig forsyningsvirksomhed på
niveauer under centraladministrationen, er en detaljeret og udtømmende opregning efter sektor ikke praktisk mulig.
(7) Denne begrænsning finder ikke anvendelse på telekommunikations- og computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser.
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(8) I overensstemmelse med artikel 54 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde betragtes disse datterselskaber som juridiske personer i Den Europæiske Union. Hvis de har en reel og
vedvarende forbindelse med EU's økonomi, er de omfattet af EU's indre marked, hvilket f.eks. betyder, at de frit kan etablere sig og levere tjenesteydelser i alle EU-medlemsstater.
(9) Denne form for investering indebærer ikke alene økonomiske interesser, men også ikkeøkonomiske interesser for de pågældende enheder.
(10) Samlet sum af aktiver eller samlet sum af gæld plus kapital.
(11) Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under 6.F.f) og 6.F.g).
(12) Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under 6.F.f) og 6.F.g).
(13) Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under 6.F.f) og 6.F.g).
(14) Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.
(15) En juridisk person kontrolleres af en anden fysisk eller juridisk person eller andre fysiske eller juridiske personer, hvis denne eller disse har beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller
på anden måde til lovligt at styre de afgørelser, der træffes. Især betragtes et ejerskab på over 50 % af egenkapitalen i en juridisk person som kontrol.
(16) Omfatter ikke tjenesteydelser i forbindelse med råstofudvinding på honorar- eller kontraktbasis på olie- og gasfelter, som findes i ENERGITJENESTEYDELSER under 19.A.
(17) Omfatter ikke rådgivningsvirksomhed i tilknytning til fremstillingsvirksomhed, der findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under 6.F.h).
(18) Denne sektor er begrænset til fremstillingsaktiviteter. Den omfatter ikke aktiviteter inden for det audiovisuelle område eller med et kulturelt indhold.
(19) Forlagsvirksomhed og trykning på honorar- eller kontraktbasis findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under 6.F.p).
(20) Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.
(21) Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.
(22) Omfatter ikke transport af naturgas og luftformige brændstoffer gennem rørledninger, transmission og distribution af gas på honorar- eller kontraktbasis eller salg af naturgas og luftformige brændstoffer,
der findes i ENERGITJENESTEYDELSER.
(23) Omfatter ikke transmission og distribution af damp og varmt vand på honorar- eller kontraktbasis eller salg af damp og varmt vand, der findes i ENERGITJENESTEYDELSER.
(24) En juridisk person kontrolleres af en anden fysisk eller juridisk person eller andre fysiske eller juridiske personer, hvis denne eller disse har beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller
på anden måde til lovligt at styre de afgørelser, der træffes. Især betragtes et ejerskab på over 50 % af egenkapitalen i en juridisk person som kontrol.
(25) Omfatter juridisk rådgivning, juridisk repræsentation, juridisk voldgift og forlig/mægling, juridisk dokumentation og certificering.
Levering af juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeretten, EU-retten og lovgivningen i ethvert retsområde, hvor tjenesteyderen eller dennes personale er kvalificeret til at udøve
advokatvirksomhed, og er, ligesom leveringen af andre ydelser, omfattet af de licenskrav og -procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for
så vidt angår folkeretten og fremmed ret, kan disse licens- og procedurekrav bl.a. være krav om overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets advokattitel (medmindre den
pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel
optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-retten skal i princippet leveres af
eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører advokatsamfundet i en EU-medlemsstat, og som handler personligt, og juridiske tjenesteydelser for så vidt angår lovgivningen i en EU-medlemsstat
skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være
fuldgyldigt medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i EU, eftersom det medfører anvendelse af
retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile
søgsmål repræsentere en part, der er statsborger i eller stammer fra den medlemsstat, hvor advokaten har sin beskikkelse.
(26) Omfatter ikke juridisk rådgivning og juridisk repræsentation i skattesager, som findes under 1.A.a) Juridiske tjenesteydelser.
(27) Levering af farmaceutiske produkter til offentligheden, ligesom levering af andre tjenesteydelser, er underlagt de licens-, kvalifikations- og procedurekrav, der gælder i medlemsstaterne. Generelt er disse
aktiviteter forbeholdt farmaceuter. I visse medlemsstater er kun levering af receptpligtige lægemidler forbeholdt farmaceuter.
(28) Del af CPC 85201, der findes under 6.A.h) Lægevirksomhed og tandlægevirksomhed.
(29) Den pågældende tjenesteydelse vedrører erhvervet som ejendomsmægler/ejendomshandler og påvirker ikke de rettigheder og/eller begrænsninger, der gælder for fysiske og juridiske personer, som
erhverver fast ejendom.
(30) Vedligeholdelse og reparation af transportudstyr (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 og CPC 8868) findes under 6.F.l) 1 til 6.F.l) 4.
Vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og udstyr, herunder computere, (CPC 845) findes under 6.B. Computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser.
(31) Omfatter ikke trykning, der er omfattet af CPC 88442 og findes under 6.F. p).
(32) Ved "postforsendelser" forstås forsendelser, der håndteres af enhver form for kommerciel operatør, såvel offentlig som privat.
(33) F.eks. breve og postkort.
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(34) F.eks. bøger og kataloger.
(35) F.eks. aviser, blade og tidsskrifter.
(36) Eksprestjenester kan ud over højere hastighed og større pålidelighed tilføre yderligere værdielementer som f.eks. opsamling fra oprindelsessted, personlig levering til modtageren, eftersporing, mulighed for
ændring af bestemmelsessted og modtager under forsendelsen, bekræftelse af modtagelse.
(37) Tilrådighedsstillelse af midler, herunder tilrådighedsstillelse af ad hoc-lokaler og tredjemands levering af transport, som giver mulighed for selvservicering via gensidig udveksling af postforsendelser mellem
brugere, som abonnerer på denne tjeneste. Ved "postforsendelser" forstås forsendelser, der håndteres af enhver form for kommerciel operatør, såvel offentlig som privat.
(38) Ved "brevforsendelse" forstås en meddelelse i skriftlig form på et hvilket som helst fysisk medie, der skal befordres og udbringes til den adresse, afsenderen har angivet på selve forsendelsen eller på dens
emballage. Bøger, kataloger, aviser og tidsskrifter betragtes ikke som brevforsendelser.
(39) Transport af post for egen regning ved enhver form for landtransport.
(40) Transport af post for egen regning ved lufttransport.
(41) Disse tjenesteydelser omfatter ikke onlineinformations- og/eller databehandling (herunder transaktionsbehandling) (del af CPC 843), som findes under 6.B. Computertjenesteydelser og tilknyttede
tjenesteydelser.
(42) Sendevirksomhed defineres som en uafbrudt trådbunden eller trådløs transmissionskæde (uanset den oprindelige transmissions oprindelse), som er nødvendig til modtagelse og/eller visning af auditive
og/eller visuelle programsignaler til hele eller en del af offentligheden, men som ikke omfatter bidragsforbindelser mellem operatører.
(43) Disse tjenesteydelser, der omfatter CPC 62271, findes i ENERGITJENESTEYDELSER under 19.D.
(44) Omfatter ikke vedligeholdelse og reparation, der findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under 6.B. og 6.F.1).
Omfatter ikke detailhandel med energiprodukter, der findes i ENERGITJENESTEYDELSER under 19.E. og 19.F.
(45) Detailhandel med farmaceutiske produkter og medicinske og ortopædiske artikler findes i LIBERALE TJENESTEYDELSER under 6.A.k).
(46) Svarer til kloakvæsen.
(47) Svarer til rensning af udstødningsgasser.
(48) Svarer til en del af natur- og landskabspleje.
(49) Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som cabotage under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke national cabotagetransport, som i princippet dækker transport af
passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel, jf. De Forenede Nationers
havretskonvention, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat.
(50) Uden at det berører de aktiviteter, der kan betragtes som cabotage under den relevante nationale lovgivning, omfatter denne liste ikke national cabotagetransport, som i princippet dækker transport af
passagerer eller varer mellem en havn eller et sted i en EU-medlemsstat og en anden havn eller et andet sted i den samme medlemsstat, herunder på dens kontinentalsokkel, jf. De Forenede Nationers
havretskonvention, og trafik, der starter og slutter i samme havn eller på samme sted i en EU-medlemsstat.
(51) Del af CPC 71235, der findes i KOMMUNIKATIONSTJENESTEYDELSER under Post- og kurertjenesteydelser.
(52) Rørledningstransport af brændstoffer findes i ENERGITJENESTEYDELSER under 19.B.
(53) Omfatter ikke vedligeholdelse og reparation af transportudstyr, der findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under 6.F.l) 1 til 6.F.l) 4.
(54) Denne foranstaltning finder anvendelse på et ikkeforskelsbehandlende grundlag.
(55) Ved "skibsagenturvirksomhed" forstås aktiviteter, der består i som agent inden for et givet geografisk område at repræsentere et eller flere rederiers forretningsinteresser inden for følgende områder:
— markedsføring og salg af tjenesteydelser inden for søtransport og hertil knyttede tjenesteydelser, lige fra udarbejdelse af tilbud til fakturering og udstedelse af konnossementer på virksomhedernes
vegne, erhvervelse og videresalg af de fornødne tilknyttede tjenesteydelser, udarbejdelse af dokumentation samt tilvejebringelse af forretningsoplysninger
— handlen på virksomhedernes vegne, organisering af skibsanløb eller overtagelse af gods, når det er påkrævet.
(56) Hjælpevirksomhed for rørledningstransport af brændstoffer findes i ENERGITJENESTEYDELSER under 19.C.
(57) Omfatter følgende tjenesteydelser på honorar- eller kontraktbasis: rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med minearbejde, forberedelser til etablering af boreplads på land, opstilling af
boreudstyr på land, borearbejde, tjenesteydelser i tilknytning til borekroner, foringsrør- og rør, boremudderlevering og boremudderdesign, kontrol af faste stoffer i boremudderet, fiskeoperationer og andre
specielle operationer nede i borehullet, geologisk assistance og overvågning af borearbejdet på borepladsen, kernetagning, prøveproduktion, operationer udført med stålwireudstyr i borehullet, levering og
håndtering af endelig brøndvæske (saltopløsning), levering og installation af udstyr til færdiggørelse af boringen, cementering (pumpning af cement mellem forerør og formation), stimulering (frakturering,
syring og højtrykspumpning), brøndoverhaling og brøndreparation, endelig brøndplombering og lukning.
Omfatter ikke direkte adgang til eller udnyttelse af naturressourcer.
Omfatter ikke forberedelser til etablering af boreplads med henblik på boring efter andre ressourcer end olie og gas (CPC 5115), der findes under 8. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG LIGNENDE
INGENIØRVIRKSOMHED.
(58) Terapeutisk massage og badekurvirksomhed findes under 6.A.h) Lægevirksomhed og tandlægevirksomhed, 6.A.j) 2. Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale og
Sundhedsvæsen (13.A og 13.C).
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Tillæg 8-A-3
SPECIFIKKE FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL AFDELING D (FYSISKE PERSONERS MIDLERTIDIGE TILSTEDEVÆRELSE
I FORRETNINGSØJEMED) I KAPITEL 8 (LIBERALISERING AF INVESTERINGER, HANDEL MED TJENESTEYDELSER OG
ELEKTRONISK HANDEL)

1.

Listen over forpligtelser i dette tillæg angiver de sektorer, som liberaliseres i henhold til artikel 8.7 (liste over
specifikke forpligtelser) og 8.12 (liste over specifikke forpligtelser), og for hvilke der gælder visse begrænsninger
vedrørende forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter og leverandører af kontrakt
baserede tjenesteydelser i henhold til artikel 8.14 (forretningsrejsende og virksomhedsinternt udstationerede), 8.15
(salgsrepræsentanter) og 8.16 (leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser). Denne liste over forpligtelser består
af følgende elementer:
a) første kolonne angiver den sektor eller delsektor, som er omfattet af begrænsninger, og
b) anden kolonne beskriver de gældende begrænsninger.

2.

Unionen påtager sig ingen forpligtelser for forretningsrejsende eller virksomhedsinternt udstationerede i sektorer, der
ikke er liberaliseret (forbliver ubundet) i henhold til artikel 8.4 (markedsadgang) og 8.10 (markedsadgang).

3.

Unionen påtager sig ingen forpligtelser for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser i sektorer, der ikke er
anført i artikel 8.16 (leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser).

4.

Forpligtelser vedrørende forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede og leverandører af kontraktbaserede
tjenesteydelser finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor hensigten med eller virkningen af deres midlertidige tilstede
værelse er at gribe ind i eller på anden måde påvirke resultatet af en tvist eller forhandling mellem arbejdsmarkedets
parter.

5.

Listen over forpligtelser i dette tillæg omfatter ikke foranstaltninger vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer,
tekniske standarder og licenskrav og -procedurer, der ikke udgør en begrænsning som defineret i afdeling D (fysiske
personers midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed) i kapitel 8 (liberalisering af investeringer, handel med
tjenesteydelser og elektronisk handel). Disse foranstaltninger, f.eks. kravet om licens, kravet om at opnå godkendelse
af kvalifikationer inden for regulerede sektorer, kravet om at bestå specifikke eksamener, herunder sprogeksamener,
og kravet om fast bopæl på det område, hvor den pågældende erhvervsvirksomhed udøves, finder under alle
omstændigheder anvendelse på forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede og leverandører af kontrakt
baserede tjenesteydelser fra Vietnam, selv om de ikke er anført i dette tillæg.

6.

Alle andre krav i henhold til Unionens love og bestemmelser vedrørende indrejse, ophold, arbejde og socialsikrings
foranstaltninger gælder fortsat, herunder bestemmelser om opholdsperiode, mindsteløn og kollektive lønoverens
komster, også selv om de ikke er anført i dette tillæg.

7.

Listen over forpligtelser i dette tillæg omfatter ikke foranstaltninger vedrørende subsidier, der ydes af en part, jf.
artikel 8.1 (målsætninger og anvendelsesområde), stk. 6.

8.

Listen over forpligtelser i dette tillæg berører ikke eventuelle offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder som
beskrevet i listen over forpligtelser vedrørende liberalisering af investeringer i tillæg 8-A-2 (specifikke forpligtelser
vedrørende liberalisering af investeringer).

9.

I de sektorer, hvor en økonomisk behovsprøve finder anvendelse, er hovedkriteriet vurderingen af den relevante
markedssituation i den medlemsstat eller den region, hvor tjenesteydelsen vil blive leveret, herunder under hensyn
tagen til antallet af og konsekvenserne for eksisterende tjenesteydere.

10. De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til denne aftale, herunder listen over forpligtelser i dette tillæg,
har ingen direkte virkning og giver hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte rettigheder.
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11. Det præciseres, at listen over forpligtelser i dette tillæg kun gælder for de områder, hvor traktaten om Den
Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, og på de betingelser,
der er fastsat i disse traktater, og kun er relevant i forbindelse med handelsforbindelser mellem Unionen og dens
medlemsstater på den ene side og Vietnam på den anden side. Den berører ikke medlemsstaternes rettigheder og
forpligtelser i henhold til EU-retten.
12. Unionen påtager sig forpligtelser, alt efter medlemsstat, når det er relevant.
Liste over specifikke forpligtelser i henhold til afdeling D i kapitel 8
Sektor eller delsektor

ALLE SEKTORER

Beskrivelse af forbehold

Omfanget af virksomhedsinternt udstationerede
I BG: Antallet af virksomhedsinternt udstationerede må ikke overstige 10 % af
det gennemsnitlige årlige antal EU-statsborgere, som beskæftiges af den pågæl
dende bulgarske juridiske person. Hvis der er under 100 ansatte, kan der gives
tilladelse til, at antallet af virksomhedsinternt udstationerede overstiger 10 %.
I HU: Ubundet for fysiske personer, der har været partnere i en juridisk person
fra Vietnam.

ALLE SEKTORER

Erhvervspraktikanter
I AT, DE, ES, FR, HU, LT, SK: Uddannelsen skal være knyttet til den opnåede
universitetsgrad.

ALLE SEKTORER

Administrerende direktører og revisorer
I AT: Administrerende direktører for filialer af juridiske personer skal have
bopæl i Østrig. Fysiske personer, der inden for en juridisk person eller en
filial har ansvaret for, at østrigsk handelslovgivning overholdes, skal have
bopæl i Østrig.
I FI: En udenlandsk person, der driver forretning som privat erhvervsdrivende,
skal have en tilladelse til at drive forretning og have fast bopæl i EU. For alle
sektorer, undtagen telekommunikationstjenesteydelser, er der bopælskrav for
den administrerende direktør for en virksomhed med begrænset ansvar. For
telekommunikationstjenesteydelser er den administrerende direktør underlagt
et krav om fast bopæl.
I FR: For den administrerende direktør i en industri-, handels- eller håndværks
virksomhed kræves der en særlig tilladelse, hvis vedkommende ikke har
opholdstilladelse.
I RO: Flertallet af handelsselskabers revisorer og deres stedfortrædere skal være
rumænske statsborgere.
I SE: Den administrerende direktør for en juridisk person eller en filial skal have
bopæl i Sverige.

ALLE SEKTORER

Anerkendelse
I EU: EU-direktiverne om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser finder kun
anvendelse på EU-statsborgere. Retten til at levere lovregulerede liberale tjene
steydelser i en EU-medlemsstat medfører ikke samme ret i en anden EUmedlemsstat (1).
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Beskrivelse af forbehold

4. FREMSTILLINGSVIRKSOMHED (2)

H. Forlagsvirksomhed, trykning og
reproduktion
af
indspillede
medier (ISIC rev 3.1: 22),
undtagen forlagsvirksomhed og
trykning
på
honorareller
kontraktbasis (3)

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I IT: Statsborgerskabskrav for udgivere.
I HR: Bopælskrav for udgivere.
I PL: Statsborgerskabskrav for chefredaktører for aviser og blade.
I SE: Bopælskrav for udgivere og ejere af forlag eller trykkerier.

6. FORRETNINGSTJENESTEYDELSER

A. Liberale tjenesteydelser

a) Juridiske tjenesteydelser (CPC
861) (4) undtagen juridisk rådgiv
ning og juridisk dokumentation
og certificering, der udøves af
retlige aktører, der udøver offent
lige funktioner, herunder notarer,
fogeder ("huissiers de justice") eller
andre myndighedspersoner ("offi
ciers publics et ministériels").

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I AT, CY, ES, EL, LT, MT, PL, RO, SK: Statsborgerskabskrav for at opnå fuld
gyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for
udøvelse af advokatvirksomhed (EU-ret og national ret). For ES kan de kompe
tente myndigheder give dispensation.
I BE, FI, LU: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt
medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at udøve juri
disk repræsentation. I BE gælder visse kvoter for møderetten ved "Cour de
cassation" i ikke-straffesager.
I BG: Vietnamesiske advokater kan kun udøve juridisk repræsentation for en
vietnamesisk statsborger, hvis kravet om gensidighed og samarbejde med en
bulgarsk advokat er opfyldt. Bopælskrav for retsmægling.
I DK: Kun advokater med beskikkelse til at virke i Danmark kan tilbyde juridisk
rådgivning. Krav om at have bestået en dansk juridisk prøve for at få beskikkelse
til at virke i Danmark.

I FR: Der gælder visse kvoter og statsborgerskabskrav for advokaters adgang til
at virke som "avocat auprès de la Cour de Cassation" og "avocat auprès du Conseil
d'Etat".

I HR: Statsborgerskabskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsam
fundet, hvilket er en forudsætning for at udøve juridisk repræsentation (kroatisk
statsborgerskab og efter tiltrædelsen af Unionen statsborgerskab i en medlems
stat).

I HU: Kombineret statsborgerskabs- og bopælskrav for at opnå fuldgyldigt
medlemskab af advokatsamfundet. For udenlandske advokater er de juridiske
aktiviteter begrænset til juridisk rådgivning, som skal finde sted på grundlag
af en samarbejdsaftale med en ungarsk advokat eller et ungarsk advokatfirma.

I LU: Statsborgerskabskrav for levering af juridiske tjenesteydelser for så vidt
angår luxembourgsk ret og EU-ret.
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I LV: Repræsentation i straffesager er forbeholdt edsvorne advokater, der er
underlagt statsborgerskabskrav.

I SE: Bopælskrav for at opnå medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en
forudsætning for at anvende den svenske advokattitel ("advokat").

I SI: Møderet ved domstolene for en kunde, mod betaling, er betinget af en
handelsmæssig tilstedeværelse i Slovenien, undtagen når udenlandske advokater
er optaget i registeret under hjemlandets advokattitel og samarbejder med en
advokat, der har ret til at udøve advokatvirksomhed i Slovenien under den
slovenske titel "advokat" ("odvetnik"). Alle advokater (med den slovenske titel
"odvetnik" og med en advokattitel fra hjemlandet) skal være optaget i advokat
fortegnelsen. Alle advokater skal være medlem af advokatsamfundet.

b) 1. Regnskabsvæsen og bogholderi
virksomhed
(CPC
86212,
undtagen
"revisionsvirksom
hed", CPC 86213, CPC 86219
og CPC 86220)

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I FR: Udøvelse af regnskabs- og bogholderivirksomhed kræver en tilladelse fra
ministeren for økonomi, finans og industri i samråd med udenrigsministeren.
Bopælskravet må ikke overstige fem år.

b) 2. Revisionsvirksomhed
(CPC For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
86211 og 86212, undtagen
I AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder
regnskabsvæsen)
og for revision i henhold til specifikke østrigske love (f.eks. aktieselskabsloven,
børsloven, bankloven osv.). Ud over de horisontale forpligtelser kan revisorer
efter anmodning fra en forbruger midlertidigt rejse til Østrigs område for at
levere en specifik tjenesteydelse. Generelt skal fysiske personer, der yder revi
sionstjenesteydelser, dog have deres forretningssted (handelsmæssige tilstedevæ
relse) i Østrig.

I DK: Bopælskrav.

I EL: Statsborgerskabskrav for revisorer.

I ES: Statsborgerskabskrav for revisorer og for administratorer, direktører og
partnere i andre selskaber end dem, der er omfattet af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber ("ottende selskabsretsdirektiv").

I HR: Kun autoriserede revisorer, som er indehavere af en tilladelse, der formelt
anerkendes af den kroatiske revisorforening, kan levere revisionstjenesteydelser.

I FI: Bopælskrav for mindst én af revisorerne i et finsk aktieselskab.
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I IT: Statsborgerskabskrav for administratorer, direktører og partnere i andre
selskaber end dem, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konso
liderede regnskaber ("ottende selskabsretsdirektiv"). Bopælskrav for selvstændige
revisorer.
I LV: Ejeren af aktier eller lederen af et firma skal have egenskab af en edsvoren
revisor i Letland. Edsvorne revisorer kan være personer på mindst 25 år og a)
have en højere uddannelse i økonomi eller i anden specialviden med bestået
eksamen i grundlæggende økonomi, b) have mindst tre års erfaring med revi
sion, som er anerkendt af den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer, c)
have bestået en kvalificerende eksamen og opnået beskikkelse som edsvoren
revisor i overensstemmelse med den lettiske sammenslutning af edsvorne revi
sorer, d) have et fremragende omdømme.
I SE: Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, må udøve revisionsvirksomhed i
visse juridiske enheder, bl.a. i alle kapitalselskaber. Godkendelse underlagt
bopælskrav.
c)

Skatterådgivning (CPC 863) (5)

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndighe
der.
I BG, SI: Statsborgerskabskrav for specialister.
I HU: Bopælskrav.

d)

Arkitektvirksomhed og

e)

Byplanlægnings- og landskabsarki I EE: Mindst én ansvarlig person (projektmanager eller konsulent) skal have
tektvirksomhed
bopæl i Estland.
(CPC 8671 og CPC 8674)

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:

I BG: Udenlandske specialister skal have mindst to års erfaring inden for byggeri.
Statsborgerskabskrav for byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed.
I EL, HR, HU, SK: Bopælskrav.
I FR: Anvendelsen af den erhvervsmæssige titel af fagfolk kvalificeret i tredje
lande er ikke mulig, undtagen inden for rammerne af aftaler om gensidig
anerkendelse.
I FR: Statsborgerskabskrav medmindre der foreligger en ministeriel tilladelse.
Kun for arkitektvirksomhed:
For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I AT: Krav om handelsmæssig tilstedeværelse.
I BG: Adgang er begrænset til fysiske personer efter anerkendelse af deres
tekniske kvalifikationer og akkreditering foretaget af en erhvervsorganisation i
Bulgarien.
I CY, PT: Statsborgerskabskrav.
I MT, PL: Ubundet.
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For leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser:
Kun for arkitektvirksomhed

I FI: Fysiske personer skal dokumentere at være i besiddelse af den specialviden,
der kræves for at levere den pågældende tjenesteydelse.
I BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Økonomisk behovsprøve.
I AT: Kun planlægningsvirksomhed, krav om økonomisk behovsprøve.
I HR, HU, SK: Bopælskrav.
I CY: Ubundet.

f)

Ingeniørvirksomhed og

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:

g)

Integreret ingeniørvirksomhed

I EE: Mindst én ansvarlig person (projektmanager eller konsulent) skal have
bopæl i Estland.

(CPC 8672 og CPC 8673)

I BG: Udenlandske specialister skal have mindst to års erfaring inden for byggeri.
I CZ, HR, SK: Bopælskrav.
I EL, HU: Bopælskrav (for CPC 8673 er det kun erhvervspraktikanter, der er
omfattet af et bopælskrav).
I CY: Statsborgerskabskrav.

Kun for integreret ingeniørvirksomhed:

I AT: Krav om handelsmæssig tilstedeværelse.
I BG: Adgang er begrænset til fysiske personer efter anerkendelse af deres
tekniske kvalifikationer og akkreditering foretaget af en erhvervsorganisation i
Bulgarien. Akkreditering sker efter følgende kriterier: anerkendte tekniske kvali
fikationer i Bulgarien, erfaringer inden for byggeri, gennemførte projekter i de
sidste to år, personale og teknisk kapacitet.
I CY, CZ, MT, PL, RO: Ubundet.

For leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser:

Kun for ingeniørvirksomhed:

I FI: Fysiske personer skal dokumentere at være i besiddelse af den specialviden,
der kræves for at levere den pågældende tjenesteydelse.
I BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Økonomisk behovsprøve.
I AT: Kun planlægningsvirksomhed, krav om økonomisk behovsprøve.
I HR, HU: Bopælskrav.
I CY: Ubundet.
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Lægevirksomhed (herunder psyko For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
logvirksomhed) og tandlægevirk
somhed (CPC 9312 og del af I AT: Ubundet for anden læge- og tandlægevirksomhed end psykologer og
psykoterapeuter
CPC 85201)
I CY, EL: Statsborgerskabskrav.
I CZ, IT, SK: Bopælskrav.
I CZ, LT, SK: Tilladelse fra de kompetente myndigheder påkrævet for uden
landske fysiske personer.
I BE, LU: Hvad angår erhvervspraktikanter skal udenlandske fysiske personer
have tilladelse fra de kompetente
myndigheder.
I MT: Statsborgerskabskrav.
I DE: Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra statsborgerskabskravet af hensyn
til den offentlige sundhed.
I DK: Der kan gives begrænset autorisation til en bestemt funktion for højst 18
måneder; bopælskrav.
I FR: Statsborgerskabskrav. Dog er adgang mulig inden for årligt fastsatte kvoter.
I HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler pati
enter, skal være i besiddelse af en autorisation fra erhvervskammeret.
I LV: Statsborgerskabskrav for læge- og tandlægevirksomhed. Til udlændinges
udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse fra lokale sundhedsmyndighe
der, baseret på en økonomisk behovsprøve for læger og tandlæger i en given
region.
I PL: Til udlændinges udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse. Uden
landske læger har begrænsede valgrettigheder i faglige organisationer. Statsbor
gerskabskrav.
I PT: Bopælskrav for psykologer. Statsborgerskabskrav.
I BG, FI, RO: Ubundet.

i)

Dyrlægevirksomhed (CPC 932)

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I BG, DE, EL, FR, HR, HU: Statsborgerskabskrav.
I CY, CZ, SK: Statsborgerskabs- og bopælskrav.
I IT: Bopælskrav.
I PL: Statsborgerskabskrav. Udenlandske personer kan anmode om tilladelse til
at praktisere.
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j) 1. Jordemodervirksomhed (del af For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
CPC 93191)
I BG, CZ, CY, EE, HU, RO, SI: Ubundet.
I AT: For at åbne en praksis i Østrig skal den pågældende person først have
virket i sit fag i mindst tre år, inden vedkommende åbner en praksis.
I BE, LU: Hvad angår erhvervspraktikanter skal udenlandske fysiske personer
have tilladelse fra de kompetente myndigheder.

I FR: Statsborgerskabskrav. Dog er adgang mulig inden for årligt fastsatte kvoter.

I IT: Bopælskrav.

I LT: Tilladelse fra de kompetente myndigheder påkrævet for udenlandske fysiske
personer.

I LV: Økonomiske behov fastlægges på grundlag af det samlede antal jorde
mødre i den pågældende region med autorisation fra de lokale sundhedsmyn
digheder.

I PL: Statsborgerskabskrav. Udenlandske personer kan anmode om tilladelse til
at praktisere.

I SK: Bopælskrav.

I HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler pati
enter, skal være i besiddelse af en autorisation fra erhvervskammeret.

j) 2. Virksomhed udøvet af sygeple For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
jersker, fysioterapeuter og para
medicinsk personale (del af I BG, CZ, EE, ES, HU, MT, RO, SI, SK: Ubundet.
CPC 93191)
I AT: Fysiske personer kan åbne en praksis i Østrig, under forudsætning af at
den pågældende person har virket i sit fag i mindst tre år, inden vedkommende
åbner en praksis i Østrig.

I BE, FR, LU: Hvad angår erhvervspraktikanter skal udenlandske fysiske personer
have tilladelse fra de kompetente myndigheder.

I CY, EL, PT, PL: Statsborgerskabskrav.

I DK: Der kan gives begrænset autorisation til en bestemt funktion for højst 18
måneder; bopælskrav.

I EL, IT: Underlagt en økonomisk behovsprøve: Der træffes beslutning afhængigt
af ubesatte stillinger og mangler i den pågældende region.
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I HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler pati
enter, skal være i besiddelse af en autorisation fra erhvervskammeret.

I LT: Tilladelse fra de kompetente myndigheder påkrævet for udenlandske fysiske
personer.

I LV: Statsborgerskabskrav. Adgang begrænset til fysiske personer. Økonomiske
behov fastlægges på grundlag af det samlede antal sygeplejersker i den pågæl
dende region med autorisation fra de lokale sundhedsmyndigheder.

k)

Detailhandel med farmaceutiske
produkter og detailhandel med
medicinske
og
ortopædiske
artikler (CPC 63211) og andre
tjenesteydelser leveret af farma
ceuter (6)

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I FR: Statsborgerskabskrav. Inden for fastsatte kvoter er der dog mulighed for
adgang for vietnamesiske statsborgere, under forudsætning af at tjenesteyderen
har en fransk eksamen i farmaci.
I CY, DE, EL, SK: Statsborgerskabskrav.
I HU: Statsborgerskabskrav, undtagen for detailhandel med farmaceutiske
produkter og detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler (CPC 63211).
I IT, PT: Bopælskrav.

I LT: Tilladelse fra de kompetente myndigheder påkrævet for udenlandske fysiske
personer.

I SK: Bopælskrav.

B.

Computertjenesteydelser
og For leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser:
tilknyttede tjenesteydelser (CPC
I AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK, UK: Økonomisk behovs
84)
prøve.
I HR: Bopælskrav.

D. Tjenesteydelser i forbindelse med
fast ejendom (7)

a)

Med egen eller leaset ejendom For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
(CPC 821)
I CY, LV, MT, SI: Statsborgerskabskrav.
I FR, HU, IT, PT: Bopælskrav.

b)

På honorar- eller kontraktbasis I CY, LV, MT, SI: Statsborgerskabskrav.
(CPC 822)
I DK: Bopælskrav, medmindre andet er fastsat af Erhvervsstyrelsen.
I FR, HU, IT, PT: Bopælskrav.

E.

Udlejning/leasing uden betjenings
personale
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e)

Vedrørende varer til personlig For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
brug og husholdningsbrug (CPC
I EU: Statsborgerskabskrav for specialister og erhvervspraktikanter.
832)

f)

Udlejning af telekommunikations For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
udstyr (CPC 7541)
I EU: Statsborgerskabskrav for specialister og erhvervspraktikanter.

F.

Andre forretningstjenesteydelser

e)

Teknisk prøvning og analyse (CPC For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
8676)
I AT: Krav om handelsmæssig tilstedeværelse.
I CY: Statsborgerskabskrav.

I CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ubundet.

I IT, PT: Bopælskrav for biologer og kemikere.

f)

Rådgivnings- og konsulentvirk For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
somhed i tilknytning til landbrug,
jagt og skovbrug (del af CPC 881) I AT: Krav om handelsmæssig tilstedeværelse.
I IT: Statsborgerskabskrav for agronomer og "periti agrari".
I CY, EE, MT, RO, SI: Ubundet.

j) 2. Vagt- og sikkerhedsvirksomhed For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
(CPC 87302, CPC 87303, CPC
I AT: Krav om handelsmæssig tilstedeværelse.
87304 og CPC 87305)
I BE: Statsborgerskabs- og bopælskrav for ledende personale.
I DK: Statsborgerskabs- og bopælskrav for ledere. Ubundet for sikkerhedskon
trolvirksomhed i lufthavne.

I ES, PT: Statsborgerskabskrav for specialiseret personale.

I FR: Statsborgerskabskrav for administrerende direktører og direktører.

I IT: Statsborgerskabs- og bopælskrav for at opnå den nødvendige tilladelse til at
udøve sikkerhedsvagtvirksomhed og foretage værditransport.

I BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Ubundet.
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Hermed beslægtet teknisk og For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
videnskabelig
konsulentvirk
I BG: Statsborgerskabskrav for specialister.
somhed (CPC 8675)
I DE: Statsborgerskabskrav for offentligt udnævnte landmålere.

I FR: Statsborgerskabskrav for "landmåling" i forbindelse med etablering af ejen
domsrettigheder og med jordlovgivning.

I IT, PT: Bopælskrav.

l) 1. Vedligeholdelse og reparation af For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
fartøjer (del af CPC 8868)
I MT: Statsborgerskabskrav.

l) 2. Vedligeholdelse og reparation af For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
jernbanetransportudstyr (del af
I LV: Statsborgerskabskrav.
CPC 8868)

l) 3. Vedligeholdelse og reparation af
motorkøretøjer,
motorcykler,
snemobiler og vejtransport
udstyr (CPC 6112, CPC 6122,
del af CPC 8867 og del af CPC
8868)

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:

l) 5. Vedligeholdelse og reparation af
metalprodukter, maskiner (und
tagen kontormaskiner), udstyr
(undtagen transport- og kontor
udstyr) og varer til personlig
brug og husholdningsbrug (8)
(CPC 633, CPC 7545, CPC
8861, CPC 8862, CPC 8864,
CPC 8865 og CPC 8866)

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:

I EU: Statsborgerskabskrav for specialister og erhvervspraktikanter i forbindelse
med vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer, motorcykler og snemo
biler.

I EU: Statsborgerskabskrav for specialister og praktikanter, undtagen for:
i AT for CPC 633, 8861-8866;
i BE, DE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK for CPC
633, 8861, 8866;
i BG for reparation af varer til personlig brug og husholdningsbrug (undtagen
juvelerarbejder): CPC 63301, 63302, del af 63303, 63304, 63309;
i CZ, SK for CPC 633, 8861–8865;
i EE, FI, LT, LV for CPC 633, 8861–8866; og
i SI for CPC 633, 8861, 8866.

m) Rengøring
874)

n)

Fotografisk
875)

af bygninger

(CPC For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Statsborgerskabskrav for specialister.

virksomhed

(CPC For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I HR, LV: Statsborgerskabskrav for specialiseret fotografisk virksomhed.
I PL: Statsborgerskabskrav for luftfotografering.
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Trykkeri- og forlagsvirksomhed For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
(CPC 88442)
I BG, CY, CZ, MT, RO, SI, SK: Ubundet.
I HR: Bopælskrav for udgivere.
I SE: Bopælskrav for udgivere og ejere af forlag eller trykkerier.

q)

Konferencevirksomhed
CPC 87909)

af For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:

(del

I SI: Statsborgerskabskrav.

r) 1. Oversættelse og tolkning (CPC For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
87905)
I DK: Bopælskrav for autoriserede translatører og tolke, medmindre andet er
fastsat af Erhvervsstyrelsen.
I FI: Bopælskrav for autoriserede translatører.

r) 3. Inkassovirksomhed
87902)

(CPC For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I BE, EL, IT: Statsborgerskabskrav.

r) 4. Kreditoplysningsvirksomhed
(CPC 87901)

r) 5. Kopieringsvirksomhed
87904) (9)

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I BE, EL, IT: Statsborgerskabskrav.

(CPC For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I EU: Statsborgerskabskrav for specialister og erhvervspraktikanter.

8.

BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
OG LIGNENDE INGENIØRVIRK
SOMHED (CPC 511, CPC 512, I BG: Udenlandske specialister skal have mindst to års erfaring inden for byggeri.
CPC 513, CPC 514, CPC 515,
CPC 516, CPC 17 og CPC 518)

9.

DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED
(undtagen distribution af våben,
ammunition og krigsmateriel)

C.

Detailhandel (10)

c)

Detailhandel med fødevarer (CPC For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
631)
I FR: Statsborgerskabskrav for tobakshandlere (dvs. "buralistes").

10.UNDERVISNINGSVIRKSOMHED
(kun privatfinansieret virksomhed)
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For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I CY, EL: Statsborgerskabskrav for lærere.
I FR: Statsborgerskabskrav. Vietnamesiske statsborgere kan dog opnå tilladelse
fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution
samt undervise.
I IT: Statsborgerskabskrav for tjenesteydere, der har tilladelse til at udstede stats
anerkendte eksamensbeviser.

B.

Sekundærundervisning (CPC 922) For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I CY, EL: Statsborgerskabskrav for lærere.
I FR: Statsborgerskabskrav. Vietnamesiske statsborgere kan dog opnå tilladelse
fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution
samt undervise.

I IT: Statsborgerskabskrav for tjenesteydere, der har tilladelse til at udstede stats
anerkendte eksamensbeviser.

I LV: Statsborgerskabskrav for teknisk og erhvervsfaglig sekundærundervisning
for handicappede elever (CPC 9224).

C.

Tertiærundervisning (CPC 923)

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I CZ, SK: Statsborgerskabskrav for levering af tertiærundervisning, undtagen
teknisk og erhvervsfaglig postsekundærundervisning (CPC 92310).

I CY: Statsborgerskabskrav for lærere.

I FR: Statsborgerskabskrav. Vietnamesiske statsborgere kan dog opnå tilladelse
fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution
samt undervise.

I IT: Statsborgerskabskrav for tjenesteydere, der har tilladelse til at udstede stats
anerkendte eksamensbeviser.

For leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser:

Kun for privatfinansieret virksomhed
I AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL,
PT, RO, SI, SK, UK: Ubundet.

I LU: Kun for universitetsprofessorer.
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I FR: Kun for universitetsprofessorer. Professorerne skal have en ansættelseskon
trakt fra et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution. Krav om en
økonomisk behovsprøve, medmindre disse professorer er udpeget direkte af den
minister, der har ansvar for videregående uddannelse. Arbejdstilladelsen udstedes
for en periode på højst ni måneder og kan forlænges med kontraktens løbetid.
Ansættelsesinstitutionen skal betale en afgift til det franske immigrations- og
integrationskontor ("Office Français de l'Immigration et de l'Intégration" (OFII)).
I SE: Sverige forbeholder sig retten til at indføre eller opretholde enhver
foranstaltning med hensyn til leverandører af undervisningstjenesteydelser, der
er godkendt af de offentlige myndigheder til at levere undervisning. Dette
forbehold gælder for offentligt finansierede og privatfinansierede leverandører
af undervisningstjenesteydelser med en form for statsstøtte, bl.a. leverandører af
undervisningstjenesteydelser, der er godkendt af staten, leverandører af undervis
ningstjenesteydelser, der er under statens tilsyn, eller undervisning, der giver ret
til uddannelsesstøtte.
Fremmedsprogsundervisning

For leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser:
I FI, SI, SK, UK: Ubundet.
I AT, DK, LT: Økonomisk behovsprøve.

Miljøtjenesteydelser (CPC 9401 (11), For leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser:
CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (12),
del af CPC 94060 (13), CPC 9405, del I AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Økonomisk behovs
prøve.
af CPC 9406, CPC 9409)
12. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER
A.

Forsikring og forsikringsrelate For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
rede tjenesteydelser
I AT: En filial skal forvaltes af to fysiske personer med bopæl i Østrig.
I EE: For direkte forsikring kan vietnamesiske statsborgere kun deltage i det
organ, der forvalter et forsikringsaktieselskab med vietnamesisk kapitaldeltagelse,
i forhold til den vietnamesiske kapitaldeltagelse, men de må ikke udgøre over
halvdelen af forvaltningsorganet. Lederen af forvaltningsorganet for en filial eller
et uafhængigt selskab skal have fast bopæl i Estland.
I ES: Bopælskrav for udøvelse af aktuarerhvervet (eller alternativt to års erhvervs
erfaring).
I FI: De administrerende direktører og mindst en revisor af et forsikringsselskab
skal være bosiddende i EU, medmindre de kompetente myndigheder har givet
dispensation. Et vietnamesisk forsikringsselskabs generalagent skal være bosid
dende i Finland, medmindre selskabet har sit hovedsæde i EU.
I HR: Bopælskrav.
I IT: Bopælskrav for aktuarerhvervet.
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Bankvirksomhed
og
andre For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
finansielle tjenesteydelser (und
I BG: Krav om fast bopæl i Bulgarien for administrerende direktører og ledende
tagen forsikring)
medarbejdere.
I FI: En administrerende direktør og mindst en revisor af kreditinstitutioner skal
være bosiddende i EU, medmindre den finansielle tilsynsmyndighed har givet
dispensation. Mæglere (enkeltpersoner) for afledte børsinstrumenter skal være
bosiddende i EU.

I HR: Bopælskrav. Bestyrelsen skal lede kreditinstituttets forretninger fra Kroa
tiens område. Mindst ét bestyrelsesmedlem skal kunne tale flydende kroatisk.

I IT: Krav om bopæl på en EU-medlemsstats område for "promotori di servizi
finanziari" (sælgere af finansielle tjenesteydelser).

I LT: Mindst én af de ledende ansatte i en banks administration skal kunne tale
litauisk og have fast bopæl i Litauen.

I PL: Statsborgerskabskrav for mindst én af bankcheferne.

13. SUNDHEDSVÆSEN
OG For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
SOCIALE
TJENESTEYDELSER
(kun privatfinansieret virksom I FR: Der kræves tilladelse til at udøve ledelsesfunktioner. Ved udstedelse af
tilladelse tages muligheden for at finde lokale ledere i betragtning.
hed)
A.
B.
C.

E.

Hospitalsvirksomhed (CPC 9311) I HR: Alle, der leverer tjenesteydelser direkte til patienter eller behandler pati
enter, skal være i besiddelse af en autorisation fra erhvervskammeret.
Ambulancevirksomhed
(CPC
I LV: Økonomisk behovsprøve for læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker,
93192)
fysioterapeuter og paramedicinsk personale.
Behandlingshjem,
der
ikke
udøver
hospitalsvirksomhed I PL: Til udlændinges udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse. Uden
landske læger har begrænsede valgrettigheder i faglige organisationer.
(CPC 93193)

Sociale tjenesteydelser (CPC 933)

14. TURISME OG REJSERELATE
REDE TJENESTEYDELSER

A.

Hoteller, restauranter og catering For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
(CPC 641, CPC 642 og CPC
643), undtagen catering inden I BG: Antallet af udenlandske ledere må ikke overstige antallet af ledere med
bulgarsk statsborgerskab, når den offentlige andel (stat eller kommune) i et
for lufttransportsektoren
bulgarsk selskabs egenkapital overstiger 50 %.
I HR: Statsborgerskabskrav for restaurations- og cateringydelser i husholdninger
og på gårde.
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Rejsebureauer og rejsearrangører For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
(herunder rejseledere) (CPC 7471)
I BG: Antallet af udenlandske ledere må ikke overstige antallet af ledere med
bulgarsk statsborgerskab, når den offentlige andel (stat eller kommune) i et
bulgarsk selskabs egenkapital overstiger 50 %.
I CY: Statsborgerskabskrav.
I HR: Bureauets leder skal godkendes af ministeriet for turisme.

C.

Turistguidevirksomhed
7472)

(CPC For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I BG, CY, EL, ES, FR, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT og SK: Statsborgerskabskrav.

15. FRITIDS- OG SPORTSAKTIVI
TETER SAMT KULTURELLE
AKTIVITETER (undtagen audiovi
suelle tjenesteydelser)
A.

Forlystelsesvirksomhed (herunder For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
teater, levende musik, cirkus og
diskoteksvirksomhed)
(CPC I FR: Der kræves tilladelse til at udøve ledelsesfunktioner. Statsborgerskabskrav
for ledere af underholdningsvirksomheder, hvis der kræves tilladelse for over 2
9619)
år.
Kunstneren har opnået en ansættelseskontrakt fra en autoriseret forlystelsesvirk
somhed. Arbejdstilladelsen udstedes for en periode på højst ni måneder og kan
forlænges med kontraktens løbetid. Forlystelsesvirksomheden skal betale en
afgift til det franske immigrations- og integrationskontor ("Office Français de
l'Immigration et de l'Intégration" (OFII)).

16. TRANSPORTVIRKSOMHED
A.

Søtransport

a)

International passagertransport For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
(CPC 7211, undtagen national
I EU: Statsborgerskabskrav for skibsbesætninger.
cabotagetransport).

b)

International godstransport (CPC I AT, CY: Statsborgerskabskrav for flertallet af de administrerende direktører.
7212, undtagen national cabo
tagetransport).

D.

Vejtransport

a)

Passagertransport (CPC 7121 og For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
CPC 7122)
I AT: Statsborgerskabskrav for personer og aktionærer, som er beføjet til at
repræsentere en juridisk person eller et partnerskab.
I BG, MT: Statsborgerskabskrav.
I DK, HR: Statsborgerskabs- og bopælskrav for ledere.
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Godstransport
(CPC
7123, For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
undtagen transport af post for
I AT: Statsborgerskabskrav for personer og aktionærer, som er beføjet til at
egen regning (14))
repræsentere en juridisk person eller et partnerskab.
I BG, MT: Statsborgerskabskrav.
I HR: Statsborgerskabs- og bopælskrav for ledere.

E.

Rørledningstransport af andet For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
end brændstoffer (15) (CPC 7139)
I AT: Statsborgerskabskrav for administrerende direktører.

17. HJÆLPEVIRKSOMHED
TRANSPORT (16)

FOR

A. Hjælpevirksomhed for søtransport For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
a)
b)

Oplagrings- og pakhusvirksomhed I AT: Statsborgerskabskrav for flertallet af de administrerende direktører.
(del af CPC 742)
I BG, MT: Statsborgerskabskrav.
Tjenesteydelser inden for toldbe
I DK: Bopælskrav for tjenesteydelser inden for toldbehandling.
handling
I EL: Statsborgerskabskrav for tjenesteydelser inden for toldbehandling.
I IT: Bopælskrav for "raccomandatario marittimo".

c) Tjenesteydelser vedrørende contai
nerterminaler og oplagring

d) Skibsagenturvirksomhed

e) Speditørtjenesteydelser inden for
søtransport

f) Udlejning af skibe med besætning
(CPC 7213)

g) Slæbe- og bugservirksomhed (CPC
7214)

h) Støttetjenesteydelser inden
søtransport (del af CPC 745)

i)

for

Andre støtte- og hjælpetjenestey
delser (undtagen catering) (del af
CPC 749)
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D. Hjælpevirksomhed for vejtransport For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
d) Udlejning af erhvervsmotorkøre I AT: Statsborgerskabskrav for personer og aktionærer, som er beføjet til at
tøjer med fører (CPC 7124)
repræsentere en juridisk person eller et partnerskab.
I BG, MT: Statsborgerskabskrav.

F. Hjælpevirksomhed for rørlednings For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
transport af andre varer end
I AT: Statsborgerskabskrav for administrerende direktører.
brændstoffer (17)

a) Oplagrings- og pakhusvirksomhed
for andre varer end brændstoffer,
der transporteres ad rørledning
(del af CPC 742)

19. ENERGITJENESTEYDELSER

A.

Tjenesteydelser i tilknytning til For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
råstofudvinding (CPC 883) (18)
I SK: Bopælskrav.

20. ANDRE
i.a.n.

TJENESTEYDELSER,

a)

Vaske-, rensnings- og farvnings For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
virksomhed (CPC 9701)
I EU: Statsborgerskabskrav for specialister og erhvervspraktikanter.

b)

Frisørvirksomhed (CPC 97021)

For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
I AT: Statsborgerskabskrav for specialister og erhvervspraktikanter.
I alle medlemsstater undtagen AT: Ubundet.
I CY: Statsborgerskabskrav.

c)

Kosmetisk behandling, manicure For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
og pedicure (CPC 97022)
I AT: Statsborgerskabskrav for specialister og erhvervspraktikanter.
I alle medlemsstater undtagen AT: Ubundet.

d)

Anden skønhedspleje, i.a.n. (CPC For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
97029)
I AT: Statsborgerskabskrav for specialister og erhvervspraktikanter.
I alle medlemsstater undtagen AT: Ubundet.
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Spavirksomhed og ikke-terapeu For forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter:
tisk massage, i det omfang
formålet er fysisk afslapning og I EU: Statsborgerskabskrav for specialister og erhvervspraktikanter.
velvære og ikke medicinsk
behandling
eller
genoptræ
ning (19) (CPC ver. 1.0 97230)

(1) For at tredjelandsstatsborgere kan opnå anerkendelse af deres kvalifikationer i hele EU, er det nødvendigt at indgå en aftale om
gensidig anerkendelse inden for de rammer, der er fastsat i artikel 8.21 (gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer).
(2) Omfatter ikke rådgivningsvirksomhed i tilknytning til fremstillingsvirksomhed, der findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under
6.F.h).
(3) Forlagsvirksomhed og trykning på honorar- eller kontraktbasis findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under 6.F.p).
(4) Omfatter juridisk rådgivning, juridisk repræsentation, juridisk voldgift og forlig/mægling, juridisk dokumentation og certificering.
Levering af juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeretten, EU-retten og lovgivningen i ethvert retsområde, hvor
tjenesteyderen eller dennes personale er kvalificeret til at udøve advokatvirksomhed, og er, ligesom leveringen af andre ydelser,
omfattet af de licenskrav og -procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenestey
delser for så vidt angår folkeretten og fremmed ret, kan disse licens- og procedurekrav bl.a. være krav om overensstemmelse med de
lokale etiske regler, brug af hjemlandets advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i over
ensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokat
samfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl
i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-retten skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret
advokat, som tilhører advokatsamfundet i en EU-medlemsstat, og som handler personligt, og juridiske tjenesteydelser for så vidt
angår lovgivningen i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører
advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt
medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente
myndigheder i EU, eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater,
der ikke er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål
repræsentere en part, der er statsborger i eller stammer fra den medlemsstat, hvor advokaten har sin beskikkelse.
(5) Det præciseres, at dette ikke omfatter juridisk rådgivning og juridisk repræsentation i skattesager, som findes under 6.A.a) Juridiske
tjenesteydelser.
(6) Levering af farmaceutiske produkter til offentligheden, ligesom levering af andre tjenesteydelser, er underlagt de licens-, kvalifika
tions- og procedurekrav, der gælder i EU-medlemsstaterne. Generelt er disse aktiviteter forbeholdt farmaceuter. I visse medlemsstater
er kun levering af receptpligtige lægemidler forbeholdt farmaceuter.
(7) Den pågældende tjenesteydelse vedrører erhvervet som ejendomsmægler/ejendomshandler og påvirker ikke de rettigheder eller
begrænsninger, der gælder for fysiske og juridiske personer, som erhverver fast ejendom.
(8) Vedligeholdelse og reparation af transportudstyr (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 og CPC 8868) findes under 6.F.l) 1 til 6.F.l) 4.
Vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og udstyr, herunder computere, (CPC 845) findes under 6.B. Computertjenestey
delser og tilknyttede tjenesteydelser.
(9) Omfatter ikke trykning, der er omfattet af CPC 88442 og findes under 6.F. p).
(10) Omfatter ikke vedligeholdelse og reparation, der findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under 6.B. og 6.F.1).
Omfatter ikke detailhandel med energiprodukter, der findes i ENERGITJENESTEYDELSER under 19.E. og 19.F.
(11) Svarer til kloakvæsen.
(12) Svarer til rensning af udstødningsgasser.
(13) Svarer til en del af natur- og landskabspleje.
(14) Del af CPC 71235, der findes i KOMMUNIKATIONSTJENESTEYDELSER under Post- og kurertjenesteydelser.
(15) Rørledningstransport af brændstoffer findes i ENERGITJENESTEYDELSER under 19.B.
(16) Omfatter ikke vedligeholdelse og reparation af transportudstyr, der findes i FORRETNINGSTJENESTEYDELSER under 6.F.l) 1 til
6.F.l) 4.
(17) Hjælpevirksomhed for rørledningstransport af brændstoffer findes i ENERGITJENESTEYDELSER under 19.C.
(18) Omfatter følgende tjenesteydelser på honorar- eller kontraktbasis: rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med mine
arbejde, forberedelser til etablering af boreplads på land, opstilling af boreudstyr på land, borearbejde, tjenesteydelser i tilknytning til
borekroner, foringsrør- og rør, boremudderlevering og boremudderdesign, kontrol af faste stoffer i boremudderet, fiskeoperationer
og andre specielle operationer nede i borehullet, geologisk assistance og overvågning af borearbejdet på borepladsen, kernetagning,
prøveproduktion, operationer udført med stålwireudstyr i borehullet, levering og håndtering af endelig brøndvæske (saltopløsning),
levering og installation af udstyr til færdiggørelse af boringen, cementering (pumpning af cement mellem forerør og formation),
stimulering (frakturering, syring og højtrykspumpning), brøndoverhaling og brøndreparation, endelig brøndplombering og lukning.
Omfatter ikke direkte adgang til eller udnyttelse af naturressourcer.
Omfatter ikke forberedelser til etablering af boreplads med henblik på boring efter andre ressourcer end olie og gas (CPC 5115), der
findes under 8. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG LIGNENDE INGENIØRVIRKSOMHED.
19
( ) Terapeutisk massage og badekurvirksomhed findes under 6.A.h) Lægevirksomhed og tandlægevirksomhed, 6.A.j) 2. Virksomhed
udøvet af sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale og Sundhedsvæsen (13.A og 13.C).
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BILAG 8-B
VIETNAMS LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER

1. Vietnams liste over specifikke forpligtelser findes i:
a) tillæg 8-B-1 (specifikke forpligtelser vedrørende grænseoverskridende levering af tjenesteydelser og liberalisering af
investeringer), og
b) tillæg 8-B-2 (specifikke forpligtelser i henhold til afdeling D (fysiske personers midlertidige tilstedeværelse i forret
ningsøjemed) i kapitel 8 (liberalisering af investeringer, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel)).
2. De tillæg, der er nævnt i punkt 1, udgør en integrerende del af dette bilag.
3. Definitionerne i kapitel 8 (liberalisering af investeringer, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel) finder
anvendelse på dette bilag.
4. I angivelsen af de enkelte sektorer og delsektorer af tjenesteydelser i tillæggene forstås der ved:
a) "CPC": den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske publikationer
fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers,
Series M, No. 77, CPC prov, 1991)
b) "CPC ver. 1.0": den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske
publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical
Papers, Series M, No. 77, CPC ver 1.0, 1998) og
c) "ISIC rev 3.1": den internationale standardklassifikation af al erhvervsmæssig virksomhed som fastsat i de statistiske
publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical
Papers, Series M, No. 4, ISIC REV 3.1, 2002).
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Tillæg 8-B-1
SPECIFIKKE FORPLIGTELSER VEDRØRENDE GRÆNSEOVERSKRIDENDE LEVERING AF TJENESTEYDELSER OG
LIBERALISERING AF INVESTERINGER

1. Listen over forpligtelser, som er fastsat i afdeling A (liste over specifikke forpligtelser i servicesektorer) og afdeling B
(liste over specifikke forpligtelser i forbindelse med liberalisering af investeringer i ikkeservicesektorer) i dette tillæg,
angiver de økonomiske aktiviteter, som liberaliseres i henhold til artikel 8.7 (liste over specifikke forpligtelser) og 8.12
(liste over specifikke forpligtelser), og de begrænsninger vedrørende markedsadgang, national behandling og resultat
krav samt yderligere forpligtelser, der i form af forbehold gælder, når det er relevant, for virksomheder og investorer
fra Unionen i forbindelse med disse aktiviteter eller for tjenesteydelser og tjenesteydere fra Unionen inden for disse
sektorer.
2. Vietnam indgår ingen forpligtelser vedrørende markedsadgang, national behandling eller resultatkrav inden for sektorer
eller delsektorer, der er omfattet af denne aftale, og som ikke er nævnt i listerne i dette tillæg.
3. Listerne over forpligtelser i dette tillæg omfatter ikke foranstaltninger vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer,
tekniske standarder og licenskrav og -procedurer, der ikke begrænser markedsadgangen, den nationale behandling eller
resultatkravene som defineret i artikel 8.4 (markedsadgang), 8.5 (national behandling), 8.8 (resultatkrav), 8.10 (mar
kedsadgang) eller 8.11 (national behandling). Disse foranstaltninger, f.eks. kravet om licens, kravet om at levere
forsyningspligtydelser, kravet om at opnå godkendelse af kvalifikationer inden for regulerede sektorer, kravet om at
bestå specifikke eksamener, herunder sprogeksamener, og ikkeforskelsbehandlende krav om, at visse aktiviteter ikke
må udøves i miljøbeskyttede områder eller i områder af særlig historisk eller kunstnerisk interesse, finder under alle
omstændigheder, når det er relevant, anvendelse på virksomheder og investorer fra Unionen eller tjenesteydelser og
tjenesteydere fra Unionen, selv om de ikke er anført i dette tillæg.
4. Artikel 8.8 (resultatkrav) finder ikke anvendelse på subsidier (1), der har til formål at fremme velfærd og beskæftigelse
blandt etniske minoriteter.
5. Det præciseres, at det uanset artikel 8.4 (markedsadgang) ikke er nødvendigt at specificere ikkeforskelsbehandlende
krav vedrørende virksomheders retlige form i listerne over forpligtelser vedrørende liberalisering af investeringer i dette
tillæg, for at sådanne kan opretholdes eller indføres.
6. Det præciseres, at følgende foranstaltninger, der indføres eller opretholdes i andre sektorer end tjenesteydelser, anses
for at være i overensstemmelse med artikel 8.4 (markedsadgang), og at det ikke er nødvendigt at specificere sådanne
foranstaltninger i listerne over forpligtelser vedrørende liberalisering af investeringer i dette tillæg, for at de kan
opretholdes eller indføres:
a) foranstaltninger vedrørende arealanvendelse eller byplanlægning eller forskrifter, som påvirker byggemodning og
arealanvendelse, eller andre tilsvarende foranstaltninger
b) foranstaltninger, der tilsigter at sikre bevarelse og beskyttelse af naturressourcerne og miljøet, herunder begrænsning
af tilgængeligheden, antallet og omfanget af bevilgede koncessioner, samt indførelse af moratorier eller forbud.
7. De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til listerne i dette tillæg, har ingen direkte virkning og giver
hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte rettigheder.
8. Hvis Vietnam opretholder et forbehold, som kræver, at en tjenesteyder eller investor skal have statsborgerskab,
nationalitet, fast bopæl eller opholdssted på dens område som en betingelse for udøvelse af en økonomisk aktivitet,
herunder tjenesteydelser, på dens område, skal et forbehold, der er opført i listen over forpligtelser i tillæg 8-B-2
(specifikke forpligtelser i henhold til afdeling D (fysiske personers midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed) i
kapitel 8 (liberalisering af investeringer, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel)) i henhold til artikel 8.2
(definitioner), for så vidt angår midlertidig bevægelsesfrihed for fysiske personer, fungere som et forbehold med hensyn
til de forpligtelser vedrørende liberalisering af investeringer, der er fastsat i dette tillæg i henhold til artikel 8.7 (liste
over specifikke forpligtelser), i det omfang det er relevant.

(1) Det præciseres, at parterne er enige om, at "subsidier" med henblik på dette punkt omfatter ydelser til fremme af etniske minoriteters
udvikling som f.eks. lokal bistand, uddannelse af menneskelige ressourcer, bistand til teknologisk forskning og udvikling, retshjælp,
markedsoplysning og -fremme.

ALLE SEKTORER

Beskæftigelse af udlændinge

DA

1. Ubundet for foranstaltninger vedrørende beskæftigelse af udlændinge, medmindre andet er fastsat i afdeling D (fysiske personers midlertidige
tilstedeværelse i forretningsøjemed) i kapitel 8 (liberalisering af investeringer, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel).
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Horisontale forpligtelser

Erhvervelse af kapitalandele, værdipapirer og offentlige virksomheder

Medmindre andet er angivet for hver specifik sektor eller delsektor i denne liste, er der ingen begrænsninger med hensyn til udenlandsk ejerskab
af en offentlig virksomhed, dog med undtagelse af følgende:
— i sektorer, hvor Vietnams love og forskrifter fastsætter begrænsninger for udenlandsk ejerskab, skal udenlandsk ejerskab i en offentlig
virksomhed overholde sådanne begrænsninger
— i sektorer, hvor udenlandske investeringer er betingede, og betingelserne for udenlandsk investering i sådanne sektorer ikke omfatter
begrænsninger for udenlandsk ejerskab, må udenlandske investorer ikke besidde mere end 49 % af det samlede antal kapitalandele i en
offentlig virksomhed.

Den Europæiske Unions Tidende

2. EU-investorer kan foretage kapitalbidrag i form af erhvervelse af andele i Vietnams virksomheder. Hvis der er tale om kapitalbidrag i form af
erhvervelse af andele i forretningsbanker, der har form af aktieselskaber, eller om sektorer, for hvilke der ikke findes forpligtelser i denne liste, må
den samlede egenkapital, der besiddes af udenlandske investorer i hver virksomhed, ikke overstige 30 % af virksomhedens "vedtægtskapital"
(chartered capital), medmindre andet er fastsat i Vietnams love og forskrifter, eller der er opnået anden tilladelse fra Vietnams kompetente
myndighed i overensstemmelse med landets forpligtelser i henhold til aftaler, som begge parter er part i. For så vidt angår de øvrige sektorer og
delsektorer, for hvilke der findes forpligtelser i denne liste, skal det egenkapitalniveau, der besiddes af udenlandske investorer i forbindelse med
erhvervelse af vietnamesiske virksomheder, svare til de eventuelle begrænsninger af udenlandsk kapitaldeltagelse, der er fastsat heri.

Organisatoriske spørgsmål
3. Ubundet for etablering og drift af kooperativer, sammenslutninger af kooperativer, "husholdningsvirksomheder" og enkeltmandsselskaber.
Repræsentationskontorer for udenlandske tjenesteydere kan etableres i Vietnam, men de må ikke udøve direkte udbyttegivende aktiviteter (1).

L 186/1113

Medmindre andet er angivet for hver specifik sektor eller delsektor i denne liste, er etablering af filialer ubundet. Den behandling, der indrømmes
datterselskaber af juridiske personer fra EU, der er stiftet i overensstemmelse med Vietnams lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige
hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed i Vietnam, udvides ikke til også at gælde filialer og agenturer oprettet i Vietnam af et selskab fra
EU (2).

4. Ubundet for privatisering, "aktiekapitalisering" (equitisation) eller afhændelse af aktiver gennem overdragelse eller afhændelse af kapitalandele eller
aktiver i statsejede virksomheder.

L 186/1114

Statsejede virksomheder

Offentlige forsyningsvirksomheder
DA

5. Økonomiske aktiviteter, der betragtes som offentlig forsyningsvirksomhed på nationalt eller lokalt plan, kan være genstand for offentlige
monopoler eller eksklusive rettigheder, som indrømmes private operatører.
Jord og fast ejendom

Investeringsprocedurer
7. Ubundet for foranstaltninger for så vidt angår investeringsprocedurer for udenlandske investorer eller udenlandsk finansierede økonomiske
enheder, f.eks. procedurer vedrørende investeringsregistreringsattester for investeringsprojekter, og procedurer for forvaltning af udenlandsk
valuta (4).
(1) Et repræsentationskontor er en underordnet enhed i en udenlandsk virksomhed, der er etableret ved vietnamesisk lovgivning med henblik på at søge og fremme handels- og turismemuligheder, men som ikke
må udøve direkte udbyttegivende aktiviteter.
(2) I overensstemmelse med Vietnams civillovbog betragtes disse datterselskaber som juridiske personer i Vietnam.
(3) Det præciseres, at udenlandske organisationer og personer ikke kan eje jordstykker. De kan kun leje jordstykker i overensstemmelse med varigheden af deres investeringsprojekt, som ikke må overstige 50 år,
efter godkendelse fra et kompetent statsligt organ
(4) Det præciseres, at dette forbehold ikke berører parternes rettigheder og forpligtelser i underafdeling 1 (intern regulering) i afdeling E (reguleringsmæssig ramme). En tilsidesættelse af en forpligtelse i henhold til
underafdeling 1 (intern regulering) i afdeling E (reguleringsmæssig ramme) anses ikke i sig selv for at være en tilsidesættelse af artikel 8.4 (markedsadgang), 8.5 (national behandling), 8.8 (resultatkrav), 8.10
(markedsadgang) eller 8.11 (national behandling).

Den Europæiske Unions Tidende

6. Ubundet for besiddelse af jordstykker, erhvervelse af brugsretten til jordstykker, forpagtning af jordstykker, brug af jordstykker, planlægning af
jordstykker, varigheden af brugsretten til jordstykker, rettigheder og forpligtelser for brugere af jordstykker (3). Naturressourcer, der er fundet på
et jordstykke, tilhører staten Vietnam. Kulturarv, hvis ejer ikke kan identificeres, og som er fundet på et jordstykke, tilhører staten Vietnam.
Ubundet for foranstaltninger vedrørende udlændinges køb, salg, ejerskab eller udlejning af fast ejendom til beboelsesformål.
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AFDELING A
LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER I SERVICESEKTORER

Forklarende bemærkninger
1. Denne liste består af følgende elementer:
a) første kolonne angiver den sektor eller delsektor, inden for hvilken Vietnam forpligter sig, og det liberaliserede
område, der er omfattet af forbeholdene
b) anden kolonne beskriver de gældende forbehold med hensyn til artikel 8.4 (markedsadgang) og 8.10 (markeds
adgang) i den sektor eller delsektor, der er angivet i første kolonne
c) tredje kolonne beskriver de gældende forbehold med hensyn til artikel 8.5 (national behandling) og 8.11 (national
behandling) i den sektor eller delsektor, der er angivet i første kolonne, og
d) fjerde kolonne beskriver de specifikke forpligtelser vedrørende foranstaltninger, der påvirker den grænseoverskri
dende levering af tjenesteydelser og investeringer inden for servicesektorer, der ikke er omfattet af opregningen i
henhold til henholdsvis artikel 8.4 (markedsadgang), 8.5 (national behandling), 8.10 (markedsadgang) og 8.11
(national behandling).
2. Foranstaltninger, der er uforenelige med både artikel 8.4 (markedsadgang) og 8.5 (national behandling) eller med både
artikel 8.10 (markedsadgang) og 8.11 (national behandling), angives i kolonnen vedrørende artikel 8.4 (markeds
adgang) og 8.10 (markedsadgang). I sådanne tilfælde anses angivelsen for også at medføre en betingelse eller et
krav vedrørende artikel 8.5 (national behandling) og 8.11 (national behandling).
3. Det er uanset artikel 8.4 (markedsadgang) ikke nødvendigt at specificere ikkeforskelsbehandlende krav vedrørende
virksomheders retlige form i denne liste, for at sådanne kan opretholdes eller indføres af Vietnam.

L 186/1116

Liste over specifikke forpligtelser i servicesektorer
Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse
Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af markedsadgang

Begrænsninger af national behandling

Yderligere forpligtelser
DA

I.

Horisontale forpligtelser

ALLE SEKTORER I DENNE LISTE

3) Ingen, undtagen:

Repræsentationskontorer for udenlandske tjene
steydere kan etableres i Vietnam, men de må
ikke udøve direkte udbyttegivende aktiviteter (2).

Retten til at opnå subsidier kan begrænses til
vietnamesiske tjenesteydere, dvs. juridiske
personer, der er etableret på Vietnams
område, eller en del deraf. Ydelse af engangs
subsidier for at fremme og lette "aktiekapita
lisering" (equitisation) er ikke i strid med
denne forpligtelse. Ubundet for subsidier til
forskning og udvikling. Ubundet for subsidier
inden for sundheds- og undervisningssek
toren samt den audiovisuelle sektor.
Ubundet for subsidier, der har til formål at
fremme velfærd og beskæftigelse blandt
etniske minoriteter.

Den Europæiske Unions Tidende

Medmindre andet er angivet for hver specifik
sektor eller delsektor i denne liste, kan uden
landske virksomheder etablere en handelsmæssig
tilstedeværelse i Vietnam i form af en forretnings
samarbejdsaftale (1), joint venture-virksomhed
eller en 100 % udenlandsk finansieret virksom
hed.

3) Ingen, undtagen:

Medmindre andet er angivet for hver specifik sektor
eller delsektor i denne liste: ubundet for etablering af
filialer.
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Betingelserne for ejerskab, drift og retlig form samt
aktiviteternes omfang som fastsat i de respektive
tilladelser eller anden form for godkendelse af en
eksisterende udenlandsk tjenesteyders etablering,
drift eller levering af tjenesteydelser må ikke gøres
mere restriktive, end de er på tidspunktet for denne
aftales ikrafttræden.

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af markedsadgang

For så vidt angår de øvrige sektorer og delsektorer,
for hvilke der findes forpligtelser i denne liste, skal
den egenkapital, der besiddes af udenlandske inve
storer i forbindelse med erhvervelse af vietnamesiske
virksomheder, svare til de eventuelle begrænsninger af
udenlandsk kapitaldeltagelse, der er fastsat heri,
herunder eventuelle begrænsninger i form af over
gangsperioder, hvis det er relevant.

Den Europæiske Unions Tidende

Udenlandske tjenesteydere kan foretage kapitalbidrag i
form af erhvervelse af andele i Vietnams virksomhe
der. Hvis der er tale om kapitalbidrag i form af
erhvervelse af andele i forretningsbanker, der har
form af aktieselskaber, og om sektorer, for hvilke
der ikke findes forpligtelser i denne liste, må den
samlede egenkapital, der besiddes af udenlandske
investorer i hver virksomhed, ikke overstige 30 % af
virksomhedens "vedtægtskapital" (chartered capital),
medmindre andet er fastsat i Vietnams love, eller
der er opnået anden tilladelse fra Vietnams kompe
tente myndighed.

Yderligere forpligtelser

DA

Udenlandsk finansierede virksomheder kan efter
tilladelse fra de kompetente vietnamesiske myndig
heder leje jordstykker med henblik på gennemførelse
af investeringsprojekter. Den periode, som jorden lejes
for, skal svare til sådanne virksomheders driftsperiode,
skal være fastsat i deres investeringstilladelser og
forlænges, hvis virksomhedernes driftsperiode
forlænges af de kompetente myndigheder.

Begrænsninger af national behandling
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Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

II. Sektorspecifikke forpligtelser
1. FORRETNINGSTJENESTEYDELSER
L 186/1117

A. Liberale tjenesteydelser

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

— juridisk dokumentation og certifi
cering af Vietnams love (3)

Ingen.

1) Ingen.

Ingen.

2) Ingen.

Yderligere forpligtelser

DA

a) Juridiske tjenesteydelser (CPC 861), 1)
undtagen:
2)
— deltagelse i retssager som
forsvarer eller repræsentant for 3)
klienter ved domstolene i
Vietnam

Begrænsninger af national behandling
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Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

Udenlandske advokatsammenslutninger (4) kan 3) Ingen.
etablere en handelsmæssig tilstedeværelse i
Vietnam i form af følgende:
— filialer af udenlandske advokatsammenslut
ninger
— datterselskaber af udenlandske advokatsam
menslutninger
Den Europæiske Unions Tidende

— udenlandske advokatfirmaer (5)
— partnerskaber mellem udenlandske advokat
sammenslutninger og vietnamesiske advokat
partnerselskaber.
Udenlandske
advokatsammenslutninger
med
handelsmæssig tilstedeværelse kan rådgive om
vietnamesiske love, hvis de rådgivende advokater
er uddannet fra et juridisk fakultet i Vietnam og
opfylder de samme krav som praktiserende vietna
mesiske advokater på området.
b) Regnskabsvæsen og revisions- og 1) Ingen.
bogholderivirksomhed (CPC 862)
2) Ingen.

1) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

c) Skatterådgivning (CPC 863)

d) Arkitektvirksomhed (CPC 8671)

2) Ingen.
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Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

e) Ingeniørvirksomhed (CPC 8672)

Begrænsninger af national behandling

1) Ingen.

f) Integreret ingeniørvirksomhed (CPC 2) Ingen.
8673)
3) Ingen.

2) Ingen.
3) Ingen, undtagen:

3) Ingen.

1) Ingen.
2) Ingen.
3) Ingen, bortset fra at de ansvarlige udenlandske
arkitekter, der er ansat i udenlandsk finansie
rede virksomheder, skal have en attest, der
giver beskikkelse til at udøve arkitektvirksom
hed, som tildeles eller godkendes af Vietnams
regering.

Den Europæiske Unions Tidende

Vietnams regering (6) skal give tilladelse til
levering af tjenesteydelser i forbindelse med
topografiske, geotekniske og hydrogeologiske
undersøgelser og miljøundersøgelser samt
tekniske undersøgelser i forbindelse med
udviklingsplanlægning for byer og land
distrikter og sektorspecifik udviklingsplanlæg
ning.

g) Byplanlægnings- og bylandskabsarki 1) Ingen.
tektvirksomhed (CPC 8674)
2) Ingen.

DA

1) Ingen.

Yderligere forpligtelser

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

Af hensyn til den nationale sikkerhed og
sociale stabilitet vil udenlandske tjenesteydere
på visse områder ikke kunne få tilladelse til at
udøve denne form for virksomhed, jf. den
vietnamesiske regerings forskrifter (7).

i) Dyrlægevirksomhed (CPC 932) (8)

1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.
L 186/1119

3) Der indrømmes adgang til fysiske personer 3) Ingen.
udelukkende til privat praksis og i henhold til
tilladelse fra veterinærmyndighederne.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

1) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

2) Ingen.

DA

j) Virksomhed udøvet af sygeplejersker, 1) Ingen.
fysioterapeuter og paramedicinsk
2) Ingen.
personale (CPC 93191)

Yderligere forpligtelser

L 186/1120

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

B. Computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser (CPC 84)
1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen, bortset fra at filialens leder skal være
bosiddende i Vietnam.

Filialer er tilladt.
C. Forsknings- og udviklingsvirksomhed
a) Forskning og udvikling inden for 1) Ingen.
naturvidenskab (CPC 851)
2) Ingen.

1) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

c) Tværfaglig forskning og udvikling 1) Ingen.
(CPC 853)
2) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

Den Europæiske Unions Tidende

1) Ingen.

2) Ingen.

3) Der kan indgås joint ventures med højst 70 % 3) Ingen, undtagen som angivet i kolonnen
udenlandsk kapitalbidrag.
vedrørende markedsadgang.
E. Udlejning/leasing uden betjeningspersonale
a) Vedrørende skibe (CPC 83103)

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ingen, dog kan der indgås joint ventures med 3) Ingen, undtagen som angivet i kolonnen
højst 70 % udenlandsk kapitalbidrag.
vedrørende markedsadgang.

12.6.2020

1) Ingen.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

d) Vedrørende andre maskiner og andet 1) Ingen.
udstyr (CPC 83109) (9)
2) Ingen.

1) Ingen.

DA

b) Vedrørende luftfartøjer (CPC 83104) 1) Ingen.

Yderligere forpligtelser

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

Den Europæiske Unions Tidende

Udstyr, der bringes ind i Vietnam,
skal overholde Vietnams relevante
2) Ingen.
forskrifter vedrørende forvaltning
af import og eksport, standarder,
3) Udenlandske tjenesteydere må kun udøve virk 3) Ingen, undtagen som angivet i kolonnen tekniske krav, national sikkerhed
somhed gennem joint ventures, der er indgået
vedrørende markedsadgang.
og national telekommunikations
med vietnamesiske partnere, og hvis udenlandske
infrastruktur samt bestemmelserne
ejerandel ikke overstiger 51 %.
i relevante love om telekommuni
kationslicens
og
licenser
vedrørende frekvensanvendelse og
radioudstyr.

F. Andre forretningstjenesteydelser

a) Reklamevirksomhed
(CPC
871, 1) Ingen.
undtagen reklame for cigaretter)
2) Ingen.
3) Ingen, undtagen:

2) Ingen.
3) Ingen.

Reklame for vin og spiritus er
underlagt statslige forskrifter, der
anvendes på et ikkeforskelsbehand
lende grundlag.

L 186/1121

Udenlandske tjenesteydere kan indgå i et joint
venture eller en forretningssamarbejdsaftale med
vietnamesiske partnere, der har tilladelse til at
udøve reklamevirksomhed.

1) Ingen.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

(CPC

864, 1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ingen, undtagen:

3) Ingen.

Yderligere forpligtelser

DA

b) Markedsundersøgelser
undtagen 86402)

Begrænsninger af national behandling

L 186/1122

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

For joint ventures må det udenlandske kapital
bidrag ikke overstige 51 % af kapitalkravet.
100 % udenlandsk finansierede virksomheder er
tilladt.

1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

Filialer er tilladt.

d) Tjenesteydelser i tilknytning til virk 1) Ingen.
somhedsrådgivning
2) Ingen.
— CPC 866, undtagen CPC 86602
3) Ingen.
— Voldgifts- og mæglingstjenestey
delser i forbindelse med handels Filialer er tilladt.
tvister mellem virksomheder

1) Ingen.
2) Ingen.
3) Ingen, bortset fra at filialens leder skal være
bosiddende i Vietnam.

12.6.2020

(CPC 86602**)

Den Europæiske Unions Tidende

c) Virksomhedsrådgivning (CPC 865)

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

Yderligere forpligtelser

f) Tjenesteydelser i tilknytning til land 1) Ingen.
brug, jagt og skovbrug (CPC 881) (10)
2) Ingen.
3) Ingen, undtagen:
Udelukkende i form af et joint venture eller en
forretningssamarbejdsaftale. For et joint venture
må det udenlandske kapitalbidrag ikke overstige
51 % af kapitalkravet.

1) Ingen.
2) Ingen.

Den Europæiske Unions Tidende

Adgangen til visse geografiske områder kan være
begrænset af hensyn til den nationale sikkerhed.

DA

e) Teknisk prøvning og analyse (CPC 1) Ingen, undtagen for områder vedrørende mine 1) Ingen.
drift, olie og gas.
8676, undtagen overensstemmelses
2) Ingen.
prøvning af transportkøretøjer og
2) Ingen.
certificering af transportkøretøjer)
3) Ingen.
3) Ingen, undtagen hvis Vietnam giver private tjene
steydere adgang til en sektor, der tidligere har
været lukket for konkurrence fra den private
sektor, med den begrundelse, at tjenesteydelsen
blev leveret under udøvelse af offentlig myndig
hed; med henblik på levering af en sådan tjene
steydelse tillades joint ventures uden begrænsning
af udenlandsk ejerskab tre år efter, at der således er
blevet åbnet op for konkurrence fra den private
sektor. Fem år efter, at tjenesteyderne fra den
private sektor er blevet indrømmet en sådan
adgang: ingen.

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

3) Ingen, undtagen:
Adgangen til visse geografiske områder kan
være begrænset (11).

h) Tjenesteydelser i tilknytning til råstofudvinding (CPC 883)
1. Følgende aktiviteter opfattes ikke som værende omfattet af nedenfor angivne forpligtelser: levering af udstyr, materialer og kemikalier, forsyningsbasetjenesteydelser, offshoreservi
cefartøjer/støttefartøjer, indkvartering og forplejning, helikoptervirksomhed.
L 186/1123

2. Nedenfor angivne forpligtelser påtages, uden at det berører den vietnamesiske regerings ret til at fastsætte de nødvendige forskrifter og procedurer til regulering af olie- og gasrelaterede
aktiviteter, som udføres på Vietnams område eller inden for dets jurisdiktion i fuld overensstemmelse med Vietnams rettigheder og forpligtelser i henhold til GATS.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

DA

1) Ingen, undtagen: det kan kræves, at virksomheder 1) Ingen, undtagen som angivet i kolonnen
vedrørende markedsadgang.
uden handelsmæssig tilstedeværelse lader sig regi
strere hos den vietnamesiske regerings kompetente
myndighed på de betingelser, der er fastsat i Viet 2) Ingen.
nams gældende lovgivning.
3) Ingen, undtagen som angivet i kolonnen
vedrørende markedsadgang.
2) Ingen.

Yderligere forpligtelser

L 186/1124

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

3) Ingen, undtagen:

i) Tjenesteydelser i tilknytning til frem 1) Ingen
stillingsvirksomhed (CPC 884 og
2) Ingen.
885)
3) Ingen, undtagen:

1) Ingen.
2) Ingen.
3) Ubundet.

Kun joint ventures med højst 50 % udenlandsk
kapitalbidrag eller 100 % udenlandsk finansierede
virksomheder er tilladt.

Den Europæiske Unions Tidende

Joint ventures med højst 51 % udenlandsk kapital
bidrag er tilladt. 100 % udenlandsk finansierede
virksomheder er tilladt.

m) Hermed beslægtet teknisk og viden 1) Ingen, undtagen: det kan kræves, at virksomheder 1) Ingen, undtagen som angivet i kolonnen
vedrørende markedsadgang.
skabelig
konsulentvirksomhed (12)
uden handelsmæssig tilstedeværelse lader sig regi
(kun CPC 86751, 86752 og 86753)
strere hos den vietnamesiske regerings kompetente
myndighed på de betingelser, der er fastsat i Viet 2) Ingen.
nams gældende lovgivning.
3) Ingen, undtagen som angivet i kolonnen
vedrørende markedsadgang.
2) Ingen.
3) Ingen, undtagen:
12.6.2020

Joint ventures med højst 51 % udenlandsk kapital
bidrag er tilladt. 100 % udenlandsk finansierede
virksomheder er tilladt.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Joint ventures med højst 51 % udenlandsk kapital
bidrag er tilladt. 100 % udenlandsk finansierede
virksomheder er tilladt.

o) Rengøring af bygninger (CPC 874)

1) Ingen.
2) Ingen.
3) Ingen, undtagen som angivet i kolonnen
vedrørende markedsadgang.

1) Ingen.

— Desinfektion
og
skadedyrs 2) Ingen.
bekæmpelse (CPC 87401)
3) Ingen.
— Vinduespudsning (CPC 87402)

2) Ingen.
3) Ingen.

kun i industrizoner og eksport
forarbejdningszoner

Den Europæiske Unions Tidende

1) Ingen.

p) Specialiseret fotografisk virksomhed, 1) Ingen.
undtagen
luftfotografering
(CPC
2) Ingen.
87504)

Yderligere forpligtelser

DA

n) Vedligeholdelse og reparation af 1) Ingen.
udstyr (ikke søgående skibe, luftfar
tøjer eller andet transportudstyr) 2) Ingen.
(CPC 633)
3) Ingen, undtagen:

Begrænsninger af national behandling

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

1) Ingen.
2) Ingen.

3) Udenlandske tjenesteydere må kun udøve virk 3) Ingen.
somhed gennem forretningssamarbejdsaftaler eller
joint ventures med vietnamesiske tjenesteydere.

q) Emballeringsvirksomhed (CPC 876)

1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.
L 186/1125

3) Joint ventures med i alt højst 70 % udenlandsk 3) Ingen, undtagen som angivet i kolonnen
kapitalbidrag er tilladt.
vedrørende markedsadgang.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

1) Ubundet.
2) Ingen.

3) Joint ventures med højst 49 % udenlandsk kapital 3) Ingen.
bidrag er tilladt. Fem år efter denne aftales ikraft
træden skal kapitalbegrænsningen være 51 %. Tre
år herefter afskaffes kapitalbegrænsningen.

Yderligere forpligtelser

Organisering af handelsmesser og
udstillinger kræver tilladelse i over
ensstemmelse med Vietnams rele
vante love og forskrifter.

B. Posttjenesteydelser (13) (CPC 7511**, 1) Ingen (14).
CPC 7512**)
2) Ingen.
3) Ingen.

1) Ingen.
2) Ingen.
3) Ingen.

Tjenesteydelser og tjenesteydere fra
enhver anden part indrømmes en
behandling, der ikke er mindre
gunstig end den, der indrømmes
det vietnamesiske postvæsen eller
dets datterselskaber i forbindelse
med konkurrencebaserede aktivite
ter.

Den Europæiske Unions Tidende

2. KOMMUNIKATIONSTJENESTEYDELSER

DA

r) Handelsmesser og udstillinger (CPC 1) Ubundet.
87909**)
2) Ingen.

Begrænsninger af national behandling

L 186/1126

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

c. Telekommunikationstjenesteydelser

12.6.2020

Nedenfor angivne forpligtelser indgås i overensstemmelse med "Notes for Scheduling Basic Telecom Services Commitments" (S/GBT/W/2/REV.1) og "Market Access Limitations on
Spectrum Availability" (S/GBT/W/3). Med henblik på disse forpligtelser forstås ved "ikkefacilitetsbaseret tjenesteyder" en tjenesteyder, der ikke besidder transmissionskapacitet, men
som har indgået kontrakt om en sådan kapacitet, herunder undersøisk kabelkapacitet, også på lang sigt, med en facilitetsbaseret tjenesteyder. En ikkefacilitetsbaseret tjenesteyder er ikke
på anden måde udelukket fra at besidde telekommunikationsudstyr på sine lokaliteter og leveringssteder for offentlige tjenesteydelser (POP).

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af markedsadgang

Begrænsninger af national behandling

c) Kredsløbskoblede datatransmissions
tjenesteydelser (CPC 7523**)
d) Telextjenesteydelser (CPC 7523**)

Satellitbaserede tjenesteydelser: Underlagt handels
aftaler med internationale vietnamesiske leveran
dører af satellittjenesteydelser med behørig licens
i Vietnam, undtagen satellitbaserede tjenesteydel
ser, der udbydes til:

f) Telefaxtjenesteydelser (CPC 7521** +
7529**)
g) Privatleasede kredsløbstjenesteydelser — offshore- eller havbaserede erhvervskunder, offent
lige institutioner, facilitetsbaserede tjenesteydere,
(CPC 7522** + 7523**)
radio- og TV-stationer, officielle internationale
organisationers repræsentationskontorer, diploma
(o*) Andre tjenesteydelser
tiske repræsentanter og konsulater, højteknologiog softwareudviklingsparker med tilladelse til at
— Videokonferencer
(CPC
anvende satellitjordstationer
75292)
— Videotransmission, undtagen
sendevirksomhed (15)

Den Europæiske Unions Tidende

e) Telegraftjenesteydelser (CPC 7523**)

For så vidt angår konsortier
vedrørende undersøiske kabelfor
bindelser,
som
Vietnam
er
medlem af, skal udenlandske tjene
steydere have tilladelse til at
kontrollere
helejet undersøisk
kabeltransmissionskapacitet (f.eks.
IRU eller ejerskab via konsortier),
som ender ved en godkendt kabel
landingsstation i Vietnam, og til at
stille en sådan kapacitet til
rådighed for internationale facili
tetsbaserede tjenesteydere med
tilladelse i Vietnam og internatio
nale VPN- og IXP-tjenesteydere
med tilladelse i Vietnam.

DA

1) Ingen.
Grundlæggende telekommunikationstje 1) Ingen, undtagen:
nesteydelser
Trådbårne og landmobile tjenesteydelser: Tjene 2) Ingen.
steydelserne udbydes via handelsaftaler med en
a) Taletelefonitjenesteydelser (CPC 7521)
enhed, der er etableret i Vietnam, og som har 3) Ingen.
tilladelse til at levere internationale telekommuni
b) Pakkekoblede datatransmissionstjene
kationstjenesteydelser.
steydelser (CPC 7523**)

Yderligere forpligtelser

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

— multinationale selskaber (16) med tilladelse til at
anvende satellitjordstationer.

— Radiobaserede tjenesteydelser
omfatter:
+ Mobiltelefon (jord- og satellit
baseret)
L 186/1127

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

+ Mobildata (jord- og satellitbaseret)

+ PCS-tjenesteydelser
+ Trunking

— Internetudveksling (IXP) (17)

Yderligere forpligtelser

2) Ingen.
3) Ingen, undtagen:

DA

+ Personsøgning

Begrænsninger af national behandling

L 186/1128

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

Ikkefacilitetsbaserede
tjenesteydelser:
Joint
ventures tillades uden begrænsning af partnervalg.
For joint ventures må det udenlandske kapital
bidrag ikke overstige 65 % af kapitalkravet. Fem
år fra datoen for denne aftales ikrafttræden vil
denne kapitalbegrænsning være 75 %.

Den Europæiske Unions Tidende

Facilitetsbaserede tjenesteydelser: Joint ventures
med telekommunikationstjenesteydere, der er
behørigt godkendt i Vietnam, er tilladt. For joint
ventures må det udenlandske kapitalbidrag ikke
overstige 49 % af kapitalkravet. 51 % giver
ledelsen kontrol over joint venturet.
Inden for telekommunikationssektoren vil uden
landske investorer, der har indgået en forretnings
samarbejdsaftale, have mulighed for at forny de
nuværende ordninger eller konvertere dem til en
anden etableringsform med betingelser, som ikke
er mindre gunstige end dem, som de i øjeblikket
nyder godt af.

1) Ingen.
Grundlæggende telekommunikationstje 1) Ingen, undtagen:
nesteydelser:
Trådbårne og landmobile tjenesteydelser: Tjene 2) Ingen.
(o*) Andre tjenesteydelser
steydelserne udbydes via handelsaftaler med en
enhed, der er etableret i Vietnam, og som har 3) Ingen.
tilladelse til at levere internationale telekommuni
— Virtuelt
privat
netværk
kationstjenesteydelser.
18
(VPN) ( )

12.6.2020

Satellitbaserede tjenesteydelser: Underlagt handels
aftaler med internationale vietnamesiske leveran
dører af satellittjenesteydelser med behørig licens
i Vietnam, undtagen satellitbaserede tjenesteydel
ser, der udbydes til:

For så vidt angår konsortier
vedrørende undersøiske kabelfor
bindelser,
som
Vietnam
er
medlem af, skal udenlandske tjene
steydere have tilladelse til at
kontrollere
helejet undersøisk
kabeltransmissionskapacitet (f.eks.
IRU eller ejerskab via konsortier),
som ender ved en godkendt kabel
landingsstation i Vietnam, og til at
stille en sådan kapacitet til
rådighed for internationale facili
tetsbaserede tjenesteydere med
tilladelse i Vietnam og internatio
nale VPN- og IXP-tjenesteydere
med tilladelse i Vietnam.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

DA

— offshore- eller havbaserede erhvervskunder, offent
lige institutioner, facilitetsbaserede tjenesteydere,
radio- og TV-stationer, officielle internationale
organisationers repræsentationskontorer, diploma
tiske repræsentanter og konsulater, højteknologiog softwareudviklingsparker med tilladelse til at
anvende satellitjordstationer

Yderligere forpligtelser

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

— multinationale selskaber med tilladelse til at
anvende satellitjordstationer.
2) Ingen
Den Europæiske Unions Tidende

3) Ingen, undtagen:
Ikkefacilitetsbaserede tjenesteydelser: Joint ventures
tillades uden begrænsning af partnervalg. For joint
ventures må det udenlandske kapitalbidrag ikke
overstige 70 % af kapitalkravet. Fem år fra
datoen for denne aftales ikrafttræden vil denne
kapitalbegrænsning være 75 %.
Facilitetsbaserede tjenesteydelser: Joint ventures
med telekommunikationstjenesteydere, der er
behørigt godkendt i Vietnam, er tilladt. For joint
ventures må det udenlandske kapitalbidrag ikke
overstige 49 % af kapitalkravet.

Værdiforøgende tjenesteydelser
Elektronisk post (CPC 7523 **)

i)

Voicemail (CPC 7523 **)

j)

Online informations- og database
søgning (CPC 7523**)

1) Ingen.

Trådbårne og landmobile tjenesteydelser: Tjene 2) Ingen
steydelserne udbydes via handelsaftaler med en
enhed, der er etableret i Vietnam, og som har 3) Ingen.
tilladelse til at levere internationale telekommuni
kationstjenesteydelser.

L 186/1129

h)

1) Ingen, undtagen:

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Elektronisk dataudveksling
(CPC 7523**)

(EDI)

l)

Avancerede faksimiletjenesteydelser
eller faksimiletjenesteydelser, der
tilføres en merværdi, herunder
lagring og videresendelse, lagring
og søgning (CPC 7523**)

Satellitbaserede
tjenesteydelser:
Underlagt
handelsaftaler med internationale vietnamesiske
leverandører af satellittjenesteydelser med
behørig licens i Vietnam, undtagen satellitbase
rede tjenesteydelser, der udbydes til:

m) Kode- og protokolkonvertering
n)

Online-informations- og databe
handling (inklusive transaktions
behandling) (CPC 843**)

— multinationale selskaber med tilladelse til at
anvende satellitjordstationer.
2)

Ingen.

3)

Ingen, undtagen:

Den Europæiske Unions Tidende

— offshore- eller havbaserede erhvervskunder,
offentlige institutioner, facilitetsbaserede
tjenesteydere, radio- og TV-stationer, officielle
internationale organisationers repræsenta
tionskontorer, diplomatiske repræsentanter
og konsulater, højteknologi- og softwareud
viklingsparker med tilladelse til at anvende
satellitjordstationer

Yderligere forpligtelser

DA

k)

Begrænsninger af national behandling

L 186/1130

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

Ikkefacilitetsbaserede tjenesteydelser: Forretnings
samarbejdsaftaler eller joint ventures vil være
tilladt. For joint ventures må det udenlandske
kapitalbidrag ikke overstige 65 % af kapitalkravet.
Fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden
vil denne kapitalbegrænsning være 100 %.

12.6.2020

Facilitetsbaserede tjenesteydelser: Forretningssam
arbejdsaftaler eller joint ventures med telekom
munikationstjenesteydere, der er behørigt
godkendt i Vietnam, vil være tilladt. For joint
ventures må det udenlandske kapitalbidrag ikke
overstige 50 % af kapitalkravet. Fem år fra datoen
for denne aftales ikrafttræden vil denne kapitalbe
grænsning være 65 %.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

Yderligere forpligtelser

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

51 % giver ledelsen kontrol over joint venturet.

o)

Andre
— Internetadgangstjenesteydelser
(IAS) (19)

1)

Trådbårne og landmobile tjenesteydelser: Ingen, 1) Ingen.
undtagen: Tjenesteydelserne udbydes via handels
aftaler med en enhed, der er etableret i Vietnam, 2) Ingen.
og som har tilladelse til at levere internationale
3) Ingen.
telekommunikationstjenesteydelser.

Satellitbaserede tjenesteydelser: Underlagt handels
aftaler med internationale vietnamesiske leverandører
af satellittjenesteydelser med behørig licens i Vietnam,
undtagen satellitbaserede tjenesteydelser, der udbydes
til:

Den Europæiske Unions Tidende

Værdiforøgende tjenesteydelser

DA

Inden for telekommunikationssektoren vil uden
landske investorer, der har indgået en forretnings
samarbejdsaftale, have mulighed for at forny de
nuværende ordninger eller konvertere dem til en
anden etableringsform med betingelser, som ikke
er mindre gunstige end dem, som de i øjeblikket
nyder godt af.

— offshore- eller havbaserede erhvervskunder,
offentlige institutioner, facilitetsbaserede tjene
steydere, radio- og TV-stationer, officielle inter
nationale organisationers repræsentationskonto
rer, diplomatiske repræsentanter og konsulater,
højteknologi- og softwareudviklingsparker med
tilladelse til at anvende satellitjordstationer
— multinationale selskaber med tilladelse til at
anvende satellitjordstationer.

L 186/1131

2) Ingen.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

Yderligere forpligtelser

L 186/1132

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

3) Ikkefacilitetsbaserede tjenesteydelser:
DA

Joint ventures tillades uden begrænsning af part
nervalg. For joint ventures må det udenlandske
kapitalbidrag ikke overstige 65 % af kapitalkravet.
Fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden vil
denne kapitalbegrænsning være 100 %.

3. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG LIGNENDE INGENIØRVIRKSOMHED
A. Almindelige arbejder i tilknytning til 1) Ubundet (*).
opførelse af bygninger (CPC 512)
2) Ingen.
B. Almindelige arbejder i tilknytning til
3) Ingen, undtagen:
bygge- og anlægsarbejde (CPC 513)
C. Installerings- og monteringsarbejde
(CPC 514, 516)

Udenlandske virksomheder skal være juridiske
personer fra en anden part.

D. Færdiggørelse
517)

Filialer er tilladt.

af

bygninger

(CPC

1) Ubundet (*).
2) Ingen.
3) Ingen, bortset fra at filialens leder skal være
bosiddende i Vietnam.

Den Europæiske Unions Tidende

Facilitetsbaserede tjenesteydelser: Joint ventures
med telekommunikationstjenesteydere, der er
behørigt godkendt i Vietnam, vil være tilladt. For
joint ventures må det udenlandske kapitalbidrag
ikke overstige 50 % af kapitalkravet. Fem år fra
datoen for denne aftales ikrafttræden vil denne
kapitalbegrænsning være 65 %.

E. Anden virksomhed (CPC 511, 515,
518)
4. DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED

Cigaretter og cigarer, bøger, aviser og tidsskrifter, videooptagelser uanset medium, ædelmetaller og -stene, farmaceutiske produkter og lægemidler (20), eksplosive stoffer, forarbejdet olie og
råolie, ris, rør- og roesukker er ikke omfattet af forpligtelserne.

12.6.2020

Foranstaltninger gældende for alle delsektorer inden for distributionsvirksomhed:

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

(CPC 1) Ubundet, undtagen for:

A. Provisionsagenturvirksomhed
621, 61111, 6113, 6121)

(CPC

622,

C. Detailhandel (CPC 631
61112, 6113, 6121) (21)

61111,

+

632,

—

distribution af produkter til privat brug

—

distribution af lovligt computersoftware til
privat og erhvervsmæssig brug.

1) Ubundet, undtagen som angivet under leve
ringsmåde 1, kolonnen vedrørende markeds
adgang.

Yderligere forpligtelser

DA

B. Engroshandel
6113, 6121)

Begrænsninger af national behandling

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

2) Ingen.

3) Ingen.

2) Ingen.

Udenlandsk finansierede virksomheder, der udøver
distributionsvirksomhed,
vil
kunne
udøve
provisionsagenturvirksomhed med engros- og
detailsalg af alle lovligt importerede og inden
landsk fremstillede produkter.

Den Europæiske Unions Tidende

3) Ingen, undtagen:

Etablering af salgssteder med henblik på udøvelse
af detailvirksomhed (ud over det første) vil være
tilladt på basis af en økonomisk behovsprøve (22).
Der er ikke krav om en økonomisk behovsprøve,
hvis der er tale om etablering af et salgssted på
mindre end 500m2 i det planlagte område for
handelsaktiviteter, og opførelsen af infrastrukturen
allerede er afsluttet.

L 186/1133

Fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden vil
kravet om en økonomisk behovsprøve blive
afskaffet. Det præciseres, at Vietnam bevarer
retten til at anvende ikkeforskelsbehandlende
foranstaltninger vedrørende zoneplanlægning og
-udvikling.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

D. Franchisevirksomhed (CPC 8929)

Begrænsninger af national behandling

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen, bortset fra at filialens leder skal være
bosiddende i Vietnam.

Filialer er tilladt.

DA

1) Ingen.

Yderligere forpligtelser

L 186/1134

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

5. UNDERVISNINGSVIRKSOMHED

Med hensyn til litra C), D) og E) nedenfor: Undervisningsindholdet skal godkendes af Vietnams undervisningsministerium.

B. Sekundærundervisning (CPC 922)

1) Ubundet.

1) Ubundet.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ubundet.

3) Ubundet.

C. Tertiærundervisning (CPC 923)

1) Ingen.

1) Ingen.

D. Voksenundervisning (CPC 924)

2) Ingen.

2) Ingen.

E. Anden
undervisningsvirksomhed 3) Ingen.
(CPC 929, herunder fremmedsprogs
undervisning)

Den Europæiske Unions Tidende

Kun inden for teknisk videnskab, naturvidenskab og teknologi, virksomhedsledelse og erhvervsstudier, økonomi, regnskab, international jura og sprogundervisning.

3) Udenlandske lærere, der ønsker at arbejde på
udenlandsk finansierede skoler, skal have
mindst fem års undervisningserfaring, og
deres kvalifikationer skal være anerkendt af
den kompetente myndighed.

6. MILJØTJENESTEYDELSER
12.6.2020

Adgangen til visse geografiske områder kan være begrænset af hensyn til den nationale sikkerhed (23).

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

A. Kloakvæsen (CPC 9401)

Begrænsninger af national behandling

2) Ingen.
3) Ingen, undtagen:

2) Ingen.
3) Ingen.

Udenlandske virksomheder kan
udøve virksomhed i Vietnam i
form af build-operate-transfer
(BOT) og build-transfer-operate
(BTO).

B. Renovationsvæsen (CPC 9402) (24)

1) Ubundet, undtagen for hermed beslægtet konsu 1) Ingen.
lentvirksomhed.
2) Ingen.
3) Ingen, undtagen:

2) Ingen.
3) Ingen.

Udenlandske virksomheder kan
udøve virksomhed i Vietnam i
form af build-operate-transfer
(BOT) og build-transfer-operate
(BTO).

Den Europæiske Unions Tidende

Det bekræftes, at tjenesteydelser, der leveres under
udøvelse af offentlig myndighed som defineret i
artikel I:3, litra c), i GATS, kan være genstand
for offentlige monopoler eller eksklusive rettighe
der, som indrømmes private operatører.

DA

1) Ubundet, undtagen for hermed beslægtet konsu 1) Ingen.
lentvirksomhed.

Yderligere forpligtelser

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

Det bekræftes, at tjenesteydelser, der leveres under
udøvelse af offentlig myndighed som defineret i
artikel I:3, litra c), i GATS, kan være genstand
for offentlige monopoler eller eksklusive rettighe
der, som indrømmes private operatører.

L 186/1135

Af hensyn til den offentlige velfærd har uden
landsk finansierede virksomheder kun begrænset
adgang til at indsamle affald direkte fra hushold
ningerne. De har kun tilladelse til at levere tjene
steydelser ved affaldsindsamlingsstederne som
nærmere fastsat af lokal- og provinsmyndigheder
ne.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

1) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

2) Ingen.

1) Ubundet, undtagen for hermed beslægtet konsu 1) Ubundet, undtagen for hermed beslægtet
konsulentvirksomhed.
lentvirksomhed.

D. Anden virksomhed

— Rensning af udstødningsgasser
(CPC 94040) og støjbekæmpelse 2) Ingen.
(CPC 94050)
3) Ingen, undtagen:

2) Ingen.
3) Ingen.

— Natur- og landskabspleje (CPC 1) Ingen.
9406)
2) Ingen.

1) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

(CPC 1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

2) Ingen.

Den Europæiske Unions Tidende

Det bekræftes, at tjenesteydelser, der leveres under
udøvelse af offentlig myndighed som defineret i
artikel I:3, litra c), i GATS, kan være genstand
for offentlige monopoler eller eksklusive rettighe
der, som indrømmes private operatører.

— Miljøkonsekvensvurdering
94090*)

DA

C. Renholdelse og lignende tjenestey 1) Ingen.
delser (CPC 9403)
2) Ingen.

Yderligere forpligtelser
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Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

7. FINANSIELLE TJENESTEYDELSER
1. Forpligtelser med hensyn til bankvirksomhed og andre finansielle tjenesteydelser indgås i overensstemmelse med relevante love og forskrifter, som bekendtgøres af Vietnams
kompetente myndigheder, forudsat at det ikke påvirker Vietnams forpligtelser i denne henseende.
2. Udbuddet af banktjenesteydelser og andre finansielle tjenesteydelser eller produkter er som hovedregel underlagt relevante krav til institutionel og retlig form på et ikkeforskels
behandlende grundlag.
12.6.2020

3. Med hensyn til nye finansielle tjenesteydelser kan Vietnam indføre et pilotprogram til afprøvning af nye finansielle tjenesteydelser, og i den forbindelse kan Vietnam indføre et loft over
antallet af leverandører af finansielle tjenesteydelser, der kan deltage i pilotafprøvningen, eller begrænsninger af omfanget af pilotprogrammet. Disse foranstaltninger må ikke udgøre en
større byrde end nødvendigt for at nå det tilsigtede mål.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

forsikringsrelaterede 1) Ingen for:

1) Ingen.

a) Livsforsikring

— forsikringstjenesteydelser, undtagen sygeforsik 2) Ingen.
ring (25), der leveres til udenlandsk finansierede
virksomheder, udlændige, der arbejder i 3) Ingen.
Vietnam

b) Anden forsikring end livsforsikring

— genforsikrings- og retrocessionstjenesteydelser

a. Direkte forsikring

b. Genforsikring og retrocession
(f.eks.

via

d. Tjenesteydelser i tilknytning til forsik
ring (f.eks. rådgivning, aktuarbistand,
risikovurdering og skadebehandling)

+ international søtransport og international
kommerciel luftfart med en sådan forsikring,
at den dækker et af eller alle følgende: de
transporterede varer, transportmidlet, der
transporterer varerne, og alt ansvar, der er
forbundet dermed, og
+ varer i international transit

— Forsikringsmægling og genforsikringsmægling

Den Europæiske Unions Tidende

c. Forsikringsformidling
mægler eller agent)

— Forsikringstjenesteydelser i international trans
port, herunder forsikring af risici i forbindelse
med:

Yderligere forpligtelser

DA

A. Forsikring og
tjenesteydelser

Begrænsninger af national behandling

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

Rådgivning, aktuarbistand, risikovurdering og
skadebehandling.

2) Ingen.
3) Intet, medmindre andet er angivet i det horisontale
afsnit.
L 186/1137

Filialer af udenlandske forsikringsselskaber inden
for anden forsikring end livsforsikring er tilladt.

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af markedsadgang

Begrænsninger af national behandling

DA

Filialer af udenlandske genforsikringsselskaber
tillades efter tre år fra datoen for denne aftales
ikrafttræden.

Yderligere forpligtelser
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Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

Det præciseres, at dette skal være omfattet af
tilsynsregler.
B. Bankvirksomhed og andre finansielle tjenesteydelser
1) Ubundet, undtagen B, k) og B, l).
2) Ingen.

12.6.2020

b) Långivning af alle typer, herunder
3) Ingen, undtagen:
3) Ingen, undtagen:
forbrugslån, realkredit, factoring og
finansiering af handelsmæssige trans
a) Udenlandske kreditinstitutter må kun etablere
a) Betingelserne for oprettelse af en filial af
aktioner
en handelsmæssig tilstedeværelse i Vietnam i
en udenlandsk forretningsbank i Vietnam:
form af følgende:
c) Finansiel leasing
— Moderbankens samlede aktiver har en
i) Med hensyn til udenlandske forretningsban
værdi af mere end 20 mia. USD ved
d) Alle betalings- og pengeoverførselstje
ker: repræsentationskontorer, filialer af uden
udgangen af det år, der ligger umiddel
nesteydelser, herunder kredit- og
landske forretningsbanker, forretningsbanker
bart før anvendelsen.
betalingskort, rejsechecks og bank
etableret som et joint venture med et uden
veksler
landsk kapitalbidrag på højst 50 % af "ved
b) Betingelserne for oprettelse af en bank
tægtskapitalen" (chartered capital), finansielle
som et joint venture eller en 100 % uden
leasingselskaber etableret som et joint
e) Garantier og forpligtelser
landsk ejet bank:
venture, 100 % udenlandsk finansierede
finansielle leasingselskaber, finansieringssel
f) Handel for egen eller kunders regning
— Moderbankens samlede aktiver har en
skaber etableret som et joint venture og
på børsen, OTC-markedet eller på
værdi af mere end 10 mia. USD ved
100 % udenlandsk finansierede finansierings
anden måde, med følgende:
udgangen af det år, der ligger umid
selskaber samt 100 % udenlandsk ejede
delbart før anvendelsen.
banker.
— pengemarkedsinstrumenter (her
under checks, veksler, indskuds
beviser)

Den Europæiske Unions Tidende

a) Modtagelse af indlån og andre tilbage 1) Ubundet, undtagen B, k) og B, l).
betalingspligtige midler fra offentlig
heden
2) Ingen.

Sektorer og delsektorer

— valutamarkedet

Begrænsninger af national behandling

ii) Med hensyn til udenlandske finansieringssel c) Betingelserne for oprettelse af et 100 % uden
skaber: repræsentationskontorer, finansierings
landsk finansieret finansieringsselskab eller et
selskaber etableret som et joint venture, 100 %
finansieringsselskab etableret som et joint
udenlandsk finansierede finansieringsselskaber,
venture, et 100 % udenlandsk finansieret
finansielle leasingselskaber etableret som et
finansielt leasingselskab eller et finansielt
joint venture og 100 % udenlandsk finansie
leasingselskab etableret som et joint venture:
rede finansielle leasingselskaber.

Yderligere forpligtelser

DA

— valutakurs- og renteinstrumenter,
herunder produkter såsom swaps
og aftaler om fremtidig rentesik
ring

Begrænsninger af markedsadgang

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

— guldbarrer.
h) Pengeformidling (money broking)
Med hensyn til udenlandske finansielle leasingselska
ber: repræsentationskontorer, finansielle leasings
elskaber etableret som et joint venture og 100 %
udenlandsk finansierede finansielle leasingselskaber.

d) Udenlandske kreditinstitutter kan udstede kredit
kort på grundlag af national behandling.

L 186/1139

j) Afregning og clearing i forbindelse b) Erhvervelse af kapitalandele:
med finansielle aktiver, herunder
værdipapirer, derivater og andre
i) Vietnam kan begrænse udenlandske kreditinsti
omsætningspapirer
tutters erhvervelse af kapitalandele i vietname
siske aktiekapitaliserede (equitised) statsejede
banker til det samme niveau som for vietna
k) Tilvejebringelse og overførsel af
mesiske banker.
finansielle oplysninger samt finansiel
databehandling og dermed beslægtet
programmel fra leverandører af
ii) Hvad angår kapitalbidrag i form af erhvervelse
andre finansielle tjenesteydelser
af andele må den samlede egenkapital, der
besiddes af udenlandske institutioner og enkelt
personer i de enkelte vietnamesiske forretnings
l) Rådgivning og formidling samt andre
banker i form af aktieselskaber, ikke overstige
finansielle hjælpetjenesteydelser i
30 % af bankens "vedtægtskapital" (chartered
forbindelse med de under litra a)-k)
capital).
nævnte aktiviteter, herunder kredit
vurdering og -analyse, undersøgelser
og rådgivning i tilknytning til investe c) En filial (26) af en udenlandsk forretningsbank må
ringer og porteføljer, rådgivning om
ikke åbne andre transaktionssteder uden for filial
opkøb og selskabsomstrukturering og
kontoret, undtagen kontantautomater.
-strategi

Det udenlandske kreditinstituts samlede aktiver
har en værdi af mere end 10 mia. USD ved
udgangen af det år, der ligger umiddelbart før
anvendelsen.

Den Europæiske Unions Tidende

i) Forvaltning af aktiver såsom likvidi
tets- og porteføljeforvaltning, alle
former for kollektiv investeringspleje,
administration af pensionsfonde,
forvaring og forvaltning af betroede
midler

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

— derivater, herunder futures og
optioner
2) Ingen.
3) Udenlandske leverandører af tjenesteydelser i
forbindelse med værdipapirer kan etablere repræ
sentationskontorer og indgå i joint ventures med
— andre omsættelige papirer og
vietnamesiske partnere, hvis det udenlandske kapi
finansielle aktiver, undtagen guld
talbidrag ikke overstiger 49 %.
barrer.
Levering af tjenesteydelser i forbindelse med værdipa
pirer gennem 100 % udenlandsk finansierede virk
somheder er tilladt.
g) Deltagelse i emissioner af enhver
form for værdipapirer, herunder Hvad angår tjenesteydelser fra C, i) til C, l) er filialer af
garantistillelse og placering som udenlandske leverandører af tjenesteydelser i forbin
agent (offentligt eller privat), levering delse med værdipapirer tilladt.
af tjenesteydelser i tilknytning til
sådanne emissioner

3) Ingen.

Den Europæiske Unions Tidende

— værdipapirer

DA

1) Ubundet, undtagen for tjenesteydelser C, k) og C, 1) Ubundet, undtagen for tjenesteydelser C, k) og
l). C, l) omfatter ikke formidlingstjenesteydelser i
C, l). C, l) omfatter ikke formidlingstjenestey
forbindelse med C, f). Endvidere er rådgivnings- og
delser i forbindelse med C, f).
f) Handel for egen eller kunders regning
anden hjælpevirksomhed i forbindelse med C, f)
på børsen, OTC-markedet eller på
tilladt, hvis Vietnam har givet sine egne leveran
anden måde, med følgende:
dører af finansielle tjenesteydelser tilladelse til leve 2) Ingen.
ring af sådanne tjenesteydelser.
C. Værdipapirer

Yderligere forpligtelser
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Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

i) Forvaltning af aktiver såsom porteføl
jeforvaltning, alle former for kollektiv
investeringspleje, administration af
pensionsfonde, forvaring og forvalt
ning af betroede midler

12.6.2020

j) Afregning og clearing i forbindelse
med værdipapirer, derivater og andre
værdipapirrelaterede instrumenter

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

DA

k) Tilvejebringelse og overførsel af
finansielle oplysninger samt finansiel
og
dermed
databehandling (27)
beslægtet programmel fra leveran
dører af tjenesteydelser i tilknytning
til værdipapirer

8. SUNDHEDSRELATEREDE OG SOCIALE TJENESTEYDELSER

1) Ingen.

1) Ingen.

B. Læge- og tandlægevirksomhed (CPC 2) Ingen.
9312)
3) Ingen.

2) Ingen.

C. Sundhedsrelaterede og sociale tjene 1) Ingen.
steydelser Sociale tjenesteydelser
2) Ingen.
(CPC 933):

1) Ingen.

Den Europæiske Unions Tidende

l) Rådgivning og formidling samt andre
værdipapirrelaterede hjælpetjenestey
delser i forbindelse med de under
litra f)-k) nævnte aktiviteter, herunder
kreditvurdering og -analyse, undersø
gelser og rådgivning i tilknytning til
investeringer og porteføljer, rådgiv
ning om opkøb og selskabsomstruk
turering og -strategi

A. Hospitalsvirksomhed (CPC 9311)

Yderligere forpligtelser

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

3) Ingen.

2) Ingen.

— sociale foranstaltninger, omfat 3) Der kan indgås joint ventures med højst 70 % 3) Ingen, undtagen som angivet i kolonnen
udenlandsk kapitalbidrag.
vedrørende markedsadgang.
tende institutionsophold (CPC
9331)

L 186/1141

— sociale
foranstaltninger,
ikke
omfattende
institutionsophold
(CPC 9332)

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

Yderligere forpligtelser
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Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

9. TURISME OG REJSERELATEREDE TJENESTEYDELSER
DA

A. Hotel- og restaurationsvirksomhed, 1) Ingen.
herunder
2) Ingen.
— indkvarteringsvirksomhed
(CPC
3) Ingen.
64110)

1) Ingen.
2) Ingen.
3) Ingen.

— catering, fødevarer (CPC 642) og
drikkevarer (CPC 643)

og

rejsearrangører 1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ingen, dog kan udenlandske tjenesteydere udøve 3) Ingen, dog skal turistguider i udenlandsk
virksomhed i form af joint ventures med vietna
finansierede virksomheder være vietnamesiske
mesiske partnere uden begrænsning af det uden
statsborgere. Udenlandske tjenesteydelsesvirk
somheder må kun levere indgående tjenestey
landske kapitalbidrag.
delser og indenlandske rejser til indgående
turister som en integrerende del af den indgå
ende virksomhed.

Den Europæiske Unions Tidende

B. Rejsebureauer
(CPC 7471)

10.FRITIDS- OG SPORTSAKTIVITETER SAMT KULTURELLE AKTIVITETER

A. Forlystelsesvirksomhed
(herunder 1) Ubundet.
teater, levende musik og cirkus)
2) Ingen.
(CPC 9619)

1) Ubundet.
2) Ingen.
12.6.2020

3) Ubundet, dog er joint ventures med højst 49 % 3) Ingen.
udenlandsk kapitalbidrag tilladt.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

D. Andet

1) Ubundet.

1) Ubundet.

2) Ingen.

2) Ingen.

Yderligere forpligtelser

DA

— Elektroniske spil (CPC 964**)

Begrænsninger af national behandling

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

3) Kun gennem forretningssamarbejdsaftaler eller 3) Ingen.
joint ventures med vietnamesiske partnere, som
har en særlig tilladelse til at levere disse tjenestey
delser. For joint ventures må det udenlandske
kapitalbidrag ikke overstige 49 % af kapitalkravet.

11.TRANSPORTVIRKSOMHED

1) Ingen.

a) Passagertransport
(CPC 7211)

(ikke

cabotage) 2) Ingen.

2) Ingen.

b) Godstransport (ikke cabotage) (CPC
7212)

3) a) Etablering af registrerede virksomheder med 3) Ingen.
henblik på flådedrift under vietnamesisk flag:
Udenlandske tjenesteydere kan indgå i joint
ventures, hvis udenlandske kapitalbidrag ikke
overstiger 70 % af det samlede kapitalkrav.
Udenlandske søfarende kan få tilladelse til at
arbejde på skibe, der sejler under vietnamesisk
flag (eller er indregistreret i Vietnam), og som
ejes af joint ventures i Vietnam, forudsat at de
ikke overstiger en tredjedel af skibenes samlede
besætning. Skibsføreren eller skibets næstkom
manderende skal være vietnamesisk statsborger.

Følgende tjenesteydelser stilles til
rådighed for leverandører af inter
nationale søtransporttjenesteydelser
i havne på rimelige og ikkeforskels
behandlende vilkår og betingelser:
1. lodsning
2. slæbe- og bugserassistance

Den Europæiske Unions Tidende

1) Ingen.

A. Søtransport

3. forsyning med proviant, brænd
stof og vand
4. affaldsindsamling og depone
ring af ballastaffald
5. skibsinspektørtjenesteydelser/
havnekontortjenesteydelser
6. navigationsassistance

L 186/1143

7. kystbaserede operationelle tjene
steydelser, der er af betydning
for
skibsfarten,
herunder
kommunikation og leverance
af vand og elektricitet

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

Udenlandske rederier kan etablere 100 % uden
landsk finansierede virksomheder.

8.

nødreparationsfaciliteter

9.

ankerplads, liggeplads og ligge
pladsfaciliteter

DA

b) Andre former for handelsmæssig tilstedeværelse
til levering af internationale søtransporttjene
steydelser (28):

Yderligere forpligtelser

L 186/1144

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

10. adgang til skibsagenturtjene
steydelser (29).

Udenlandsk finansierede virksomheder må kun
gennemføre aktiviteterne i 1-7 som angivet nedenfor:

Den Europæiske Unions Tidende

1. markedsføring og salg af søtransporttjenesteydelser
ved direkte kontakt med kunder, lige fra tilbuds
givning til fakturering
2. handlen på lastejernes vegne
3. levering af de nødvendige forretningsoplysninger
4. forberedelse af dokumentation til transportdoku
menter, herunder tolddokumenter eller andre
dokumenter vedrørende de transporterede varers
oprindelse og beskaffenhed og
5. levering af søtransporttjenesteydelser, herunder
cabotage leveret af fartøjer under vietnamesisk
flag som led i integrerede transporttjenesteydelser
6. handlen på virksomhedernes vegne, organisering
af skibsanløb eller overtagelse af gods, når det er
påkrævet
7. forhandling og indgåelse af kontrakter om vej- og
jernbanetransport samt transport ad indre vand
veje i tilknytning til den gods, der transporteres
af virksomhederne.
d) Vedligeholdelse og reparation
fartøjer (CPC 8868*)

af 1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.
12.6.2020

3) Ubundet, dog kan der indgås joint ventures. Den 3) Ingen.
udenlandske ejerandel i joint venturet må ikke
overstige 70 %.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

— Tjenesteydelser inden for toldbehand 1) Ubundet (*).
ling (31)
2) Ingen.

1) Ubundet (*).
2) Ingen.

(CPC 1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ubundet, dog kan der indgås joint ventures. Den 3) Ubundet.
udenlandske ejerandel i joint venturet må ikke
overstige 49 %.

— Tjenesteydelser vedrørende container 1) Ingen.
terminaler og oplagring (33)
2) Ingen.

1) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

af 1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

— Vedligeholdelse og reparation
fartøjer (CPC 8868*)

Den Europæiske Unions Tidende

3) Ingen, dog kan der indgås joint ventures uden 3) Ingen.
begrænsning af den udenlandske ejerandel.

— Skibsagenturvirksomhed (32)
748 (*))

DA

Hjælpetjenesteydelser inden for søtrans 1) Ubundet.
1) Ubundet.
port
2) Ingen.
2) Ingen.
— Containerhåndtering (CPC 7411) (30)
3) Ingen, dog kan der indgås joint ventures med 3) Ingen.
højst 50 % udenlandsk kapitalbidrag.

Yderligere forpligtelser

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

2) Ingen.

L 186/1145

3) Udenlandske tjenesteydere må kun udøve virk 3) Ingen.
somhed gennem joint ventures, der er indgået
med vietnamesiske partnere, og hvis udenlandske
ejerandel ikke overstiger 51 %.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

Yderligere forpligtelser

L 186/1146

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

C. Lufttransport
1) Ingen.

DA

a) Salg og markedsføring af lufttrans 1) Ingen.
porttjenesteydelser
2) Ingen.

2) Ingen.

3) Luftfartsselskaber kan udøve virksomhed i 3) Ingen.
Vietnam gennem deres billetkontorer eller
agenter i Vietnam.
b) Onlinereservationstjenesteydelser

3) Ingen, undtagen som angivet under leverings
måde 1.
c) Vedligeholdelse og reparation af luft 1) Ingen.
fartøjer (CPC 8868**)
2) Ingen.

1) Ingen.
2) Ingen.

Den Europæiske Unions Tidende

1) Ingen, dog skal udenlandske tjenesteydere anvende 1) Ingen.
det offentlige telekommunikationsnet under den
vietnamesiske
telekommunikationsmyndigheds 2) Ingen.
forvaltning.
3) Ingen
2) Ingen, undtagen som angivet under leverings
måde 1.

3) Udenlandske tjenesteydere kan udøve virksomhed 3) Ingen.
gennem joint ventures med vietnamesiske partnere
eller 100 % udenlandsk finansierede virksomheder.

12.6.2020

1) Ingen.
d) Ground
handling-tjenesteydelser, 1) Ingen.
undtagen flyserviceydelser og rengø
2) Ingen.
ring, overfladetransport, lufthavnsfor 2) Ingen.
valtning og luftfartstjenesteydelser
3) Ubundet. Udenlandske tjenesteydere kan, fem år 3) Ingen, undtagen:
efter at Vietnam har givet private tjenesteydere
Overførsler af udenlandsk kapital i joint
adgang til en lufthavn eller terminal, udføre tjene
ventures skal forhåndsgodkendes af de rele
steydelser for en sådan lufthavn eller terminal, dog
vante vietnamesiske myndigheder. Den eller
kun gennem joint ventures, der er indgået med
de relevante vietnamesiske partnere, som der
vietnamesiske partnere, og hvis udenlandske
er indgået et joint venture med, har førsteret i
ejerandel ikke overstiger 49 %. Tre år herefter
forbindelse med sådanne overførsler.
skal denne kapitalbegrænsning være 51 %.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Begrænsninger af national behandling

1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

L 186/1147

3) Udenlandske tjenesteydere må kun udøve virk 3) Ingen.
somhed gennem joint ventures, der er indgået
med vietnamesiske partnere, og hvis udenlandske
ejerandel ikke overstiger 49 %.

Den Europæiske Unions Tidende

e) Madservering i fly

DA

Det præciseres, at forpligtelserne i denne sektor
ikke er til hinder for, at Vietnam - hvad angår
vigtige socioøkonomiske projekter (f.eks. på
infrastrukturområdet), der kræver tilladelse fra
eller en koncessionsaftale med Vietnam - kan
Det præciseres, at Vietnam forbeholder sig retten træffe foranstaltninger på betingelser, som ikke
til at overveje at gøre brug af tilladelser og/eller er i strid med denne aftale, til at:
godkendelse af den eller de ovenfor nævnte joint
ventures baseret på følgende overvejelser, bl.a.: i) i) kræve forudgående samtykke til overdragelse
af en licens eller koncession
de nettofordele af socioøkonomisk art, som EUinvestoren eller -investorerne kan tilføre,
herunder, men ikke begrænset til, deres langsig ii) forbyde overdragelse af en licens eller en
koncession til en statsborger eller en virk
tede forpligtelser, kapacitetsopbygning og tekno
somhed fra et land, som ikke er en EUlogioverførsel for Vietnam, deres forudgående
medlemsstat på denne dato, eller
bidrag til Vietnams økonomi, ii) deres finansie
ringskapacitet og relevant erfaring og iii) mulig
indvirkning på Vietnams nationale sikkerhed og iii) kræve forudgående samtykke til overdragelse
af kontrollen med en licens- eller konces
forsvar.
sionshaver.
Adgangen til ovennævnte sektor for den private
sektor betyder, at der gives tilladelse til deltagelse
for mindst ét vietnamesisk selskab, der er 100 %
privatejet, eller et joint venture, hvor Vietnam
tegner sig for et kapitalbidrag fra private inve
storer på mindst 51 %.
Aktivitetskategorier afhænger af lufthavnens stør
relse. Antallet af tjenesteydere i hver lufthavn kan
begrænses på grund af begrænset disponibel
plads.

Yderligere forpligtelser

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

E. Jernbanetransport

Begrænsninger af national behandling

1) Ubundet.

a) Passagertransport (CPC 7111)

2) Ingen.

2) Ingen.

b) Godstransport (CPC 7112)

3) Ubundet, undtagen: Udenlandske tjenesteydere kan 3) Ubundet.
udøve godstransport gennem joint ventures, der er
indgået med vietnamesiske partnere, og hvis uden
landske kapitalbidrag ikke overstiger 49 % af det
samlede kapitalkrav.

F. Vejtransport

(CPC 2) Ingen.

b) Godstransport (CPC 7123)

3) Ingen, undtagen:

1) Ubundet.
2) Ingen.
3) Ingen.

Udenlandske tjenesteydere kan udøve passager- og
godstransport gennem forretningssamarbejds
aftaler eller joint ventures, hvis udenlandske kapi
talbidrag ikke overstiger 49 %.
Med forbehold af markedsbehovene (34) kan der
med henblik på udøvelse af godstransportvirk
somhed indgås joint ventures, hvis udenlandske
kapitalbidrag ikke overstiger 51 %.

Den Europæiske Unions Tidende

a) Passagertransport
7121+7122)

1) Ubundet.

DA

1) Ubundet.

Yderligere forpligtelser

L 186/1148

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

Samtlige førere i et joint venture skal være vietna
mesiske statsborgere.

H. Hjælpevirksomhed for alle transportformer

a) Håndtering af søgods (CPC 741)

1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.
12.6.2020

3) Udenlandske tjenesteydere må kun håndtere 3) Ubundet.
søgods gennem joint ventures, hvis udenlandske
ejerandel ikke overstiger 49 %.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

1) Ingen.
2) Ingen.

Yderligere forpligtelser

DA

a) Containerhåndtering, undtagen tjene 1) Ingen.
steydelser, der leveres i lufthavne (del
2) Ingen.
af CPC 7411)

Begrænsninger af national behandling

12.6.2020

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

3) Udenlandske tjenesteydere må kun udøve virk 3) Ingen.
somhed gennem joint ventures, der er indgået
med vietnamesiske partnere, og hvis udenlandske
kapitalbidrag ikke overstiger 50 %.

1) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

c) Godstransportagenturvirksomhed (del 1) Ubundet (*).
af CPC 748) (35)
2) Ingen.

d) Anden virksomhed
749) (36)

(del

af

2) Ingen.

Den Europæiske Unions Tidende

b) Lager- og pakhusvirksomhed (CPC 1) Ingen.
742)
2) Ingen.

1) Ubundet (*).
2) Ingen.
3) Ingen.

CPC 1) Ingen.

1) Ingen.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Ingen.

3) Ingen.

L 186/1149

3) Ingen.

Begrænsninger af markedsadgang

Sektorer og delsektorer

Opmudring

Begrænsninger af national behandling

1) Ubundet.

2) Ingen.

2) Ingen.

3) Udenlandske tjenesteydere må kun udøve virk 3) Ingen.
somhed gennem joint ventures, der er indgået
med vietnamesiske partnere, og hvis udenlandske
kapitalbidrag ikke overstiger 49 %. Fem år fra
datoen for denne aftales ikrafttræden skal denne
kapitalbegrænsning være 51 %.

Den Europæiske Unions Tidende

(1) En forretningssamarbejdsaftale er et dokument, der er underskrevet af to eller flere parter (hvoraf mindst én part skal være en vietnamesisk juridisk enhed, og én part skal være en udenlandsk juridisk
enhed), og som fastlægger parternes ansvar og betingelserne for udveksling af forretningsmæssige resultater mellem parterne med henblik på at foretage investeringer og drive virksomhed i Vietnam uden
etablering af en juridisk enhed.
(2) Et repræsentationskontor er en underordnet enhed i en udenlandsk virksomhed, der er etableret ved vietnamesisk lovgivning med henblik på at søge og fremme handels- og turismemuligheder, men som
ikke må udøve direkte udbyttegivende aktiviteter.
(3) Det præciseres, at uddannede vietnamesiske advokater, der er ansat i udenlandske advokatsammenslutninger, kan udarbejde handelskontrakter og virksomhedschartre vedrørende vietnamesisk lovgivning.
(4) En "udenlandsk advokatsammenslutning" er en sammenslutning bestående af praktiserende advokater, der er etableret som et selskab i et andet land (herunder firmaer, virksomheder, selskaber osv.) af en
eller flere udenlandske advokater eller advokatfirmaer.
(5) Et "udenlandsk advokatfirma" er en sammenslutning, der er etableret i Vietnam af en eller flere udenlandske advokatsammenslutninger med henblik på udøvelse af advokatvirksomhed i Vietnam.
(6) Denne forpligtelse giver af hensyn til gennemsigtigheden mulighed for at opretholde eller indføre begrænsninger eller restriktioner begrundet i hensyn til den nationale sikkerhed og den offentlige orden, der
vil være begrundet i henhold til artikel XIV og XIVa i GATS.
(7) Denne forpligtelse giver af hensyn til gennemsigtigheden mulighed for at opretholde eller indføre begrænsninger eller restriktioner begrundet i hensyn til den nationale sikkerhed og den offentlige orden, der
vil være begrundet i henhold til artikel XIV og XIVa i GATS.
(8) Undtagen opbevaring af mikroorganismestammer til veterinære formål.
(9) Undtagen udstyr til minedrift og olieudvinding, kommercielt radioudstyr, TV-udstyr og kommunikationsudstyr.
(10) Undtagen tjenesteydelser i forbindelse med efterforskning, evaluering og udnyttelse af naturskov, herunder udnyttelse af skove, jagt på og fældefangst af vildtlevende, sjældne og kostbare dyrearter,
luftfotografering, såning af frø fra luften, sprøjtning og pudring med kemikalier fra luften, mikrobielle plante-/ dyregenetiske ressourcer i landbruget. For at undgå tvetydighed er husdyrbrug og forædling af
avlsdyrbestanden omfattet af denne forpligtelse.
(11) Dette giver af hensyn til gennemsigtigheden mulighed for at opretholde eller indføre begrænsninger eller restriktioner begrundet i hensyn til den nationale sikkerhed og den offentlige orden i
overensstemmelse med artikel XIV og XIVa i GATS.
(12) Levering af tjenesteydelser i forbindelse med efterforskning, landmåling, efterforskning og udnyttelse er underlagt Vietnams gældende regler og forskrifter.
(13) Omfatter ikke offentlige tjenesteydelser og tjenesteydelser, der er omfattet af eneret.
(14) Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser kan foretages i samarbejde med en lokal tjenesteyder for så vidt angår indsamling eller udbringning.
(15) Sendevirksomhed defineres som en uafbrudt transmissionskæde til spredning af TV- og radioprogramsignaler til offentligheden, men omfatter ikke bidragsforbindelser mellem operatører.
(16) Et multinationalt selskab er en virksomhed, der: a) har en handelsmæssig tilstedeværelse i Vietnam, b) opererer i mindst én anden part, c) har været i drift i mindst fem år, d) er noteret på børsen i en part,
og e) har tilladelse til at anvende satellittjenesteydelser i mindst én part.
(17) Tjenesteydelser, der forbinder udbydere af internetadgang (IAS) med det internationale internetbackbone.

DA

1) Ubundet.

Yderligere forpligtelser

L 186/1150

Leveringsmåde: 1) Grænseoverskridende levering 2) Forbrug i udlandet 3) Handelsmæssig tilstedeværelse

12.6.2020

12.6.2020
DA

Den Europæiske Unions Tidende

(18) Kommercielt udbudte tjenesteydelser, der etablerer og forvalter et privat netværk over offentlige (delte) netværk med henblik på gennemførelse, på nonprofitbasis, af tale- og datatelekommunikation mellem
medlemmer af en lukket brugergruppe, der er defineret forud for oprettelsen af det virtuelle private netværk. En sådan gruppe kan omfatte koncerner eller virksomheder eller grupper af juridiske enheder
med en etableret forbindelse, hvis tilknytning skyldes, at de forfølger fælles interesser. De første medlemmer af en lukket brugergruppe, der anvender VPN-tjenesteydelser, skal være opført på en
nummererings- eller dirigeringsplan, der er godkendt af den kompetente myndighed og underlagt dennes tilsyn. Leverandører af VPN-tjenesteydelser skal underrette den kompetente myndighed om
ændringer af medlemskab mindst to arbejdsuger inden faktisk påbegyndelse af den kommercielle virksomhed og kan påbegynde den kommercielle virksomhed, forudsat at den kompetente myndighed ikke
gør indsigelse inden for disse to uger. Medlemmer må ikke videresælge VPN-tjenesteydelser til ikketilknyttede tredjeparter. Virtuelle private netværk må ikke gennemføre/overføre trafik fra/mellem
ikketilknyttede tredjeparter. VPN-tjenesteydelser kan udbydes af godkendte udenlandsk finansierede tjenesteydere bundet med internetadgangstjenesteydelser og værdiforøgende tjenesteydelser fra h) til n).
(19) Tjenesteydelser, der giver internetadgang til slutbrugere.
(20) Med henblik på denne liste omfatter "farmaceutiske produkter og lægemidler" ikke ikkefarmaceutiske kosttilskud i tablet-, kapsel- eller pulverform.
(21) Denne forpligtelse omfatter af hensyn til gennemsigtigheden salg på flere niveauer ved tilstrækkeligt uddannede og autoriserede vietnamesiske provisionsagenter uden for en fast lokalitet, for hvilket der
modtages aflønning både for salgsindsatsen og-støtten, der fører til yderligere salg ved andre kontraktansatte distributører.
(22) Ansøgninger om etablering af mere end ét salgssted er underlagt forud fastsatte offentligt tilgængelige procedurer, og godkendelsen skal baseres på objektive kriterier. Hovedkriterierne for den økonomiske
behovsprøve tæller bl.a. antallet af eksisterende tjenesteydere i et bestemt geografisk område, markedets stabilitet og den geografiske målestok.
(23) Denne forpligtelse giver af hensyn til gennemsigtigheden mulighed for at opretholde eller indføre begrænsninger eller restriktioner begrundet i hensyn til den nationale sikkerhed, der vil være begrundet i
henhold til artikel XIV og XIVa i GATS.
(24) Import af affald er forbudt ved lov. Behandling og bortskaffelse af farligt affald er reguleret ved lov.
(25) Med henblik på dette tillæg klassificeres sygeforsikring som en del af livsforsikring.
(26) I Vietnam har filialer af udenlandske banker, der kontrolleres af en finansiel institution i Unionen, mulighed for at fremlægge kombinerede regnskaber (herunder balance, resultatopgørelse og penge
strømsopgørelse). Det præciseres, at der ikke er krav om individuelle regnskaber for sådanne filialer af udenlandske banker. Intet i dette punkt må fortolkes således, at det forhindrer de vietnamesiske
myndigheder i lejlighedsvis at anmode sådanne filialer af udenlandske banker om at fremlægge regnskaber med henblik på tilsyn og sikre overholdelse af forsigtighedsnøgletal som fastsat i Vietnams love og
forskrifter.
(27) Det præciseres, at Vietnam forbeholder sig retten til at stille krav om tilladelse i forbindelse med tilvejebringelse og overførsel af finansiel databehandling, jf. artikel 8.19 (licens- og kvalifikationskrav) og
8.20 (licens- og kvalifikationsprocedurer).
(28) Ved "andre former for handelsmæssig tilstedeværelse til levering af internationale søtransporttjenesteydelser" forstås udenlandske rederiers evne til at iværksætte lokale aktiviteter, der er forbundet med deres
fragtvirksomhed, og som er nødvendig for leveringen af integrerede transporttjenesteydelser til deres kunder, i hvilken forbindelse international søtransport udgør et vigtigt element og leveres af det
pågældende udenlandske rederi.
(29) Såfremt vej- og jernbanetransport, transport ad indre vandveje, transport langs kyster og indlandstransport samt hermed beslægtede hjælpetjenesteydelser ikke på anden måde er fuldt ud dækket i listen, skal
multimodale transportoperatører hvad angår adgang til at anvende skibsagenturtjenesteydelser som nævnt i kolonnen "Yderligere forpligtelser" have mulighed for at få adgang til vietnamesiske leverandører
af skibsagenturtjenesteydelser for at leje eller chartre lastbiler, jernbanevogne eller flodpramme og lignende udstyr til international videretransport af gods ad søvejen.
(30) Hvis der er tale om et offentligt område, kan der blive tale om procedurer for koncession eller licens til offentlig virksomhed.
(31) "Tjenesteydelser inden for toldbehandling" (alternativt "toldassistance"): aktiviteter, der består i på en anden parts vegne at gennemføre toldformaliteter vedrørende import, eksport eller transport af gods,
uanset om denne tjenesteydelse er tjenesteyderens hovedaktivitet eller et almindeligt supplement til denne hovedaktivitet.
(32) Skibsagenturvirksomhed er virksomhed, som skibsagenten har tilladelse til at udføre, i skibsejerens eller skibsoperatørens navn, med henblik på udførelse af tjenesteydelser, der er forbundet med skibets
operationer i havnen, herunder organisering af skibets anløb og afgang; indgåelse af transportkontrakter, søforsikringskontrakter, kontrakter om godshåndtering, befragtningsaftaler og rekrutteringsaftaler;
udstedelse og underskrivelse af konnossementer eller lignende dokumenter; levering af bunkring og forsyninger til skibe; forelæggelse af skibes søprotester; kommunikation med skibsejeren eller
skibsoperatøren; organisering af relevante ydelser til skibsbesætninger; modtagelse og betaling af alle beløb i tilknytning til skibets drift; behandling af krav, som følger af transportkontrakter og/eller
ulykker til søs, samt levering af andre tjenesteydelser i forbindelse med skibet, når det er påkrævet.

L 186/1151

L 186/1152
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(33) "Tjenesteydelser vedrørende containerterminaler og oplagring": aktiviteter, der består i at oplagre containere, såvel i havne som inde i landet, med henblik på at fylde eller tømme dem, reparere dem og gøre
dem klar til afskibning,
(34) Følgende kriterier anvendes bl.a.: skabelse af nye arbejdspladser, positiv valutabalance, indførelse af avanceret teknologi, herunder ledelsesmæssige kvalifikationer, reduceret industriforurening, erhvervs
uddannelse for vietnamesiske arbejdstagere osv.
(35) Herunder speditørtjenesteydelser. Ved denne virksomhed forstås aktiviteter, der består i at tilrettelægge og kontrollere forsendelsesoperationer på rederiernes vegne ved at erhverve transporttjenesteydelser og
tilknyttede tjenesteydelser, udarbejde dokumentation og tilvejebringe forretningsoplysninger.
(36) Omfatter følgende aktiviteter: kontrol af transportdokumenter, fragtmægling, godsinspektion, vejning og prøveudtagning, godsmodtagelse, udfærdigelse af transportdokumenter. Disse tjenesteydelser leveres
på lastejernes vegne.
(*) På grund af teknisk uigennemførlighed.

Den Europæiske Unions Tidende
12.6.2020

12.6.2020

DA
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AFDELING B

LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED LIBERALISERING AF INVESTERINGER I
IKKESERVICESEKTORER
Forklarende bemærkninger
Denne liste består af følgende elementer:
a) første kolonne angiver den sektor eller delsektor, inden for hvilken Vietnam forpligter sig, og det liberaliserede område,
der er omfattet af forbeholdene, og
b) anden kolonne beskriver de gældende forbehold.

Beskrivelse af forbehold

Sektor eller delsektor

Der udstedes ingen investeringslicenser til udenlandske investorer i disse sektorer og delsektorer (2).
2. SKOVBRUG

Ubundet.

3. FISKERI OG AKVAKULTUR

Ubundet.

DA

Ubundet for dyrkning, produktion eller forarbejdning af sjældne eller kostbare planter, avl og hold af kostbare eller sjældne vilde dyr samt
forarbejdning af sådanne planter og dyr (herunder både levende dyr og forarbejdet materiale fra dyr) (1).

1. LANDBRUG
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Liste over specifikke forpligtelser i forbindelse med liberalisering af investeringer i ikkeservicesektorer

4. RÅSTOFUDVINDING (3)

B. Brydning af metalholdige malme (ISIC Ubundet.
rev3.1:1310, 1320)
C. Anden råstofudvinding
3.1:1410)

(ISIC

rev Ubundet.

5. FREMSTILLINGSVIRKSOMHED (5)
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A. Udvinding af råolie og naturgas (4) (ISIC Ubundet.
rev3.1:111, 112)

A. Fremstilling af fødevarer og drikkevarer Ingen, undtagen:
(ISIC rev 3.1:15)
Fremstilling af alkoholholdige drikkevarer og læskedrikke (ISIC 1551): Ubundet.
B. Fremstilling af tobaksvarer (ISIC rev Ubundet.
3.1:16)
C. Fremstilling af tekstiler (ISIC rev 3.1: 17) Ingen.
D. Fremstilling af beklædningsartikler, Ingen.
beredning og farvning af pelsskind
(ISIC rev3.1:18)
12.6.2020

E. Garvning og beredning af læder, frem Ingen.
stilling af tasker, kufferter, fodtøj m.v.
(ISIC rev3.1:19)

Beskrivelse af forbehold

F. Fremstilling af træ og varer af træ og Ingen, bortset fra foranstaltninger for at beskytte naturskove.
kork undtagen møbler; fremstilling af
varer af strå og flettematerialer (ISIC
rev 3.1: 20)

DA

G. Fremstilling af papir og papirvarer (ISIC Ingen.
rev3.1:21)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

H. Forlagsvirksomhed, trykning og repro Ubundet.
duktion af indspillede medier (6) (ISIC
rev 3.1: 22)
af

koks

mv.

(ISIC Ingen.

Fremstilling
rev3.1:231)

J.

Fremstilling af raffinerede olieproduk Ubundet.
ter (7) (ISIC rev3.1:2320)

K. Fremstilling af kemiske produkter, Ingen, undtagen:
undtagen eksplosive stoffer (ISIC rev Fremstilling af eksplosive anordninger til erhvervsbrug (ISIC 2429). Der udstedes ingen investeringslicens til udenlandske investorer (8) i
3.1:24)
disse sektorer og delsektorer (9).
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I.

L. Fremstilling af gummi- og plastpro Ingen.
dukter (ISIC rev 3.1:25)
M. Fremstilling af andre ikke-metalholdige Ingen, undtagen:
mineralske produkter (ISIC rev3.1:26)
Fremstilling af bygningsglas (ISIC 2610): investering i disse delsektorer er underlagt regeringens planlægning.
Fremstilling af teglsten (ISIC 2693): investering i disse delsektorer er underlagt regeringens planlægning.
Fremstilling af vertikale skaktovne til fremstilling af cement og brændte jordmursten og -tegl (ISIC 2694): investering i disse delsektorer er
underlagt regeringens planlægning.
Fremstilling af færdigblandet beton, stenknusning (ISIC 2695): investering i disse delsektorer er underlagt regeringens planlægning.

Fremstilling af konstruktionsstålstænger D6-D32 mm og svejste stålrør D15-D114 mm, zinkgalvaniserede plader og farveplader (ISIC
2710): Ubundet for udenlandske investeringer i disse sektorer og delsektorer.
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N. Fremstilling af metal (ISIC rev 3.1: 27) Ingen, undtagen:

Beskrivelse af forbehold

O. Jern- og metalvareindustri, undtagen Ingen.
maskiner og udstyr (ISIC rev 3.1: 28)

DA

P. Fremstilling af maskiner

L 186/1156

Sektor eller delsektor

a) Fremstilling af maskiner til generelle Ingen.
formål (ISIC rev 3.1:291)
b) Fremstilling af særlige maskiner, Ingen, undtagen:
undtagen våben og ammunition (ISIC Fremstilling af knaldperler, herunder fyrværkeri (ISIC 2927): Der udstedes ingen investeringslicens til udenlandske investorer (10) i disse
rev3.1:292)
sektorer og delsektorer (11).

d) Fremstilling af kontor- og bogholderi Ingen.
maskiner
samt
edb-udstyr
(ISIC
rev3.1:30)
e) Fremstilling af elektriske maskiner og Ingen, undtagen:
apparater i.a.n. (ISIC rev 3.1: 31)
Fremstilling af himmellanterner (ISIC 3150): Der udstedes ingen investeringslicens til udenlandske investorer ( 12) i disse sektorer og
delsektorer (13).
f)
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c) Fremstilling af husholdningsapparater Ingen.
i.a.n. (ISIC rev 3.1: 2930)

Fremstilling af radio-, TV- og kommuni Ingen.
kationsudstyr (14) (ISIC rev3.1:32)

Q. Fremstilling af medicinske instrumenter, Ingen.
præcisionsinstrumenter
og
optiske
instrumenter samt ure (ISIC rev3.1:33)
R. Fremstilling
påhængsvogne
rev3.1:34)

af
og

motorkøretøjer, Ingen, dog er investering i fremstilling og montering af biler (ISIC 3410) underlagt regeringens planlægning, hvor der kan være præference
sættevogne (ISIC for lokale investorer (15).
12.6.2020

S. Fremstilling af andet transportudstyr
(ikke-militært)

Beskrivelse af forbehold

a) Bygning og reparation af skibe (ISIC Ingen, undtagen:
3511)
— Ubundet for udenlandske investeringer inden for fremstilling af fragtskibe under 10 000 DWT, containerskibe under 800 TEU, lægter
og passagerskibe med under 500 sæder (ISIC 3511).

DA

— Krav om joint venture og om, at den udenlandske ejerandel ikke overstiger 50 %.

12.6.2020

Sektor eller delsektor

b) Fremstilling af lokomotiver og andet Ingen, dog er kun joint venture-formen tilladt, og den udenlandske ejerandel må ikke overstige 49 %.
rullende materiel til jernbaner og spor
veje (del af ISIC rev 3.1: 3520)
c) Fremstilling af luft- og rumfartøjer (del Ingen, dog er der krav om joint venture og om, at den udenlandske ejerandel ikke overstiger 49 %.
af ISIC rev 3.1: 3530)

e) Fremstilling af cykler og invalidekøre Ingen.
tøjer (del af ISIC rev 3.1: 3592)
T. Fremstilling af møbler; fremstillingsvirk Ingen.
somhed i.a.n. (del af ISIC rev 3.1: 361,
369)
U. Genbrug (ISIC rev 3.1:37)
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d) Fremstilling af motorcykler (del af ISIC Ingen, dog er investering i fremstilling og montering af motorcykler (ISIC 3591) underlagt regeringens planlægning, hvor der kan være
præference for lokale investorer.
rev 3.1: 3591)

Ingen, undtagen: Udenlandsk finansierede virksomheder har kun begrænset adgang til at indsamle affald direkte fra husholdningerne. De har
kun tilladelse til at levere tjenesteydelser ved affaldsindsamlingsstederne som nærmere fastsat af lokal- og provinsmyndighederne.

5. PRODUKTION, TRANSMISSION OG
DISTRIBUTION FOR EGEN REGNING
AF ELEKTRICITET, GAS, DAMP OG
VARMT VAND (16) (undtagen kernee
nergiproduktion)
L 186/1157

A. Produktion af elektricitet, transmission Ubundet.
og distribution af elektricitet for egen
regning (del af ISIC rev 3.1: 4010) (17)

Beskrivelse af forbehold

B. Fremstilling af gas; distribution af luft Ubundet.
formige brændstoffer gennem rørled
ninger for egen regning (del af ISIC
rev 3.1: 4020) (18)

En liste over sjældne eller kostbare dyr og planter findes på www.kiemlam.org.vn.
Det præciseres, at intet ved denne forpligtelse må fortolkes således, at det forhindrer Vietnam i at udstede investeringslicenser i disse sektorer eller delsektorer til investorer fra den anden part.
Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.
Omfatter ikke tjenesteydelser i tilknytning til råstofudvinding på honorar- eller kontraktbasis på olie- og gasfelter.
Denne sektor omfatter ikke rådgivningsvirksomhed i tilknytning til fremstillingsvirksomhed. Denne sektor omfatter ikke genfremstilling.
Denne sektor er begrænset til fremstillingsaktiviteter. Den omfatter ikke aktiviteter inden for det audiovisuelle område eller med et kulturelt indhold.
Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.
Med henblik på dette forbehold findes betegnelsen "udenlandsk investor" i loven om investeringer, 2014.
Det præciseres, at intet ved denne forpligtelse må fortolkes således, at det forhindrer Vietnam i at udstede investeringslicenser i disse sektorer eller delsektorer til investorer fra den anden part.
Med henblik på dette forbehold findes betegnelsen "udenlandsk investor" i loven om investeringer, 2014.
Det præciseres, at intet ved denne forpligtelse må fortolkes således, at det forhindrer Vietnam i at udstede investeringslicenser i disse sektorer eller delsektorer til investorer fra den anden part.
Med henblik på dette forbehold findes betegnelsen "udenlandsk investor" i loven om investeringer, 2014.
Det præciseres, at intet ved denne forpligtelse må fortolkes således, at det forhindrer Vietnam i at udstede investeringslicenser i disse sektorer eller delsektorer til investorer fra den anden part.
Denne sektor omfatter ikke udstyr og apparater med forudinstalleret indhold.
Lokale fabrikanter af motorcykler kan f.eks. indrømmes privilegier, når det gælder den mængde, der skal fremstilles for at dække efterspørgslen på hjemmemarkedet, og stedspræferencer.
Er omfattet af den horisontale begrænsning vedrørende offentlige forsyningsvirksomheder.
Omfatter ikke drift af transmissions- og distributionssystemer til elektricitet på honorar- eller kontraktbasis, som er energitjenesteydelser.
Omfatter ikke transport af naturgas og luftformige brændstoffer gennem rørledninger, transmission og distribution af gas på honorar- eller kontraktbasis eller salg af naturgas og luftformige brændstoffer,
som er energitjenesteydelser.
(19) Omfatter ikke transmission og distribution af damp og varmt vand på honorar- eller kontraktbasis eller salg af damp og varmt vand, som er energitjenesteydelser.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

DA

C. Produktion af damp og varmt vand, Ubundet.
distribution af damp og varmt vand
for egen regning (del af ISIC rev 3.1:
4030) (19)

L 186/1158

Sektor eller delsektor

12.6.2020

12.6.2020

DA
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Tillæg 8-B-2
SPECIFIKKE FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL AFDELING D (FYSISKE PERSONERS MIDLERTIDIGE TILSTEDEVÆRELSE
I FORRETNINGSØJEMED) I KAPITEL 8 (LIBERALISERING AF INVESTERINGER, HANDEL MED TJENESTEYDELSER OG
ELEKTRONISK HANDEL)

1.

Listen over forpligtelser i dette tillæg angiver de sektorer, som liberaliseres i henhold til artikel 8.7 (liste over
specifikke forpligtelser) og 8.12 (liste over specifikke forpligtelser), og for hvilke der gælder visse begrænsninger
vedrørende forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter og leverandører af kontrakt
baserede tjenesteydelser i henhold til artikel 8.14 (forretningsrejsende og virksomhedsinternt udstationerede), 8.15
(salgsrepræsentanter) og 8.16 (leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser). Denne liste består af følgende
elementer:
a) første kolonne angiver den sektor eller delsektor, som er omfattet af begrænsninger, og
b) anden kolonne beskriver de gældende begrænsninger.

2.

Vietnam påtager sig ingen forpligtelser for forretningsrejsende eller virksomhedsinternt udstationerede i sektorer, der
ikke er liberaliseret (forbliver ubundet) i henhold til artikel 8.4 (markedsadgang) og 8.10 (markedsadgang).

3.

Vietnam påtager sig ingen forpligtelser for salgsrepræsentanter i sektorer, der ikke er liberaliseret (forbliver ubundet) i
henhold til artikel 8.4 (markedsadgang) og 8.10 (markedsadgang).

4.

Vietnam påtager sig ingen forpligtelser for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser i sektorer, der ikke er
anført i artikel 8.16 (leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser).

5.

Forpligtelser vedrørende forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter og leverandører
af kontraktbaserede tjenesteydelser finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor hensigten med eller virkningen af deres
midlertidige tilstedeværelse er at gribe ind i eller på anden måde påvirke resultatet af en tvist eller forhandling mellem
arbejdsmarkedets parter.

6.

Listen over forpligtelser i dette tillæg omfatter ikke foranstaltninger vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer,
tekniske standarder og licenskrav og -procedurer, der ikke udgør en begrænsning som defineret i afdeling D (fysiske
personers midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed) i kapitel 8 (liberalisering af investeringer, handel med
tjenesteydelser og elektronisk handel). Disse foranstaltninger, f.eks. kravet om licens, kravet om at opnå godkendelse
af kvalifikationer inden for regulerede sektorer, kravet om at bestå specifikke eksamener, herunder sprogeksamener,
og kravet om fast bopæl på det område, hvor den pågældende erhvervsvirksomhed udøves, finder under alle
omstændigheder anvendelse på forretningsrejsende, virksomhedsinternt udstationerede, salgsrepræsentanter og leve
randører af kontraktbaserede tjenesteydelser fra Unionen, selv om de ikke er anført i dette tillæg.

7.

Alle andre krav i henhold til Vietnams love og bestemmelser vedrørende indrejse, ophold, arbejde og socialsikrings
foranstaltninger gælder fortsat, herunder bestemmelser om opholdsperiode, mindsteløn og kollektive lønoverens
komster, også selv om de ikke er anført i dette tillæg.

8.

Listen over forpligtelser i dette tillæg omfatter ikke foranstaltninger vedrørende subsidier, der ydes af en part, jf.
artikel 8.1 (målsætninger og anvendelsesområde), stk. 6.

9.

Listen over forpligtelser i dette tillæg berører ikke eventuelle offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder som
beskrevet i listen over forpligtelser vedrørende liberalisering af investeringer i tillæg 8-B-1 (specifikke forpligtelser
vedrørende grænseoverskridende levering af tjenesteydelser og liberalisering af investeringer).

10. De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til denne aftale, herunder listen over forpligtelser, som er fastsat i
tabellen i dette tillæg, har ingen direkte virkning og giver hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte
rettigheder.

Beskrivelse af forbehold

Sektor eller delsektor

ALLE SEKTORER
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Liste over specifikke forpligtelser i henhold til afdeling D i kapitel 8

Virksomhedsinternt udstationerede
DA

Mindst 20 % af alle ledere, direktører og specialister skal være vietnamesiske statsborgere, medmindre disse stillinger ikke kan besættes af
vietnamesiske statsborgere. Der må højst være 3 ikkevietnamesiske ledere, direktører og specialister pr. virksomhed.
1. FORRETNINGSTJENESTEYDELSER
B. Computertjenesteydelser og tilknyt Filialens leder skal være bosiddende i Vietnam.
tede tjenesteydelser (CPC 84)
F. Andre forretningstjenesteydelser
Filialens leder skal være bosiddende i Vietnam.

d) Tjenesteydelser i tilknytning til virk Filialens leder skal være bosiddende i Vietnam.
somhedsrådgivning
— CPC 866, undtagen CPC 86602)
Voldgifts- og mæglingstjenesteydelser i
forbindelse med handelstvister mellem
virksomheder (CPC 86602**)
3. BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE OG LIGNENDE INGENIØRVIRKSOMHED

Den Europæiske Unions Tidende

c) Virksomhedsrådgivning (CPC 865)

A. Almindelige arbejder i tilknytning til Filialens leder skal være bosiddende i Vietnam.
opførelse af bygninger (CPC 512)
B. Almindelige arbejder i tilknytning til
bygge- og anlægsarbejde (CPC 513)
C. Installerings- og monteringsarbejde
(CPC 514, 516)
D. Færdiggørelse
517)

af

bygninger

(CPC

E. Anden virksomhed (CPC 511, 515,
518)

D. Franchisevirksomhed (CPC 8929)

Filialens leder skal være bosiddende i Vietnam.

12.6.2020

4. DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED

Beskrivelse af forbehold

5. UNDERVISNINGSVIRKSOMHED
Kun inden for teknisk videnskab, naturvidenskab og teknologi, virksomhedsledelse og erhvervsstudier, økonomi, regnskab, international jura og sprogundervisning. Hvad angår litra C), D)
og E) skal undervisningsindholdet godkendes af Vietnams undervisningsministerium.
Udenlandske lærere, der ønsker at arbejde i Vietnam, skal have mindst fem års undervisningserfaring, og deres kvalifikationer skal være
anerkendt af den kompetente myndighed.

D. Voksenundervisning (CPC 924)

DA

C. Tertiærundervisning (CPC 923)

12.6.2020

Sektor eller delsektor

E. Anden
undervisningsvirksomhed
(CPC 929, herunder fremmedsprogs
undervisning)
9. TURISME OG REJSERELATEREDE TJENESTEYDELSER
og

rejsearrangører Turistguider i udenlandsk finansierede virksomheder skal være vietnamesiske statsborgere.

11. TRANSPORTVIRKSOMHED
A. Søtransport
a) Passagertransport
(CPC 7211)

(ikke

cabotage) Udenlandske søfarende kan få tilladelse til at arbejde på skibe, der sejler under vietnamesisk flag (eller er indregistreret i Vietnam), og som ejes
af joint ventures i Vietnam, forudsat at de ikke overstiger en tredjedel af skibenes samlede besætning. Skibsføreren eller skibets næstkomman
derende skal være vietnamesisk statsborger.
b) Godstransport (ikke cabotage) (CPC
7212)
c) Skibsagenturvirksomhed (1)
748*)

(CPC Ledere fra Unionen har tilladelse til at arbejde i skibsagenturer.
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B. Rejsebureauer
(CPC 7471)

D. Vejtransport
a) Passagertransport (CPC 7121+7122)

Samtlige førere i et joint venture skal være vietnamesiske statsborgere.

b) Godstransport (CPC 7123)
(1) Skibsagenturvirksomhed er virksomhed, som skibsagenten har tilladelse til at udføre, i skibsejerens eller skibsoperatørens navn, med henblik på udførelse af tjenesteydelser, der er forbundet med skibets
operationer i havnen, herunder organisering af skibets anløb og afgang; indgåelse af transportkontrakter, søforsikringskontrakter, kontrakter om godshåndtering, befragtningsaftaler og rekrutteringsaftaler;
udstedelse og underskrivelse af konnossementer eller lignende dokumenter; levering af bunkring og forsyninger til skibe; forelæggelse af skibes søprotester; kommunikation med skibsejeren eller skibs
operatøren; organisering af relevante ydelser til skibsbesætninger; modtagelse og betaling af alle beløb i tilknytning til skibets drift; behandling af krav, som følger af transportkontrakter og/eller ulykker til søs,
samt levering af andre tjenesteydelser i forbindelse med skibet, når det er påkrævet.
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BILAG 8-C
UNDTAGELSE FOR VIETNAM VEDRØRENDE NATIONAL BEHANDLING

1. Vietnam kan inden for følgende sektorer, delsektorer eller aktiviteter indføre eller opretholde foranstaltninger
vedrørende driften af en virksomhed som fastsat i artikel 8.2 (definitioner), stk. 1, litra e) og m), som ikke er i
overensstemmelse med artikel 8.5 (national behandling), stk. 2, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke er uforenelige
med forpligtelserne i bilag 8-B (Vietnams liste over specifikke forpligtelser):
a)

aviser og nyhedsbureauer, trykkeri- og forlagsvirksomhed, radio- og TV-spredning i en hvilken som helst form

b)

produktion og distribution af kulturelle produkter, herunder videooptagelser

c)

produktion, distribution og projektion af fjernsynsprogrammer og spillefilm

d)

detektiv- og vagt- og sikkerhedsvirksomhed

e)

geodæsi og kartografi

f)

primær- og sekundærundervisning

g)

efterforskning, prospektering og udnyttelse af olie, gas, mineral- og naturressourcer

h)

hydroelektricitet og atomkraft, eltransmission eller -distribution

i)

cabotagetransport

j)

fiskeri og akvakultur

k)

skovbrug og jagt

l)

lotteri, væddemål og spil

m) retsvæsen, herunder, men ikke begrænset til, tjenesteydelser vedrørende statsborgerskab
n)

civilretlig håndhævelse

o)

fremstilling af militære materialer eller militært udstyr

p)

drift og forvaltning af flodhavne, søhavne og lufthavne, og

q)

subsidier.

2. Hvis Vietnam indfører eller opretholder en sådan foranstaltning efter datoen for denne aftales ikrafttræden, må det ikke
pålægge en investor fra Unionen på grundlag af nationalitet at sælge eller på anden måde afhænde en virksomhed, der
eksisterer på det tidspunkt, hvor en sådan foranstaltning træder i kraft.
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BILAG 9-A
DÆKNING AF OFFENTLIGE UDBUD FOR UNIONEN

Afdeling A
Centrale statslige enheder
Medmindre andet er angivet i dette bilag, gælder kapitel 9 (offentlige udbud) for de centrale statslige enheder i denne
afdeling, hvis værdien af offentlige udbud skønnes at svare til eller overstige følgende tærskelværdier:
Varer, jf. afdeling D (varer):

SDR

130 000

Tjenesteydelser, jf. afdeling E (tjenesteydelser):

SDR

130 000

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. afdeling F (bygge- og anlægs SDR
virksomhed):

5 000 000

A.

Liste over enheder i Den Europæiske Union

1.

Rådet for Den Europæiske Union

2.

Europa-Kommissionen

3.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

B.

Liste over centrale statslige enheder i medlemsstaterne

BELGIEN
1. Federale Overheidsdiensten:

1. Services publics fédéraux:
SPF Chancellerie du Premier Ministre

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

SPF Personnel et Organisation

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie

SPF Budget et Contrôle de la Gestion

FOD Budget en Beheerscontrole

SPF Technologie de l'Information et de la (Fedict)

FOD
Informatieen
Communication (Fedict)

SPF Affaires étrangères, Commerce
Coopération au Développement

extérieur

et

Communicatietechnologie

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

SPF Intérieur

FOD Binnenlandse Zaken

SPF Finances

FOD Financiën

SPF Mobilité et Transports

FOD Mobiliteit en Vervoer

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité
Sociale

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van
sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu

SPF Justice

FOD Justitie

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Ministère de la Défense

Ministerie van Landsverdediging

Service public de programmation Intégration sociale,
Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie

Service public fédéral de Programmation Développe
ment durable

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame
Ontwikkeling

Service public fédéral de Programmation Politique
scientifique

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetens
chapsbeleid
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2. Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale

Rijksdienst voor sociale Zekerheid

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs
indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelf
standigen

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Office national des Pensions

Rijksdienst voor Pensioenen

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering

Fond des Maladies professionnelles

Fonds voor Beroepsziekten

Office national de l'Emploi

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste

(1 )

De Post (1)

BULGARIEN
1.

Администрация на Народното събрание (Nationalforsamlingens administrationskontor)

2.

Администрация на Президента (Præsidentens administrationskontor)

3.

Администрация на Министерския съвет (Ministerrådets administrationskontor)

4.

Конституционен съд (Forfatningsdomstol)

5.

Българска народна банка (Bulgariens nationalbank)

6.

Министерство на външните работи (Udenrigsministeriet)

7.

Министерство на вътрешните работи (Indenrigsministeriet)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministeriet for katastrofesituationer)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministeriet for statsadministrationen og
administrative reformer)

10. Министерство на земеделието и храните (Ministeriet for landbrug og fødevarer)
11. Министерство на здравеопазването (Sundhedsministeriet)
12. Министерство на икономиката и енергетиката (Ministeriet for økonomi og energi)
13. Министерство на културата (Kulturministeriet)
14. Министерство на образованието и науката (Ministeriet for uddannelse og videnskab)
15. Министерство на околната среда и водите (Ministeriet for miljø og vand)
16. Министерство на отбраната (Forsvarsministeriet)
17. Министерство на правосъдието (Justitsministeriet)
18. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministeriet for regionaludvikling og offentlige arbejder)
19. Министерство на транспорта (Transportministeriet)
20. Министерство на труда и социалната политика (Ministeriet for arbejde og socialpolitik)
21. Министерство на финансите (Finansministeriet)
22. държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или
с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт
(Statslige organer, statslige kommissioner, forvaltningsorganer og andre statslige myndigheder oprettet ved lov eller
ministerrådsdekret og med en funktion, der vedrører udøvelsen af beføjelser)
23. Агенция за ядрено регулиране (Nuklear tilsynsmyndighed)
(1) Postvirksomhed i henhold til lov af 24. december 1993.
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24. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Tilsynskommissionen for energi og vand)
25. Държавна комисия по сигурността на информацията (Statskommissionen for informationssamfundet)
26. Комисия за защита на конкуренцията (Kommissionen for konkurrencebeskyttelse)
27. Комисия за защита на личните данни (Kommissionen for beskyttelse af personoplysninger)
28. Комисия за защита от дискриминация (Kommissionen for beskyttelse mod forskelsbehandling)
29. Комисия за регулиране на съобщенията (Kommissionen for regulering af kommunikation)
30. Комисия за финансов надзор (Finanstilsynet)
31. Патентно ведомство на Република България (Det bulgarske patentkontor)
32. Сметна палата на Република България (Det bulgarske nationale revisionskontor)
33. Агенция за приватизация (Privatiseringsmyndighed)
34. Агенция за следприватизационен контрол (Myndighed for kontrol efter privatisering)
35. Български институт по метрология (Det bulgarske institut for metrologi)
36. Държавна агенция "Архиви" (Det statslige kontor for arkiverne)
37. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (Det statslige kontor for statsreserver og krigsmateriel)
38. Държавна агенция за бежанците (Det statslige kontor for flygtninge)
39. Държавна агенция за българите в чужбина (Det statslige kontor for bulgarere i udlandet)
40. Държавна агенция за закрила на детето (Det statslige kontor for beskyttelse af børn)
41. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Det statslige kontor for informationsteknologi og
kommunikation)
42. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Det statslige kontor for metrologisk og teknisk overvågning)
43. Държавна агенция за младежта и спорта (Det statslige kontor for ungdom og sport)
44. Държавна агенция по туризма (Det statslige kontor for turisme)
45. Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Den statslige kommission for varebørser og markedspladser)
46. Институт по публична администрация и европейска интеграция (Instituttet for offentlig forvaltning og europæisk
integration)
47. Национален статистически институт (Det nationale statistiske institut)
48. Агенция "Митници" (Toldmyndighed)
49. Агенция за държавна и финансова инспекция (Kontoret for offentlig finansinspektion)
50. Агенция за държавни вземания (Kontoret for statens tilgodehavender)
51. Агенция за социално подпомагане (Kontoret for social bistand)
52. Държавна агенция "Национална сигурност" (Det statslige kontor for national sikkerhed)
53. Агенция за хората с увреждания (Kontoret for personer med handicap)
54. Агенция по вписванията (Registerstyrelse)
55. Агенция по енергийна ефективност (Kontoret for energieffektivitet)
56. Агенция по заетостта (Kontoret for beskæftigelse)
57. Агенция по геодезия, картография и кадастър (Kontoret for geodæsi, kartografi og matrikler)
58. Агенция по обществени поръчки (Kontoret for offentlige udbud)
59. Българска агенция за инвестиции (Det bulgarske kontor for investeringer)
60. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (Generaldirektoratet for civil luftfartsadministration)
61. Дирекция за национален строителен контрол (Direktoratet for det nationale byggetilsyn)
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62. Държавна комисия по хазарта (Den statslige kommission for hasardspil)
63. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Forvaltningsorganet for administration af automobilparken)
64. Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Forvaltningsorganet for "Forsvar mod hagl")
65. Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Forvaltningsorganet for "Den bulgarske akkrediterings
tjeneste")
66. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Forvaltningsorganet for "Det generelle arbejdsinspektorat")
67. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Forvaltningsorganet for jernbaneadministrationen)
68. Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Forvaltningsorganet for søfartsadministrationen)
69. Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Forvaltningsorganet for "Den nationale filmcentral")
70. Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Forvaltningsorganet for "Havneadministrationen")
71. Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Forvaltningsorganet for "Udforskning og vedligehol
delse af Donau")
72. Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (Den nationale infrastrukturfond)
73. Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Forvaltningsorganet for økonomisk analyse og frem
skrivning)
74. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Forvaltningsorganet for fremme af små og
mellemstore virksomheder)
75. Изпълнителна агенция по лекарствата (Forvaltningsorganet for lægemidler)
76. Изпълнителна агенция по лозата и виното (Forvaltningsorganet for vin)
77. Изпълнителна агенция по околна среда (Forvaltningsorganet for miljø)
78. Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Forvaltningsorganet for jordressourcer)
79. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Forvaltningsorganet for fiskeri og akvakultur)
80. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Forvaltningsorganet for udvælgelse og avl
inden for husdyrhold)
81. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Forvaltningsorgan for plantesortstestning, mark
inspektion og frøkontrol)
82. Изпълнителна агенция по трансплантация (Forvaltningsorganet for transplantation)
83. Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Forvaltningsorganet for vanding)
84. Комисията за защита на потребителите (Kommissionen for forbrugerbeskyttelse)
85. Контролно-техническата инспекция (Det kontroltekniske inspektorat)
86. Национална агенция за приходите (Det nationale kontor for offentlige indtægter)
87. Национална ветеринарномедицинска служба (Den nationale veterinærtjeneste)
88. Национална служба за растителна защита (Den nationale plantebeskyttelsestjeneste)
89. Национална служба по зърното и фуражите (Den nationale korn- og foderstoftjeneste)
90. Държавна агенция по горите (Statens skovkontor)
91. Национална комисия за борба с трафика на хора (Den bulgarske statslige kommission for bekæmpelse af menne
skehandel)
92. Национален център за информация и документация (Det nationale center for information og dokumentation)
93. Национален център по радиобиология и радиационна защита (Det nationale center for strålingsbiologi og strålings
beskyttelse)
94. Национална служба за съвети в земеделието (Den nationale rådgivningstjeneste for landbruget)
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TJEKKIET
1.

Ministerstvo dopravy (Transportministeriet)

2.

Ministerstvo financí (Finansministeriet)

3.

Ministerstvo kultury (Kulturministeriet)

4.

Ministerstvo obrany (Forsvarsministeriet)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministeriet for regional udvikling)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministeriet for arbejde og sociale anliggender)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministeriet for industri og handel)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Justitsministeriet)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministeriet for uddannelse, ungdom og sport)

10. Ministerstvo vnitra (Indenrigsministeriet)
11. Ministerstvo zahraničních věcí (Udenrigsministeriet)
12. Ministerstvo zdravotnictví (Sundhedsministeriet)
13. Ministerstvo zemědělství (Landbrugsministeriet)
14. Ministerstvo životního prostředí (Miljøministeriet)
15. Poslanecká sněmovna PČR (Det tjekkiske deputeretkammer)
16. Senát PČR (Det tjekkiske senat)
17. Kancelář prezidenta (Præsidentens kabinet)
18. Český statistický úřad (Det tjekkiske statistiske kontor)
19. Český úřad zeměměřičský a katastrální (Tjekkiets kort- og matrikelkontor)
20. Úřad průmyslového vlastnictví (Kontoret for industriel ejendomsret)
21. Úřad pro ochranu osobních údajů (Kontoret for beskyttelse af personoplysninger)
22. Bezpečnostní informační služba (Sikkerhedsinformationstjeneste)
23. Národní bezpečnostní úřad (Den nationale sikkerhedsmyndighed)
24. Česká akademie věd (Det tjekkiske videnskabsakademi)
25. Vězeňská služba (Fængselsvæsenet)
26. Český báňský úřad (Den tjekkiske minedriftsmyndighed)
27. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Kontoret for konkurrencebeskyttelse)
28. Správa státních hmotných rezerv (Administrationskontoret for statens råstofreserver)
29. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Statens kontor for nuklear sikkerhed)
30. Energetický regulační úřad (Energitilsynskontoret)
31. Úřad vlády České republiky (Kontoret for den tjekkiske regering)
32. Ústavní soud (Forfatningsdomstol)
33. Nejvyšší soud (Højesteret)
34. Nejvyšší správní soud (Øverste administrative domstol)
35. Nejvyšší státní zastupitelství (Kontoret for den øverste offentlige anklager)
36. Nejvyšší kontrolní úřad (Det øverste revisionskontor)
37. Kancelář Veřejného ochránce práv (Ombudsmandens kontor)
38. Grantová agentura České republiky (Det tjekkiske kreditorgan)
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39. Státní úřad inspekce práce (Statens arbejdstilsyn)
40. Český telekomunikační úřad (Det tjekkiske telekommunikationskontor)
41. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Det tjekkiske vejdirektorat).
DANMARK
1.

Folketinget - Rigsrevisionen

2.

Statsministeriet

3.

Udenrigsministeriet

4.

Beskæftigelsesministeriet
5 styrelser og institutioner

5.

Domstolsstyrelsen

6.

Finansministeriet
5 styrelser og institutioner

7.

Forsvarsministeriet
5 styrelser og institutioner

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser

10. Kirkeministeriet
10 stiftsøvrigheder
11. Kulturministeriet
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner
12. Miljøministeriet
5 styrelser
13. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
1 styrelse
14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
4 direktorater og institutioner
15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger
16. Skatteministeriet
1 styrelse og institutioner
17. Velfærdsministeriet
3 styrelser og institutioner
18. Transportministeriet
7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet
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19. Undervisningsministeriet
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner
20. Økonomi- og Erhvervsministeriet
Adskillige styrelser og institutioner
21. Klima- og Energiministeriet
3 styrelser og institutioner.
TYSKLAND
1.

Udenrigsministeriet

Auswärtiges Amt

2.

Kontoret for forbundskansleren

Bundeskanzleramt

3.

Forbundsministeriet for arbejde og sociale anliggender Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Forbundsministeriet for Uddannelse og Forskning

5.

Forbundsministeriet for
forbrugerbeskyttelse

6.

Forbundsfinansministeriet

7.

Forbundsindenrigsministeriet (kun varer til civilt brug) Bundesministerium des Innern

8.

Forbundssundhedsministeriet

9.

Forbundsminiteriet for familie-, ældre-, kvinde- og Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend
ungdomsspørgsmål

10.

Forbundsjustitsministeriet

11.

Forbundsminiteriet for transport, anlægsarbejder og Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwic
byudvikling
klung

12.

Forbundsministeriet for økonomiske anliggender og Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
teknologi

13.

Forbundsministeriet for økonomisk samarbejde og Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
udvikling
und Entwicklung

14.

Forbundsforsvarsministeriet

15.

Forbundsministeriet for miljø, naturbeskyttelse og Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak
torsicherheit
reaktorsikkerhed

fødevarer,

landbrug

Bundesministerium für Bildung und Forschung
og Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Bundesministerium der Finanzen

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium der Justiz

Bundesministerium der Verteidigung

ESTLAND
1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Kabinettet for Republikken Estlands præsident)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Republikken Estlands Parliament)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Republikken Estlands Højesteret)

4.

Riigikontroll (Republikken Estlands Revionsmyndighed)

5.

Õiguskantsler (Justitskansler)
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6.

Riigikantselei (Statsministeriet)

7.

Rahvusarhiiv (Estlands nationalarkiv)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministeriet for Uddannelse og Forskning)

9.

Justiitsministeerium (Justitsministeriet)

10. Kaitseministeerium (Forsvarsministeriet)
11. Keskkonnaministeerium (Miljøministeriet)
12. Kultuuriministeerium (Kulturministeriet)
13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministeriet for økonomiske anliggender og kommunikation)
14. Põllumajandusministeerium (Landbrugsministeriet)
15. Rahandusministeerium (Finansministeriet)
16. Siseministeerium (Indenrigsministeriet)
17. Sotsiaalministeerium (Socialministeriet)
18. Välisministeerium (Udenrigsministeriet)
19. Keeleinspektsioon (Sproginspektoratet)
20. Riigiprokuratuur (Anklagemyndigheden)
21. Teabeamet (Informationsrådet)
22. Maa-amet (Det estiske landinspektorat)
23. Keskkonnainspektsioon (Miljøinspektoratet)
24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centret for skovbeskyttelse og skovbrug)
25. Muinsuskaitseamet (Kulturarvsstyrelsen)
26. Patendiamet (Patentkontoret)
27. Tehnilise Järelevalve Amet (Den estiske tekniske tilsynsmyndighed)
28. Tarbijakaitseamet (Forbrugerbeskyttelsesstyrelsen)
29. Riigihangete Amet (Kontoret for offentlige udbud)
30. Taimetoodangu Inspektsioon (Planteproduktionsinspektoratet)
31. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Landbrugets register- og informationsstyrelse)
32. Veterinaar- ja Toiduamet (Veterinær- og fødevarestyrelsen)
33. Konkurentsiamet (Den estiske konkurrencemyndighed)
34. Maksu- ja Tolliamet (Told- og skattestyrelsen)
35. Statistikaamet (Estlands statistiske kontor)
36. Kaitsepolitseiamet (Styrelsen for sikkerhedspolitiet)
37. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Statsborgerskabs- og migrationsstyrelsen)
38. Piirivalveamet (Det nationale råd for grænsekontrol)
39. Politseiamet (Det nationale rigspoliti)
40. Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Centret for kriminalteknik)
41. Keskkriminaalpolitsei (Det centrale kriminalpoliti)
42. Päästeamet (Redningsstyrelsen)
43. Andmekaitse Inspektsioon (Estlands databeskyttelsesinspektorat)
44. Ravimiamet (Lægemiddelstyrelsen)
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45. Sotsiaalkindlustusamet (Socialsikringsstyrelsen)
46. Tööturuamet (Arbejdsmarkedsstyrelsen)
47. Tervishoiuamet (Sundhedsstyrelsen)
48. Tervisekaitseinspektsioon (Sundhedsbeskyttelsesinspektoratet)
49. Tööinspektsioon (Arbejdsinspektoratet)
50. Lennuamet (Estlands civile luftfartsadministration)
51. Maanteeamet (Estlands vejdirektorat)
52. Veeteede Amet (Søfartsadministrationen)
53. Julgestuspolitsei (Det centrale politi for retshåndhævelse)
54. Kaitseressursside Amet (Styrelsen for forsvarsressourcer)
55. Kaitseväe Logistikakeskus (Forsvarets logistikcenter)
IRLAND
1.

President's Establishment

2.

Houses of the Oireachtas

3.

Department of the Taoiseach

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller and Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10. Office of the Attorney General
11. Office of the Director of Public Prosecutions
12. Valuation Office
13. Commission for Public Service Appointments
14. Office of the Ombudsman
15. Chief State Solicitor's Office
16. Department of Justice, Equality and Law Reform
17. Courts Service
18. Prisons Service
19. Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
20. Department of the Environment, Heritage and Local Government
21. Department of Education and Science
22. Department of Communications, Energy and Natural Resources
23. Department of Agriculture, Fisheries and Food
24. Department of Transport
25. Department of Health and Children
26. Department of Enterprise, Trade and Employment
27. Department of Arts, Sports and Tourism
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28. Department of Defence
29. Department of Foreign Affairs
30. Department of Social and Family Affairs
31. Department of Community, Rural and Gaeltacht - [Gaelic speaking regions] Affairs
32. Arts Council
33. National Gallery
GRÆKENLAND
1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Indenrigsministeriet)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Udenrigsministeriet)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Økonomi- og finansministeriet)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Udviklingsministeriet)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Justitsministeriet)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministeriet for undervisning og religiøse spørgsmål)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Kulturministeriet)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministeriet for sundhed og social solidaritet)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministeriet for miljø, fysisk planlægning og offentlige
arbejder)

10. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministeriet for beskæftigelse og social beskyttelse)
11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministeriet for transport og kommunikation)
12. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministeriet for landudvikling og fødevarer)
13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministeriet for politikken for handel, marine og Det
Ægæiske Hav og øerne)
14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministeriet for Makedonien og Thrakien)
15. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Generalsekretariatet for kommunikation)
16. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Generalsekretariatet for information)
17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Generalsekretariatet for ungdom)
18. Γενική Γραμματεία Ισότητας (Generalsekretariatet for ligestilling)
19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Generalsekretariatet for socialsikring)
20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Generalsekretariatet for grækere i udlandet)
21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Generalsekretariatet for industri)
22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Generalsekretariatet for forskning og teknologi)
23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Generalsekretariatet for sport)
24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Generalsekretariatet for offentlige arbejder)
25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Det nationale statistiske kontor)
26. Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Det nationale velfærdsråd)
27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Arbejdstagernes boligorganisation)
28. Εθνικό Τυπογραφείο (Statstrykkeriet)
29. Γενικό Χημείο του Κράτους (Statsligt laboratorium)
30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fonden for motorveje i Grækenland)
31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Universitetet i Athen)
32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Universitetet i Thessaloniki)
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33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Universitetet i Thrakien)
34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Universitetet for Det Ægæiske Hav)
35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Universitetet i Ioannina)
36. Πανεπιστήμιο Πατρών (Universitetet i Patras)
37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Universitetet i Makedonien)
38. Πολυτεχνείο Κρήτης (Polyteknisk læreanstalt på Kreta)
39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Teknisk skole "Sivitanidios")
40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginition-hospitalet)
41. Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio-hospitalet)
42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Det nationale center for offentlig forvaltning)
43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Organ for forvaltning af offentligt materiale)
44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Landmændenes forsikringsorganisation)
45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Organisationen for skolebygninger)
46. Γενικό Επιτελείο Στρατού (Hærens generalstab)
47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Flådens generalstab)
48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Luftvåbnets generalstab)
49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Den græske atomenergikommission)
50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Generalsekretariatet for videregående uddannelse)
51. Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Generalsekretariatet for handel)
52. Ελληνικά Ταχυδρομεία (Det græske postvæsen (EL. TA))
SPANIEN
Presidencia de Gobierno
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y Hacienda
Ministerio del Interior
Ministerio de Fomento
Ministerio de Educación y Ciencia
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Administraciones Públicas
Ministerio de Cultura
Ministerio de Sanidad y Consumo
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Vivienda
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FRANKRIG
1. Ministerier
Services du Premier ministre
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la défense
Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
Ministère chargé de l'éducation nationale
Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
Secrétariat d'Etat aux transports
Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur
Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
Ministère chargé de la culture et de la communication
Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Secrétariat d'Etat à la fonction publique
Ministère chargé du logement et de la ville
Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie
Secrétariat d'Etat à l'outre-mer
Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative
Secrétariat d'Etat aux anciens combattants
Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques
Secrétariat d'Etat aux affaires européennes
Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme
Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme
Secrétariat d'Etat à la politique de la ville
Secrétariat d'Etat à la solidarité
Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi
Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale
Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire
2. Nationale offentlige institutioner
Académie de France à Rome
Académie de marine
Académie des sciences d'outre-mer
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Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)
Agences de l'eau
Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances
Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Caisse des Dépôts et Consignations
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
Caisse de garantie du logement locatif social
Casa de Velasquez
Centre d'enseignement zootechnique
Centre hospitalier national des Quinze-Vingts
Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
Centre des Monuments Nationaux
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
Centre national de la cinématographie
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements
adaptés
Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAG
REF)
Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale
Centre national du livre
Centre national de documentation pédagogique
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
Centre national professionnel de la propriété forestière
Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)
Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
Collège de France
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Conservatoire National des Arts et Métiers
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
Conservatoire national supérieur d'art dramatique
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Ecole centrale de Lille
Ecole centrale de Lyon
École centrale des arts et manufactures
École française d'archéologie d'Athènes
École française d'Extrême-Orient
École française de Rome
École des hautes études en sciences sociales
École nationale d'administration
École nationale de l'aviation civile (ENAC)
École nationale des Chartes
École nationale d'équitation
Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
Écoles nationales d'ingénieurs
Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
École nationale de la magistrature
Écoles nationales de la marine marchande
École nationale de la santé publique (ENSP)
École nationale de ski et d'alpinisme
École nationale supérieure des arts décoratifs
École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix
Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
École nationale supérieure des beaux-arts
École nationale supérieure de céramique industrielle
École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
Écoles nationales vétérinaires
École nationale de voile
Écoles normales supérieures
École polytechnique
École de viticulture - Avize (Marne)
Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon
Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
Fondation Carnegie
Fondation Singer-Polignac
Haras nationaux
Hôpital national de Saint-Maurice
Institut français d'archéologie orientale du Caire
Institut géographique national
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Institut National des Appellations d'origine
Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)
Institut National d'Horticulture
Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
Institut national des jeunes aveugles - Paris
Institut national des jeunes sourds - Bordeaux
Institut national des jeunes sourds - Chambéry
Institut national des jeunes sourds - Metz
Institut national des jeunes sourds - Paris
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)
Institut national de la propriété industrielle
Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)
Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)
Institut National des Sciences de l'Univers
Institut National des Sports et de l'Education Physique
Instituts nationaux polytechniques
Instituts nationaux des sciences appliquées
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
Institut de Recherche pour le Développement
Instituts régionaux d'administration
Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
Institut supérieur de mécanique de Paris
Institut Universitaires de Formation des Maîtres
Musée de l'armée
Musée Gustave-Moreau
Musée national de la marine
Musée national J.-J.-Henner
Musée national de la Légion d'honneur
Musée de la Poste
Muséum National d'Histoire Naturelle
Musée Auguste-Rodin
Observatoire de Paris
Office français de protection des réfugiés et apatrides
Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office National de l'eau et des milieux aquatiques
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Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
Palais de la découverte
Nationalparker
Universiteter
3. Andre offentlige nationale organer
Union des groupements d'achats publics (UGAP)
Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)
Autorité indépendante des marchés financiers
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
4. Uafhængige institutioner, myndigheder og domstole
Présidence de la République
KROATIEN
Hrvatski sabor (Kroatiens parlament)
Predsjednik Republike Hrvatske (Præsidenten for Republikken Kroatien)
Ured predsjednika Republike Hrvatske (Kabinettet for Republikken Kroatiens præsident)
Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Kabinettet for Republikken Kroatiens præsident
efter udløbet af dennes embedsperiode)
Vlada Republike Hrvatske (Republikken Kroatiens regering)
Uredi Vlade Republike Hrvatske (Republikken Kroatiens regeringskontorer)
Ministarstvo gospodarstva (Økonomiministeriet)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministeriet for regionaludvikling og EU-midler)
Ministarstvo financija (Finansministeriet)
Ministarstvo obrane (Forsvarsministeriet)
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministeriet for udenrigsanliggender og europæiske anliggender)
Ministarstvo unutarnjih poslova (Indenrigsministeriet)
Ministarstvo pravosuđa (Justitsministeriet)
Ministarstvo uprave (Ministeriet for offentlig forvaltning)
Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministeriet for iværksætteri og håndværk)
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministeriet for beskæftigelse og pension)
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Ministeriet for martime anliggender, transport og infrastruktur)
Ministarstvo poljoprivrede (Landbrugsministeriet)
Ministarstvo turizma (Turistministeriet)
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministeriet for miljø og naturbeskyttelse)
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (Ministeriet for byggeri og fysisk planlægning)
Ministarstvo branitelja (Ministeriet for anliggender vedrørende veteraner)
Ministarstvo socijalne politike i mladih (Ministeriet for sociale anliggender og ungdom)
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Ministarstvo zdravlja (Sundhedsministeriet)
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Ministeriet for videnskab, undervisning og sport)
Ministarstvo kulture (Kulturministeriet)
Državne upravne organizacije (Statens administrative organisationer)
Uredi državne uprave u županijama (Amternes administrative organisationer)
Ustavni sud Republike Hrvatske (Forfatningsdomstolen for Republikken Kroatien)
Vrhovni sud Republike Hrvatske (Højesteret for Republikken Kroatien)
Sudovi (Domstole)
Državno sudbeno vijeće (Statens retsråd)
Državna odvjetništva (Statsadvokaturens kontorer)
Državnoodvjetničko vijeće (Statsadvokatrådet)
Pravobraniteljstva (Ombudsmandens kontor)
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Statskommissionen for tilsyn med offentlige udbudsprocedurer)
Hrvatska narodna banka (Den kroatiske nationalbank)
Državne agencije i uredi (Statslige organer og kontorer)
Državni ured za reviziju (Statsrevisionen)
ITALIEN
I. Organer, der foretager offentlige indkøb:
1. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Statsministeriet)
2. Ministero degli Affari Esteri (Udenrigsministeriet)
3. Ministero dell'Interno (Indenrigsministeriet)
4. Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Justitsministeriet og dommerembederne
(bortset fra fredsdommerne (giudici di pace))
5. Ministero della Difesa (Forsvarsministeriet)
6. Ministero dell'Economia e delle Finanze (Økonomi- og finansministeriet)
7. Ministero dello Sviluppo Economico (Ministeriet for økonomisk udvikling)
8. Ministero del Commercio internazionale (Ministeriet for international handel)
9. Ministero delle Comunicazioni (Ministeriet for kommunikation)
10. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministeriet for landbrug og skovbrug)
11. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Ministeriet for miljø, natur- og havbeskyttelse)
12. Ministero delle Infrastrutture (Infrastrukturministeriet)
13. Ministero dei Trasporti (Transportministeriet)
14. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale (Ministeriet for arbejde, socialpolitik og
social sikring)
15. Ministero della Solidarietà sociale (Ministeriet for social solidaritet)
16. Ministero della Salute (Sundhedsministeriet)
17. Ministero dell' Istruzione dell' università e della ricerca (Ministeriet for uddannelse, universiteter og forskning)
18. Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche (Ministeriet for arv og
kultur, herunder dets underordnede enheder)
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II. Andre nationale offentlige organer:
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (2)
CYPERN
1.

a) Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Præsidentembedet og præsidentpaladset)
b) Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Kontoret for harmoniseringskoordinatoren)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Ministerrådet)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (Repræsentanternes Hus)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Juridisk tjeneste)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Republikkens lovkontor)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Republikkens revisionskontor)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Kommissionen for den offentlige sektor)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Undervisningskommissionen)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Ombudsmandens kontor)

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Kommissionen for konkurrencebeskyttelse)
11. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Intern revisionstjeneste)
12. Γραφείο Προγραμματισμού (Planlægningskontoret)
13. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Republikkens finansministerium)
14. Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (Kontoret for kommissæren for beskyttelse af
personoplysninger)
15. Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Kontoret for kommissæren for offentlig støtte)
16. Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tilsynsorgan for udbud)
17. Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Tilsyns- og udviklingsmyndighed for kooperative virk
somheder)
18. Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tilsynsorgan vedrørende flygtninge)
19. Υπουργείο Άμυνας (Forsvarsministeriet)
20. a) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministeriet for landbrug, naturressourcer og miljø)
b) Τμήμα Γεωργίας (Landbrugsdepartementet)
c) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinærtjenesten)
d) Τμήμα Δασών (Skovdepartementet)
e) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Departementet for udvikling af vandressourcer)
f) Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Departementet for geologiske undersøgelser)
g) Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorologisk tjeneste)
h) Τμήμα Αναδασμού (Departementet for jordfordeling)
i) Υπηρεσία Μεταλλείων (Tjenesten for minedrift)
j) Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Landbrugets forskningsinstitut)
k) Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Departementet for fiskeri og havforskning)
21. a) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Justitsministeriet og ministeriet for offentlig orden)
b) Αστυνομία (Politiet)
c) Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyperns brandtjeneste)
d) Τμήμα Φυλακών (Fængelsvæsenet)
(2) Fungerer som indkøbscentral for hele den offentlige forvaltning i Italien.
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22. a) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministeriet for handel, industri og turisme)
b) Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Departementet for virksomhedsregistret og konkursforvaltning)
23. a) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministeriet for arbejde og socialsikring)
b) Τμήμα Εργασίας (Departementet for beskæftigelse)
c) Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Departementet for socialsikring)
d) Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Departementet for social velfærd)
e) Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Produktivitetscenter for Cypern)
f) Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Højere hotelfagskole for Cypern)
g) Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Højere teknisk institut)
h) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Departementet for arbejdstilsynet)
i) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Departementet for arbejdsmarkedsrelationer)
24. a) Υπουργείο Εσωτερικών (Indenrigsministeriet)
b) Επαρχιακές Διοικήσεις (Distriktsadministrationer)
c) Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Departementet for byplanlægning og boliger)
d) Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Folkeregisteret og departementet for migration)
e) Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Departementet for jord og opmåling)
f) Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Presse- og informationskontoret)
g) Πολιτική Άμυνα (Det civile forsvar)
h) Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Tjeneste til behandling og rehabilitering af fordrevne
personer)
i) Υπηρεσία Ασύλου (Asyltjeneste)
25. Υπουργείο Εξωτερικών (Udenrigsministeriet)
26. a) Υπουργείο Οικονομικών (Finansministeriet)
b) Τελωνεία (Toldvæsenet)
c) Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Skattevæsenet)
d) Στατιστική Υπηρεσία (Statistisk kontor)
e) Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Departementet for offentlige indkøb og forsyninger)
f) Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Departementet for offentlig forvaltning og personale)
g) Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Statsligt trykkeri)
h) Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Departementet for informationsteknologi)
27. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Undervisnings- og kulturministeriet)
28. a) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministeriet for kommunikation og offentlige arbejder)
b) Τμήμα Δημοσίων Έργων (Departementet for offentlige arbejder)
c) Τμήμα Αρχαιοτήτων (Departementet for bevaring af fortidsminder)
d) Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Departementet for civil luftfart)
e) Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Departementet for handelsskibsfart)
f) Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Departementet for posttjenester)
g) Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Departementet for vejtransport)
h) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Departementet for elektromekanik)
i) Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Departementet for elektronisk telekommunikation)
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29. a) Υπουργείο Υγείας (Sundhedsministeriet)
b) Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Farmaceutiske tjenester)
c) Γενικό Χημείο (Det centrale laboratorium)
d) Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medicinske og folkesundhedstjenester)
e) Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Tandlægetjenester)
f) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Tjenester i forbindelse med mental sundhed)
LETLAND
A) Ministrijas, īpašu ministru sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministerier, sektretariater for ministerier med
særlige opgaver og de underordnede institutioner):
1. Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Forsvarsministeriet og underordnede institutioner)
2. Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Udenrigsministeriet og underordnede institutioner)
3. Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Økonomiministeriet og underordnede institutioner)
4. Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Finansministeriet og underordnede institutioner)
5. Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Indenrigsministeriet og underordnede institutioner)
6. Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Undervisnings- og videnskabsministeriet og
underordnede institutioner)
7. Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Kulturministeriet og underordnede institutioner)
8. Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Velfærdsministeriet og underordnede institutioner)
9. Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Transportministeriet og underordnede institutioner)
10. Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Justitsministeriet og underordnede institutioner)
11. Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Sundhedsministeriet og underordnede institutioner)
12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministeriet for miljøbe
skyttelse og regionaludvikling og underordnede institutioner)
13. Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Landbrugsministeriet og underordnede institutioner)
14. Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministeriet for særlige opgaver og under
ordnede institutioner)
B) Citas valsts iestādes (Andre statslige institutioner):
1. Augstākā tiesa (Højesteret)
2. Centrālā vēlēšanu komisija (Den centrale valgkommission)
3. Finansu un kapitāla tirgus komisija (Kommissionen for finans- og kapitalmarkederne)
4. Latvijas Banka (Letlands nationalbank)
5. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Anklagemyndigheden og institutioner under tilsyn heraf)
6. Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (Parlamentet og underordnede institutioner)
7. Satversmes tiesa (Forfatningsdomstolen)
8. Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Statsministeriet og institutioner under tilsyn heraf)
9. Valsts kontrole (Statsrevisionen)
10. Valsts prezidenta kanceleja (Statspræsidentens kancelli)
11. Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Andre statslige institutioner, der ikke er underordnet mini
sterier):
— Tiesībsarga birojs (Ombudsmandens kontor)
— Nacionālā radio un televīzijas padome (Det nationale radio- og TV-råd)
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LITAUEN
Prezidentūros kanceliarija (Præsidentens kontor)
Seimo kanceliarija (Parlamentets kontor)
Seimui atskaitingos institucijos (Institutioner, der er underlagt Seimas):
Lietuvos mokslo taryba (Forskningsråd)
Seimo kontrolierių įstaiga (Kontoret for parlamentets ombudsmand)
Valstybės kontrolė (Statsrevisionen)
Specialiųjų tyrimų tarnyba (Den særlige efterforskningstjeneste)
Valstybės saugumo departamentas (Statens sikkerhedsdepartement)
Konkurencijos taryba (Konkurrencerådet)
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Forskningscenter for folkedrab og modstand)
Vertybinių popierių komisija (Litauens værdipapirkommission)
Ryšių reguliavimo tarnyba (Telekommunikationsmyndighed)
Nacionalinė sveikatos taryba (Den nationale sundhedsstyrelse)
Etninės kultūros globos taryba (Rådet for beskyttelse af etnisk kultur)
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Kontoret for ombudsmanden for lige muligheder)
Valstybinė kultūros paveldo komisija (Kommissionen for den nationale kulturarv)
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Ombudsmanden for børns rettigheder)
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Den statslige kommission for regulering af priserne for energires
sourcer)
Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Den statslige kommission for det litauiske sprog)
Vyriausioji rinkimų komisija (Den centrale valgkomité)
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Overkommissionen for offentlig etik)
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Inspektionskontoret for journalistisk etik)
Vyriausybės kanceliarija (Regeringens kontor)
Vyriausybei atskaitingos institucijos (Institutioner, der er ansvarlige over for regeringen)
Ginklų fondas (Våbenfonden)
Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Udvalget for udvikling af informationssamfundet)
Kūno kultūros ir sporto departamentas (Departementet for idræt)
Lietuvos archyvų departamentas (Departementet for Litauens arkiver)
Mokestinių ginčų komisija (Kommissionen for skattemæssige tvistigheder)
Statistikos departamentas (Statistisk kontor)
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Departementet for nationale minoriteter og litauiske borgere i udlandet)
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Statens tobaks- og alkoholkontrol)
Viešųjų pirkimų tarnyba (Kontoret for offentlige udbud)
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Statens sikkerhedsinspektorat for atomenergi)
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Statens databeskyttelsesinspektorat)
Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Statens kommission for tilsyn med spil)
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Statens fødevare- og veterinærtjeneste)
Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Kommissionen for administrative tvistigheder)
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Draudimo priežiūros komisija (Forsikringstilsynet)
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Den litauiske statsfond for videnskab og forskning)
Konstitucinis Teismas (Forfatningsdomstolen)
Lietuvos bankas (Litauens nationalbank)
Aplinkos ministerija (Miljøministeriet)
Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Institutioner under Miljøministeriet):
Generalinė miškų urėdija (Generaldirektoratet for statsskovene)
Lietuvos geologijos tarnyba (Litauisk geologisk myndighed)
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Litauisk hydrometerologisk tjeneste)
Lietuvos standartizacijos departamentas (Litauisk styrelse for standarder)
Nacionalinis akreditacijos biuras (Litauens nationale akkrediteringsbureau)
Valstybinė metrologijos tarnyba (Statslig metrologisk tjeneste)
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Statslig tjeneste for beskyttede områder)
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Statens inspektorat for territorial planlægning og byggeri)
Finansų ministerija (Finansministerium)
Įstaigos prie Finansų ministerijos (Institutioner under finansministeriet)
Muitinės departamentas (Litauisk toldvæsen)
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Tjeneste vedrørende teknisk sikkerhed for så vidt angår statslige
dokumenter)
Valstybinė mokesčių inspekcija (Statens skatteinspektorat)
Finansų ministerijos mokymo centras (Finansministeriets uddannelsescenter)
Krašto apsaugos ministerija (Forsvarsministeriet)
Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Institutioner under forsvarsministeriet):
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Anden undersøgelsesafdeling)
Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Centraliseret tjeneste for finansvæsen og ejendomme)
Karo prievolės administravimo tarnyba (Administrativ tjeneste vedrørende værnepligt)
Krašto apsaugos archyvas (Nationalt forsvarsarkiv)
Krizių valdymo centras (Krisestyringscenter)
Mobilizacijos departamentas (Departementet for mobilisering)
Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (Tjeneste for kommunikations- og informationssystemer)
Infrastruktūros plėtros departamentas (Departmentet for infrastrukturudvikling)
Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Centret for civil modstand)
Lietuvos kariuomenė (De litauiske væbnede styrker)
Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Det nationale forsvars militære enheder og tjenester)
Kultūros ministerija (Kulturministeriet)
Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Institutioner under kulturministeriet):
Kultūros paveldo departamentas (Departementet for Litauens kulturarv)
Valstybinė kalbos inspekcija (Statens sprogkommission)
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministeriet for socialsikring og arbejde)
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Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Institutioner under ministeriet for socialsikring og arbejde)
Garantinio fondo administracija (Administrationen for garantifonden)
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (Statslige tjenester for beskyttelse af børns rettigheder og for
adoption)
Lietuvos darbo birža (Den litauiske arbejdsformidling)
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Litauisk myndighed for arbejdsmarkedsuddannelse)
Trišalės tarybos sekretoriatas (Sekretariatet for trepartsrådet)
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Tilsynsmyndighed for sociale tjenesteydelser)
Darbo inspekcija (Arbejdsinspektoratet)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Statens nævn for den sociale sikringsfond)
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Tjenesten for vurdering af handicap og arbejdsevne)
Ginčų komisija (Kommissionen for tvistbilæggelse)
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Statens center for kompensationsteknik for handicappede)
Neįgaliųjų reikalų departamentas (Departementet for handicappedes anliggender)
Susisiekimo ministerija (Ministeriet for transport og kommunikation)
Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Institutioner under ministeriet for transport og kommunikation)
Lietuvos automobilių kelių direkcija (Litauisk vejforvaltning)
Valstybinė geležinkelio inspekcija (Statens jernbaneinspektorat)
Valstybinė kelių transporto inspekcija (Statens vejtransportinspektorat)
Pasienio kontrolės punktų direkcija (Direktoratet for grænsekontrol)
Sveikatos apsaugos ministerija (Sundhedsministeriet)
Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Institutioner under sundhedsministeriet)
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Statsligt akkrediteringsagentur for sundhedsydelser)
Valstybinė ligonių kasa (Statens patientfond)
Valstybinė medicininio audito inspekcija (Statens inspektorat for medicinsk revision)
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (Statens agentur for lægemiddelkontrol)
Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Litauisk tjeneste vedrørende retspsykiatri og stofmisbrug)
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (Statens folkesundhedstjeneste)
Farmacijos departamentas (Departmentet for apotekervæsenet)
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Center for sundhedsmæssige nødsituationer under
sundhedsministeriet)
Lietuvos bioetikos komitetas (Litauisk bioetisk komité)
Radiacinės saugos centras (Center for strålingsbeskyttelse)
Švietimo ir mokslo ministerija (Uddannelses- og videnskabsministeriet)
Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Institutioner under Uddannelses- og Videnskabsministeriet)
Nacionalinis egzaminų centras (Nationalt undersøgelsescenter)
Studijų kokybės vertinimo centras (Center for kvalitetsvurdering inden for videregående uddannelse)
Teisingumo ministerija (Justitsministeriet)
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Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Institutioner under Justitsministeriet)
Kalėjimų departamentas (Departmentet for fængselsvæsenet)
Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (Den nationale styrelse for beskyttelse af forbrugerrettigheder)
Europos teisės departamentas (Departementet for europæisk ret)
Ūkio ministerija (Økonomiministeriet)
Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Institutioner under Økonomiministeriet):
Įmonių bankroto valdymo departamentas (Departementet for forvaltningen af virksomhedskonkurser)
Valstybinė energetikos inspekcija (Statens energiinspektorat)
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (Statens inspektorat for nonfoodprodukter)
Valstybinis turizmo departamentas (Litauens departement for turisme)
Užsienio reikalų ministerija (Udenrigsministeriet)
Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (Diplomatiske
repræsentationer og konsulære tjenester samt repræsentationer ved internationale organisationer)
Vidaus reikalų ministerija (Indenrigsministeriet)
Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Institutioner under indenrigsministeriet):
Asmens dokumentų išrašymo centras (Centret for personalisering af identitetspapirer)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Efterforskningstjenesten for økonomisk kriminalitet)
Gyventojų registro tarnyba (Folkeregistret)
Policijos departamentas (Politiet)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Departementet for brandforebyggelse og redning)
Turto valdymo ir ūkio departamentas (Departementet for ejendomsforvaltning og økonomi)
Vadovybės apsaugos departamentas (Departementet for VIP-beskyttelse)
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Departementet for grænsekontrol)
Valstybės tarnybos departamentas (Departementet for offentlig tjeneste)
Informatikos ir ryšių departamentas (Departementet for IT og kommunikation)
Migracijos departamentas (Departmentet for migration)
Sveikatos priežiūros tarnyba (Departmentet for sundhed)
Bendrasis pagalbos centras (Centret for katastrofeberedskab)
Žemės ūkio ministerija (Landbrugsministeriet)
Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Landbrugsministeriet og underordnede institutioner):
Nacionalinė Mokėjimo Agentūra (Nationalt betalingsorgan)
Nacionalinė žemės tarnyba (National landmålertjeneste)
Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (Statens plantebeskyttelsestjeneste)
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (Statens tilsyn med dyreavl)
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (Statens frøavlscenter)
Žuvininkystės departamentas (Departementet for fiskeri)
Teismai (Domstole):
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauens højesteret)
Lietuvos apeliacinis teismas (Litauens appelret)
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauens administrative højesteret)
Apygardų teismai (Regionaldomstole)
Apygardų administraciniai teismai (Administrative regionaldomstole)
Apylinkių teismai (Distriktsdomstole)
Nacionalinė teismų administracija (Administrationen for nationale domstole)
Generalinė prokuratūra (Den offentlige anklagers kontor)
Kiti centriniai Valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos) (Andre centrale offentlige enhederinstitutioner, virksomheder, organer):
Muitinės kriminalinė tarnyba (Toldvæsenets kriminaltjeneste)
Muitinės informacinių sistemų centras (Toldvæsenets center for informationssystemer)
Muitinės laboratorija (Toldvæsenets laboratorium)
LUXEMBOURG
1.

Ministère d'Etat

2.

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration

3.

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration Direction de la Défense (Armée)

4.

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

5.

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural Administration des Services Techniques de
l'Agriculture

6.

Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement:

7.

Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

8.

Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur

9.

Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle

10. Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle Lycées d'Enseignement Secondaire et d'Enseig
nement Secondaire Technique
11. Ministère de l'Egalité des chances
12. Ministère de l'Environnement
13. Ministère de l'Environnement Administration de l'Environnement
14. Ministère de la Famille et de l'Intégration
15. Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de Retraite
16. Ministère des Finances
17. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
18. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de
l'Etat - Centre des Technologies de l'informatique de l'Etat
19. Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
20. Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg– Inspection générale de
Police
21. Ministère de la Justice
22. Ministère de la Justice: Etablissements Pénitentiaires
23. Ministère de la Santé
24. Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique
25. Ministère de la Sécurité sociale
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26. Ministère des Transports
27. Ministère du Travail et de l'Emploi
28. Ministère des Travaux publics
29. Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics - Ponts et Chaussées
UNGARN
Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministeriet for nationale ressourcer)
Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministeriet for udvikling af landdistrikter)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministeriet for national udvikling)
Honvédelmi Minisztérium (Forsvarsministeriet)
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministeriet for offentlig forvaltning og retlige anliggender)
Nemzetgazdasági Minisztérium (Økonomiministeriet)
Külügyminisztérium (Udenrigsministeriet)
Miniszterelnöki Hivatal (Premierministerens kontor)
Belügyminisztérium (Indenrigsministeriet)
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direktoratet for centrale tjenesteydelser)
ΜΑLTA
1.

Uffiċċju tal-Prim Ministru (Premierministerens kontor)

2.

Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministeriet for familie og social solidaritet)

3.

Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministeriet for uddannelse, unge og beskæftigelse)

4.

Ministeru tal-Finanzi (Finansministeriet)

5.

Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministeriet for ressourcer og infrastruktur)

6.

Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Turisme- og kulturministeriet)

7.

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Justits- og indenrigsministeriet)

8.

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Landbrugs- og miljøministeriet)

9.

Ministeru għal Għawdex (Ministeriet for Gozo)

10. Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministeriet for sundhed, ældre og omsorgstilbud i lokalområ
det)
11. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Udenrigsministeriet)
12. Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministeriet for investering, industri og infor
mationsteknologi)
13. Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministeriet for konkurrenceevne og kommunikation)
14. Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministeriet for byplanlægning og vejvæsen)
15. Uffiċċju tal-President (Præsidentens kabinet)
16. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Referentens kontor i Repræsentanternes Hus)
NEDERLANDENE
Ministerie van Algemene Zaken/(Ministeriet for almindelige anliggender)
— Bestuursdepartement - (Departementet for central politik og personale)
— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - (Det videnskabelige råd vedrørende regeringens
politik)
— Rijksvoorlichtingsdienst: - (Nederlandenes informationstjeneste)
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - (Ministeriet for indenrigsspørgsmål)
— Bestuursdepartement - (Departementet for central politik og personale)
— Centrale Archiefselectiedienst (CAS) - (Statens arkivtjeneste)
— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) - (Den almindelige efterretnings- og sikkerhedstjeneste)
— Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) - (Styrelsen for personregistre og rejsedo
kumenter)
— Agentschap Korps Landelijke Politiediensten - (Det nationale politikorps)
Ministerie van Buitenlandse Zaken - (Udenrigsministeriet)
— Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) - (Generaldirektoratet for regionalpolitk og konsulære
anliggender)
— Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) - (Generaldirektoratet for politiske anliggender)
— Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) - (Generaldirektoratet for internationalt samarbejde)
— Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) - (Generaldirektoratet for europæisk samarbejde)
— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) - (Centret for fremme af import fra udviklings
lande)
— Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS - (Understøttende tjenester henhørende under generalsekretæren og
vicegeneralsekretæren)
— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) - (Forskellige udenlandske missioner)
Ministerie van Defensie - (Forsvarsministeriet)
— Bestuursdepartement - (Departementet for central politik og personale)
— Commando Diensten Centra (CDC) - (Kommandocentral - understøttende tjenester)
— Defensie Telematica Organisatie (DTO) - (Forsvarets telematikorganisation)
— Centrale Directie van de Defensie Vastgoed Dienst - (Forsvarets ejendomsmæglertjeneste, centraldirektoratet)
— De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst - (Forsvarets ejendomsmæglertjeneste, regionale
direktorater)
— Defensie Materieel Organisatie (DMO) - (Forsvarets materieltjeneste)
— Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie - (Nationalt forsyningsagentur under forsvarets
materieltjeneste)
— Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie - (Logistikcenter under forsvarets materieltjeneste)
— Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie - (Vedligeholdelsesafdelingen under forsvarets materieltjeneste)
— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) - (Forsvarets pipelineorganisation)
Ministerie van Economische Zaken - (Økonomiministeriet)
— Bestuursdepartement - (Departementet for central politik og personale)
— Centraal Planbureau (CPB) - (Det nederlandske kontor for analyser af den økonomiske politik)
— Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) - (Kontoret for industriel ejendomsret)
— SenterNovem - (SenterNovem - organ for bæredygtig innovation)
— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) - (Statstilsynet med minedrift)
— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) - (Den nederlandske konkurrencemyndighed)
— Economische Voorlichtingsdienst (EVD) - (Den nederlandske tjeneste for udenrigshandel)
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— Agentschap Telecom - (Radiokommunikationstjenesten)
— Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) - (Erhvervs
mæssige og innovative udbud, netværk for ordregivende myndigheder)
— Regiebureau Inkoop Rijksoverheid - (Koordinering af statslige indkøb)
— Octrooicentrum Nederland - (Det nederlandske patentkontor)
Ministerie van Financiën - (Finansministeriet)
— Bestuursdepartement - (Departementet for central politik og personale)
— Belastingdienst Automatiseringscentrum - (Told- og skatteadministrationens edb-center)
— Belastingdienst - (Told- og skatteadministrationen)
— De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen - (Told- og skattevæsenets afdelinger i hele landet)
— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (inkl. Economische Controle dienst (ECD) - (Skattevæsenets informations- og
efterforskningstjeneste (inkl. økonomisk efterforskning))
— Belastingdienst Opleidingen - (Told og skats uddannelsescenter)
— Dienst der Domeinen - (Statens ejendomstjeneste)
Ministerie van Justitie - (Justitsministeriet)
— Bestuursdepartement - (Departementet for central politik og personale)
— Dienst Justitiële Inrichtingen - (Tjenesten for fængselsvæsenet)
— Raad voor de Kinderbescherming - (Rådet for børns beskyttelse)
— Centraal Justitie Incasso Bureau - (Det centrale inkassokontor)
— Openbaar Ministerie - (Den offentlige anklager)
— Immigratie en Naturalisatiedienst - (Immigrations- og naturalisationsafdeling)
— Nederlands Forensisch Instituut - (Nederlandenes retsmedicinske institut)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - (Ministeriet for landbrug, natur og fødevarekvalitet)
— Bestuursdepartement - (Departementet for central politik og personale)
— Dienst Regelingen (DR) - (National tjeneste for gennemførelsen af bestemmelser (styrelse))
— Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) - (Plantebeskyttelsesorgan (styrelse))
— Algemene Inspectiedienst (AID) - (Den almindelige inspektionstjeneste)
— Dienst Landelijk Gebied (DLG) - (Statslig tjeneste for bæredygtig udvikling af landdistrikter)
— Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) - (Myndighed for fødevare- forbrugerproduktsikkerhed)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen - (Ministeriet for undervisning, kultur og videnskab)
— Bestuursdepartement - (Departementet for central politik og personale)
— Inspectie van het Onderwijs - (Undervisningsinspektoratet)
— Erfgoedinspectie - (Inspektoratet for kulturarven)
— Centrale Financiën Instellingen - (Institutionernes centrale finansieringsorgan)
— Nationaal Archief - (De nationale arkiver)
— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid - (Det rådgivende råd for videnskab og teknologi)
— Onderwijsraad - (Undervisningsrådet)
— Raad voor Cultuur - (Kulturrådet)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - (Arbejds- og socialministeriet)
— Bestuursdepartement - (Departementet for central politik og personale)
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— Inspectie Werk en Inkomen - (Inspektoratet for arbejde og indkomst)
— Agentschap SZW- (SZW-organet)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat/(Ministeriet for transport, offentlige arbejder og forvaltning af vandressourcer)
— Bestuursdepartement - (Departementet for central politik og personale)
— Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart - (Generaldirektoratet for transport og civil luftfart)
— Directoraat-generaal Personenvervoer - Generaldirektoratet for befordring af passagerer)
— Directoraat-generaal Water - (Generaldirektoratet for forvaltning af vandressourcer)
— Centrale diensten - (Centrale tjenester)
— Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat - (Fælles tjenester inden for transport- og forvaltning af vandres
sourcer) (ny organisation)
— Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI - (Det kongelige nederlandske meteorologiske institut)
— Rijkswaterstaat, Bestuur - (Styrelsen for offentlige arbejder og forvaltning af vandressourcer)
— De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat - (De enkelte regionale tjenester under generaldirektoratet for
offentlige arbejder og forvaltning af vandressourcer)
— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat - (De enkelte specialiserede tjenester under generaldirek
toratet for offentlige arbejder og forvaltning af vandressourcer)
— Adviesdienst Geo-Informatie en ICT - (Rådgivende råd for geoinformation og IKT)
— Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) - (Rådgivende råd for trafik og transport)
— Bouwdienst - (Bygge- og anlægstjeneste)
— Corporate Dienst - (Virksomhedstjeneste)
— Data ICT Dienst - (Data- og IT-tjeneste)
— Dienst Verkeer en Scheepvaart - (Trafik- og skibstransporttjeneste)
— Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) - (Byggetjeneste for veje og vandingsanlæg)
— Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) - (Det nationale institut for kyst- og havforvaltning)
— Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) - (Det nationale institut for ferskvands
forvaltning og spildevandsbehandling)
— Waterdienst - (Vandtjenesten)
— Havnestatskontrol
— Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) - (Direktoratet for udvikling af overvågningen af
kommunikation og forskning)
— Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht - (Forvaltningsenhed "Luft")
— Toezichthouder Beheer Eenheid Water - (Forvaltningsenhed "Vand")
— Toezichthouder Beheer Eenheid Land - (Forvaltningsenhed "Land")
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - (Ministeriet for boligspørgsmål, fysisk planlæg
ning og miljø)
— Bestuursdepartement - (Departementet for central politik og personale)
— Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie - (Generaldirektoratet for boligspørgsmål, fællesskaber og inte
gration)
— Directoraat-generaal Ruimte - (Generaldirektoratet for fysisk planlægning)
— Directoraat-general Milieubeheer - (Generaldirektoratet for miljøbeskyttelse)
— Rijksgebouwendienst - (Statens bygningstjeneste)
— VROM Inspectie - (Inspektorat)
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - (Ministeriet for offentlig sundhed, velvære og sport)
— Bestuursdepartement - (Departementet for central politik og personale)
— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken - (Inspektoratet for sundhedsbeskyttelse og veterinær
sundhed)
— Inspectie Gezondheidszorg - (Sundhedsinspektoratet)
— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming - (Ungdomsinspektoratet)
— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - (Det nationale institut for folkesundhed og miljø)
— Sociaal en Cultureel Planbureau - (Det sociale og kulturelle planlægningskontor)
— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen - (Styrelsen for lægemiddelvurdering)
Tweede Kamer der Staten-Generaal - (Andetkammeret)
Eerste Kamer der Staten-Generaal - (Førstekammeret)
Raad van State - (Statsrådet)
Algemene Rekenkamer - (Den nederlandske revisionsret)
Nationale Ombudsman - (Statens ombudsmand)
Kanselarij der Nederlandse Orden - (Kontoret for den nederlandske orden)
Kabinet der Koningin - (Dronningens kabinet)
Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbanken - (Retslig forvaltning og rådgivende organ og domstole)
ØSTRIG
A. Enheder, der er omfattet for øjeblikket
1.

Bundeskanzleramt (Kontoret for forbundskansleren)

2.

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Forbundsministeriet for europæiske og
internationale spørgsmål)

3.

Bundesministerium der Finanzen (Forbundsfinansministeriet)

4.

Bundesministerium für Gesundheit (Forbundssundhedsministeriet)

5.

Bundesministerium für Inneres (Forbundsindenrigsministeriet)

6.

Bundesministerium für Justiz (Forbundsjustitsministeriet)

7.

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Forbundsministeriet for forsvar og sport)

8.

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Forbundsministeriet for land
brug og skovbrug samt miljø- og vandforvaltning)

9.

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Forbundsministeriet for beskæftigelse, sociale
anliggender og forbrugerbeskyttelse)

10. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Forbundsministeriet for uddannelse, kunst og kultur)
11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Forbundsministeriet for trafik, innovation og
teknologi)
12. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Forbundsministeriet for økonomi, familie og ungdom)
13. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Forbundsministeriet for videnskab og forskning)
14. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Forbundskontoret for kalibrering og måling)
15. Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Det østrigske forsknings- og testcenter
Arsenal Ltd)
16. Bundesanstalt für Verkehr (Forbundsinstituttet for trafik)
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17. Bundesbeschaffung G.m.b.H (Indkøbscentral for udbud)
18. Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Databehandlingscenter)
B. Alle andre centrale offentlige myndigheder, herunder deres regionale og lokale underafdelinger, forudsat at de ikke har
industriel eller kommerciel karakter
POLEN
1.

Kancelaria Prezydenta RP (Præsidentens kontor)

2.

Kancelaria Sejmu RP (Kontoret for Sejm)

3.

Kancelaria Senatu RP (Senatskontoret)

4.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Premierministerens kontor)

5.

Sąd Najwyższy (Højesteret)

6.

Naczelny Sąd Administracyjny (Den øverste administrative domstol)

7.

Trybunal Konstytucyjny (Forfatningsdomstolen)

8.

Najwyższa Izba Kontroli (Det øverste kontrolorgan)

9.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Menneskerettighedsforkæmperens kontor)

10. Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Kontoret for ombudsmanden for børns rettigheder)
11. Biuro Ochrony Rządu (Kontoret for statens beskyttelse)
12. Centralne Biuro Antykorupcyjne (Det centrale antikorruptionskontor)
13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministeriet for beskæftigelse og socialpolitik)
14. Ministerstwo Finansów (Finansministeriet)
15. Ministerstwo Gospodarki (Økonomiministeriet)
16. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministeriet for regionaludvikling)
17. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministeriet for kultur og den nationale kulturarv)
18. Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministeriet for national uddannelse)
19. Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministeriet for det nationale forsvar)
20. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministeriet for landbrug og udvikling af landområderne)
21. Ministerstwo Skarbu Państwa (Skatteministeriet)
22. Ministerstwo Sprawiedliwości (Justitsministeriet)
23. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministeriet for transport, byggeri og maritime spørgs
mål)
24. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministeriet for videnskab og videregående uddannelse)
25. Ministerstwo Środowiska (Miljøministeriet)
26. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Indenrigsministeriet)
27. Ministerstwo cyfryzacji i Administracji (Ministeriet for forvaltning og digitalisering)
28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Udenrigsministeriet)
29. Ministerstwo Zdrowia (Sundhedsministeriet)
30. Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministeriet for sport og turisme)
31. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Republikken Polens patentkontor)
32. Urząd Regulacji Energetyki (Polens energitilsyn)
33. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Kontoret for militære veteraner og ofre for undertryk
kelse)
34. Urząd Transportu Kolejowego (Kontoret for jernbanetransport)
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35. Urząd do Spraw Cudzoziemców (Udlændingekontoret)
36. Urząd Zamówień Publicznych (Kontoret for offentlige udbud)
37. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Kontoret for konkurrence og forbrugerbeskyttelse)
38. Urząd Lotnictwa Cywilnego (Kontoret for civil luftfart)
39. Urząd Komunikacji Elektronicznej (Kontoret for elektronisk kommunikation)
40. Wyższy Urząd Górniczy (Statslig myndighed for minedrift)
41. Główny Urząd Miar (Det centrale kontor for målinger)
42. Główny Urząd geodezji i kartografii (Hovedkontoret for geodæsi og kartografi)
43. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Generaldirektoratet for byggekontrol)
44. Główny Urząd Statystyczny (Det centrale kontor for statistik)
45. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Det nationale radioråd)
46. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Generalinspektoratet for beskyttelse af personoplysninger)
47. Państwowa Komisja Wyborcza (Den statslige valgkommission)
48. Państwowa Inspekcja Pracy (Det nationale arbejdsinspektorat)
49. Rządowe Centrum Legislacji (Regeringens lovkontor)
50. Narodowy Fundusz Zdrowia (Den nationale sundhedsfond)
51. Polska Akademia Nauk (Det polske videnskabernes akademi)
52. Polskie Centrum Akredytacji (Det polske akkrediteringscenter)
53. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Det polske prøvnings- og certificeringscenter)
54. Polski Komitet Normalizacyjny (Det polske standardiseringsudvalg)
55. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialsikringsinstitution)
56. Komisja Nadzoru Finansowego (Det polske finanstilsyn)
57. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych hovedkontor (Hovedkontoret for statens arkiv)
58. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Landbrugets socialsikringsfond)
59. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Generaldirektoratet for nationale veje og motorveje)
60. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Det centrale inspektorat for plante- og frøavlsbeskyttelse)
61. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Hovedkvarteret for statens brandvæsen)
62. Komenda Główna Policji (Hovedkvarteret for det statslige politi)
63. Komenda Główna Straży Granicznej (Hovedkvarteret for grænsekontrollen)
64. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Hovedinspektoratet for den kommercielle
kvalitet af landbrugsfødevarer)
65. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Hovedinspektoratet for miljøbeskyttelse)
66. Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Hovedinspektoratet for vejtransport)
67. Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Hovedinspektoratet for lægemidler)
68. Główny Inspektorat Sanitarny (Hovedinspektoratet for sundhedsanliggender)
69. Główny Inspektorat Weterynarii (Hovedinspektoratet for veterinæranliggender)
70. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Kontoret for den interne sikkerhed)
71. Agencja Wywiadu (Efterretningstjenesten)
72. Agencja Mienia Wojskowego (Kontoret for militær ejendom)
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73. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Kontoret for omstrukturering og modernisering af landbruget)
74. Agencja Rynku Rolnego (Kontoret for landbrugsmarkedet)
75. Agencja Nieruchomości Rolnych (Kontoret for landbrugsejendomme)
76. Państwowa Agencja Atomistyki (Det nationale atomenergiagentur)
77. Narodowy Bank Polski (Den polske nationalbank)
78. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Den nationale fond for miljøbeskyttelse og vand
forvaltning)
79. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Den nationale fond for rehabilitering af handicappede)
80. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Instituttet for national
erindring - Kommissionen for retsforfølgning af forbrydelser mod den polske nation)
81. Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Det polske toldvæsen)
PORTUGAL
1.

Presidência do Conselho de Ministros (Statsministeriet)

2.

Ministério das Finanças (Finansministeriet)

3.

Ministério da Defesa Nacional (Forsvarsministeriet)

4.

Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministeriet for udenrigsanliggender og portu
gisiske samfund)

5.

Ministério da Administração Interna (Indenrigsministeriet)

6.

Ministério da Justiça (Justitsministeriet)

7.

Ministério da Economia (Økonomiministeriet)

8.

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministeriet for landbrug, udvikling af landdistrikter og
fiskeri)

9.

Ministério da Educação (Undervisningsministeriet)

10. Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministeriet for videnskab og videregående uddannelse)
11. Ministério da Cultura (Kulturministeriet)
12. Ministério da Saúde (Sundhedsministeriet)
13. Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministeriet for arbejde og social solidaritet)
14. Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministeriet for offentlige arbejder, transport og boliger)
15. Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministeriet for byer, arealforvaltning og miljø)
16. Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministeriet for uddannelse og beskæftigelse)
17. Presidência da Republica (Republikkens præsident)
18. Tribunal Constitucional (Forfatningsdomstolen)
19. Tribunal de Contas (Revisionsretten)
20. Provedoria de Justiça (Ombudsmand)
RUMÆNIEN
Administrația Prezidențială (Præsidentens administration)
Senatul României (Det rumænske senat)
Camera Deputaților (Deputeretkammeret)
Înalta Curte de Casație și Justiție (Højesteret)
Curtea Constituțională (Forfatningsdomstolen)
Consiliul Legislativ (Lovgivningsrådet)
Curtea de Conturi (Revisionsretten)
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Consiliul Superior al Magistraturii (Det øverste retsråd)
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Anklagemyndigheden ved højesteret)
Secretariatul General al Guvernului (Regeringens generalsekretariat)
Cancelaria primului ministru (Premierministerens kontor)
Ministerul Afacerilor Externe (Udenrigsministeriet)
Ministerul Economiei și Finanțelor (Økonomi- og finansministeriet)
Ministerul Justiției (Justitsministeriet)
Ministerul Apărării (Forsvarsministeriet)
Ministerul Internelor și Reformei Administrative (Ministeriet for indenrigsanliggender og administrativ reform)
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse (Ministeriet for beskæftigelse og lige muligheder)
Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale (Ministeriet for små og mellemstore
virksomheder, handel, turisme og liberale erhverv)
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter)
Ministerul Transporturilor (Transportministeriet)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței (Ministeriet for udvikling, offentlige arbejder og boliger)
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (Ministeriet for uddannelse, forskning og ungdom)
Ministerul Sănătății Publice (Sundhedsministeriet)
Ministerul Culturii și Cultelor (Ministeriet for kultur og religiøse anliggender)
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (Ministeriet for kommunikations- og informationsteknologi)
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile (Ministeriet for miljø og bæredygtig udvikling)
Serviciul Român de Informații (Den rumænske efterretningstjeneste)
Serviciul Român de Informații Externe (Den rumænske udenlandske efterretningstjeneste)
Serviciul de Protecție și Pază (Beskyttelses- og overvågningstjenesten)
Serviciul de Telecomunicații Speciale (Den særlige teletjeneste)
Consiliul Național al Audiovizualului (Det nationale audiovisuelle råd)
Direcția Națională Anticorupție (Det nationale direktorat til bekæmpelse af korruption)
Inspectoratul General de Polițtie (Det generelle politiinspektorat)
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (Den nationale myndighed for regulering
af og tilsyn med offentlige udbud)
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) (Den nationale
myndighed for regulering af offentlig forsyningsvirksomhed)
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Den nationale myndighed for sundhed, dyre
sundhed og fødevaresikkerhed)
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (Den nationale forbrugerbeskyttelsesmyndighed)
Autoritatea Navală Română (Den rumænske søfartsmyndighed)
Autoritatea Feroviară Română (AFER) (Den rumænske jernbanemyndighed)
Autoritatea Rutieră Română (Den rumænske vejmyndighed)
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (Den nationale myndighed for beskyttelse af børns
rettigheder og adoption)
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Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Den nationale myndighed for handicappede)
Autoritatea Națională pentru Tineret (Den nationale ungdomsmyndighed)
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifica (Den nationale myndighed for videnskabelig forskning)
Autoritatea Națională pentru Comunicații (Den nationale myndighed for kommunikation)
Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale (Den nationale myndighed for informationssamfundets
tjenester)
Autoritatea Electorala Permanentă (Den permanente valgmyndighed)
Agenția pentru Strategii Guvernamentale (Kontoret for regeringsstrategier)
Agenția Națională a Medicamentului (Det nationale lægemiddelkontor)
Agenția Națională pentru Sport (Det nationale sportsorgan)
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Det nationale beskæftigelsesorgan)
Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (Den nationale myndighed for regulering af elektrisk energi)
Agenția Română pentru Conservarea Energiei (Det rumænske organ for energibevarelse)
Agenția Națională pentru Resurse Minerale (Det nationale organ for mineralressourcer)
Agenția Română pentru Investiții Străine (Det rumænske organ for udenlandske investeringer)
Agenția Națională a Funcționarilor Publici (Det nationale kontor for tjenestemænd)
Agenția Națională de Administrare Fiscală (Det nationale kontor for finanspolitisk administration)
Agenția Națională pentru Protecția Familiei (Det nationale kontor for beskyttelse af familien)
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei (Den nationale myndighed for lige muligheder mellem
mænd og kvinder)
Agenția Națională pentru Protecția Mediului (Det nationale organ for beskyttelse af miljøet)
Agenția Națională Antidrog (Det nationale organ for bekæmpelse af narkotika).
SLOVENIEN
1.

Predsednik Republike Slovenije (Præsidenten for Republikken Slovenien)

2.

Državni zbor (Nationalforsamlingen)

3.

Državni svet (Statsrådet)

4.

Varuh človekovih pravic (Ombudsmanden)

5.

Ustavno sodišče (Forfatningsdomstolen)

6.

Računsko sodišče (Revisionsretten)

7.

Državna revizijska Komisja (Den nationale revisionskommission)

8.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Det slovenske akademi for videnskab og kunst)

9.

Vladne službe (Statslige tjenester)

10. Ministrstvo za finance (Finansministeriet)
11. Ministrstvo za notranje zadeve (Indenrigsministeriet)
12. Ministrstvo za zunanje zadeve (Udenrigsministeriet)
13. Ministrstvo za obrambo (Forsvarsministeriet)
14. Ministrstvo za pravosodje (Justitsministeriet)
15. Ministrstvo za gospodarstvo (Økonomiministeriet)
16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministeriet for landbrug, skovbrug og fødevarer)
17. Ministrstvo za promet (Transportministeriet)
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18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministeriet for miljø, fysisk planlægning og energi)
19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Arbejds-, familie- og socialministeriet).
20. Ministrstvo za zdravje (Sundhedsministeriet)
21. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministeriet for videregående uddannelse, videnskab og teknologi)
22. Ministrstvo za kulturo (Kulturministeriet)
23. Ministerstvo za javno upravo (Ministeriet for offentlig forvaltning)
24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Højesteret for Republikken Slovenien)
25. Višja sodišča (Overordnede domstole)
26. Okrožna sodišča (Distriktsdomstole)
27. Okrajna sodišča (Regionaldomstole)
28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Den øverste anklagemyndighed for Republikken Slovenien)
29. Okrožna državna tožilstva (Distriktsanklagere)
30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Advokat på det sociale område for Republikken Slovenien)
31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Statsadvokat for Republikken Slovenien)
32. Upravno sodišče Republike Slovenije (Administrativ domstol for Republikken Slovenien)
33. Senat za prekrške Republike Slovenije (Senat for mindre forseelser i Republikken Slovenien)
34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Højere arbejds- og socialret)
35. Delovna sodišča (Arbejdsretlige domstole)
36. Upravne note (Lokale administrative enheder)
SLOVAKIET
Ministerier og andre statslige myndigheder som omhandlet i lov nr. 575/2001 om regeringens og centraladministratio
nens opgaver, med senere ændringer:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks økonomiministerium)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks finansministerium)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks ministerium for
transport, byggeri og regionaludvikling)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks ministerium for land
brug og udvikling af landdistrikter)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks indenrigsministerium)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks forsvarsministerium)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks justitsministerium)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks udenrigsministerium)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks arbejds-, social- og familie
ministerium)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks miljøministerium)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks ministerium for uddan
nelse, videnskab, forskning og sport)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks kulturministerium)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks sundhedsministerium)
Úrad vlády Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks regeringskontor)
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Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks antimonopolkontor)
Štatistický úrad Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks statistiske kontor)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks kontor for landmåling, kartografi og
matrikler)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Det slovakiske kontor for standarder, måling og
prøvning)
Úrad pre verejné obstarávanie (Kontoret for offentlige udbud)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks kontor for industriel ejendomsret)
Národní bezpečnostní úřad (National sikkerhedsmyndighed)
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (Kabinettet for Den Slovakiske Republiks præsident)
Národná rada Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks Nationalråd)
Ústavný súd Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks forfatningsdomstol)
Najvyšší súd Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks højesteret)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks offentlige anklagemyndighed)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks øverste revisionsmyndighed)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Den Slovakiske Republiks telekommunikationskontor)
Poštový úrad (Postvæsenet)
Úrad na ochranu osobných údajov (Kontoret for beskyttelse af personoplysninger)
Kancelária verejného ochrancu práv (Ombudsmandens kontor)
Úrad pre finančný trh (Kontoret for finansmarkedet)
FINLAND
OIKEUSKANSLERINVIRASTO - JUSTITIEKANSLERSÄMBETET (KONTORET FOR JUSTITSMINISTEREN)
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ - KOMMUNIKATIONSMINISTERIET (MINISTERIET FOR TRANSPORT OG
KOMMUNIKATION)
Viestintävirasto - Kommunikationsverket (Finsk tilsynsmyndighed for kommunikation)
Ajoneuvohallintokeskus AKE - Fordonsförvaltningscentralen AKE (Finsk køretøjsadministration)
Ilmailuhallinto - Luftfartsförvaltningen (Finsk civil luftfartsmyndighed)
Ilmatieteen laitos - Meteorologiska institutet (Finsk meteorologisk institut)
Merenkulkulaitos - Sjöfartsverket (Finsk skibsfartsmyndighed)
Ratahallintokeskus RHK - Banförvaltningscentralen RHK (Jernbaneforvaltning)
Rautatievirasto - Järnvägsverket (Finsk jernbaneorgan)
Tiehallinto - Vägförvaltningen (Vejvæsenet)
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ - JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET (MINISTERIET FOR LANDBRUG OG
SKOVBRUG)
Elintarviketurvallisuusvirasto - Livsmedelssäkerhetsverket (Finsk myndighed for fødevaresikkerhed)
Maanmittauslaitos - Lantmäteriverket (Finsk landmålermyndighed)
OIKEUSMINISTERIÖ - JUSTITIEMINISTERIET (JUSTITSMINISTERIET)
Tietosuojavaltuutetun toimisto - Dataombudsmannens byrå (Ombudsmanden for beskyttelse af personloplysninger)
Tuomioistuimet - domstolar (Domstole)
Korkein oikeus - Högsta domstolen (Højesteret)
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Korkein hallinto-oikeus - Högsta förvaltningsdomstolen (Den øverste administrative domstol)
Hovioikeudet - hovrätter (Appeldomstole)
Käräjäoikeudet - tingsrätter (Distriktsdomstole)
Hallinto-oikeudet - förvaltningsdomstolar (Administrative domstole)
Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen (Markedsdomstol)
Työtuomioistuin - Arbetsdomstolen (Arbejdsretlig domstol)
Vakuutusoikeus - Försäkringsdomstolen (Forsikringsdomstol)
Kuluttajariitalautakunta - Konsumenttvistenämnden (Forbrugerklagenævn)
Vankeinhoitolaitos - Fångvårdsväsendet (Fængselsvæsen)
HEUNI - Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti - HEUNI - Europeiska
institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (Det europæiske institut for kriminalitets
forebyggelse- og bekæmpelse)
Oikeushallinnon palvelukeskus - Justitieförvaltningens servicecentral (Juridisk tjeneste)
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus - Justitieförvaltningens datateknikcentral (Juridisk administrativ datateknikcentral)
Oikeusrekisterikeskus - Rättsregistercentralen (Retsregistercentralen)
Onnettomuustutkintakeskus - Centralen för undersökning av olyckor (Centralen for undersøgelse af ulykker)
Rikosseuraamusvirasto - Brottspåföljdsverket (Organet for strafferetlige sanktioner)
Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande (Det nationale råd for forebyggelse af kriminalitet)
OPETUSMINISTERIÖ - UNDERVISNINGSMINISTERIET
Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen (Det nationale uddannelsesnævn)
Valtion elokuvatarkastamo - Statens filmgranskningsbyrå (Det finske filmklassificeringsnævn)
PUOLUSTUSMINISTERIÖ - FÖRSVARSMINISTERIET (FORSVARSMINISTERIET)
Puolustusvoimat - Försvarsmakten (Det finske forsvar)
SISÄASIAINMINISTERIÖ - INRIKESMINISTERIET (INDENRIGSMINISTERIET)
Keskusrikospoliisi - Centralkriminalpolisen (Det centrale kriminalpoliti)
Liikkuva poliisi - Rörliga Polisen (Færdselspolitiet)
Rajavartiolaitos - Gränsbevakningsväsendet (Grænsekontrollen)
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset - Statliga förläggningar för asylsökande (Modtagelsescentre for asylan
søgere)
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET (SOCIAL- OG SUNDHEDSMINISTE
RIET)
Työttömyysturvalautakunta - Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Klageinstans for arbejdsløse)
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta - Besvärsnämnden för socialtrygghet (Klageinstans)
Lääkelaitos - Läkemedelsverket (Den nationale lægemiddelstyrelse)
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus - Rättsskyddscentralen för hälsovården (National myndighed for retsmedicinske
spørgsmål)
Säteilyturvakeskus - Strålsäkerhetscentralen (Det finske center for strålingssikkerhed og nuklear sikkerhed)
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ - ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET (MINISTERIET FOR BESKÆFTIGELSE OG
ØKONOMI)
Kuluttajavirasto - Konsumentverket (Det finske forbrugerorgan)
Kilpailuvirasto - Konkurrensverket (Den finske konkurrencemyndighed)
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Patentti- ja rekisterihallitus - Patent- och registerstyrelsen (Det nationale patent- og registreringsorgan)
Valtakunnansovittelijain toimisto - Riksförlikningsmännens byrå (Kontoret for den nationale forligsinstitution)
Työneuvosto - Arbetsrådet (Arbejdsrådet)
Geologian tutkimuskeskus - Geologiska forskningscentralen (Den geologiske forskningscentral)
Huoltovarmuuskeskus - Försörjningsberedskapscentralen (Forsyningscentralen for det nationale nødberedskab)
Mittatekniikan Keskus (Mikes) - Mätteknikcentralen (Center for måling og akkreditering)
Turvatekniikan keskus (TUKES) - Säkerhetsteknikcentralen (Myndighed vedrørende sikkerhedsteknologi)
Vähemmistövaltuutetun toimisto - Minoritetsombudsmannens byrå (Kontoret for ombudsmanden for mindretal)
ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTRIKESMINISTERIET (UDENRIGSMINISTERIET)
VALTIONEUVOSTON KANSLIA - STATSRÅDETS KANSLI (PREMIERMINISTERENS KONTOR)
VALTIOVARAINMINISTERIÖ - FINANSMINISTERIET
Valtiokonttori - Statskontoret (Kontoret vedrørende statskassen)
Verohallinto - Skatteförvaltningen (Skatteforvaltningen)
Tullilaitos - Tullverket (Toldvæsen)
Väestörekisterikeskus - Befolkningsregistercentralen (Folkeregister)
Tilastokeskus - Statistikcentralen (Finlands Statistik)
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ - MILJÖMINISTERIET (MILJØMINISTERIET)
Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral (Finsk miljøinstitut)
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO - STATENS REVISIONSVERK (NATIONAL REVISIONSMYNDIGHED)
SVERIGE
Kunstakademiet

Akademien för de fria konsterna

Det almindelige forbrugerklagenævn

Allmänna reklamationsnämnden

Arbejdsretlig domstol

Arbetsdomstolen

Den svenske arbejdsformidling

Arbetsförmedlingen

Det nationale organ for statslige arbejdsgivere

Arbetsgivarverk, statens

Det nationale institut for arbejdsliv

Arbetslivsinstitutet

Den svenske arbejdsmiljømyndighed

Arbetsmiljöverket

Den svenske arvefondskommission

Arvsfondsdelegationen

Arkitekturmuseet

Arkitekturmuseet

Statens lyd- og billedarkiv

Ljud- och bildarkiv, statens

Ombudsmanden for børns anliggender

Barnombudsmannen

Det svenske råd for teknologivurdering inden for sundhedsple Beredning för utvärdering av medicinsk metodik,
jen
statens
Det kongelige bibliotek

Kungliga Biblioteket

Statens råd for filmcensur

Biografbyrå, statens

Det svenske biografiske leksikon

Biografiskt lexikon, svenskt

Det svenske nævn for regnskabsstandarder

Bokföringsnämnden
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Det svenske virksomhedsregister

Bolagsverket

Statens nævn for boliglån

Bostadskreditnämnd, statens (BKN)

Den nationale boligstyrelse

Boverket

Det nationale kriminalpræventive råd

Brottsförebyggande rådet

Myndigheden for kompensation og støtte til ofre for forbrydel Brottsoffermyndigheten
ser
Det nationale studiehjælpsnævn

Centrala studiestödsnämnden

Datatilsynet

Datainspektionen

Ministerier (Regeringsdepartementer)

Departementen

Administrationen for de nationale domstole

Domstolsverket

Det nationale nævn for elsikkerhed

Elsäkerhetsverket

Nævnet for eksportkreditgarantier

Exportkreditnämnden

Finanstilsynet

Finansinspektionen

Det nationale fiskerinævn

Fiskeriverket

Det nationale institut for folkesundhed

Folkhälsoinstitut, statens

Det svenske miljøforskningsråd

Forskningsrådet för miljö,
samhällsbyggande, Formas

Administrationen for nationale bygninger til forsvarsformål

Fortifikationsverket

Den nationale forligsinstitution

Medlingsinstitutet

Forsvarets materieltjeneste

Försvarets materielverk

Forsvarets radioanstalt

Försvarets radioanstalt

De svenske militærhistoriske museer

Försvarshistoriska museer, statens

Forsvarshøjskolen

Försvarshögskolan

De svenske bevæbnede styrker

Försvarsmakten

Socialforsikringskontoret

Försäkringskassan

Den svenske geologiske undersøgelse

Geologiska undersökning, Sveriges

Statens geoteknisk institut

Geotekniska institut, statens

Det nationale organ for landudvikling

Glesbygdsverket

areella

näringar

och

Det grafiske institut og instituttet for videregående kommunika Grafiska institutet och institutet för högre kommuni
tionsuddannelser
kation- och reklamutbildning
Den svenske kommission for radio- og tv-udsendelser

Granskningsnämnden för radio och TV

Handelsflådens kultur- og fritidsråd

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Ombudsmanden for handicapspørgsmål

Handikappombudsmannen

Den nationale havarikommission

Haverikommission, statens

Appeldomstole (6)

Hovrätterna (6)
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Regional domstole for leje- og pagtspørgsmål (12)

Hyres- och arrendenämnder (12)

Udvalget for lægeligt ansvar

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Den nationale myndighed for videregående uddannelser

Högskoleverket

Højesteret

Högsta domstolen

Det nationale institut for psykosociale faktorer og sundhed

Institut för psykosocial miljömedicin, statens

Det nationale institut for regionale studier

Institut för tillväxtpolitiska studier

Det svenske institut for rumfysik

Institutet för rymdfysik

Det internationale kontor for uddannelsesprogrammer

Internationella programkontoret för utbildningsområ
det

Dden svenske udlændingestyrelse

Migrationsverket

Den svenske myndighed for koordinering af handicappolitik

Myndigheten för handikappolitisk samordning

Den svenske myndighed for netværk og samarbejde inden for Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre
utbildning Myndigheten för radio och tv
videregående uddannelse
Den svenske landbrugsstyrelse

Jordbruksverk, statens

Justititskanslerens kontor

Justitiekanslern

Ombudsmandskontoret for ligestillingsspørgsmål

Jämställdhetsombudsmannen

Det nationale retsråd for offentlige jordområder og midler

Kammarkollegiet

Administrative appeldomstole (4)

Kammarrätterna (4)

Den nationale kemikalieinspektion

Kemikalieinspektionen

Det nationale handelskammer

Kommerskollegium

Det svenske organ for innovative systemer

Verket för innovationssystem (VINNOVA)

Det nationale institut for økonomisk forskning

Konjunkturinstitutet

Den svenske konkurrencemyndighed

Konkurrensverket

Skolen for kunst, håndværk og design

Konstfack

Kunstakademiet

Konsthögskolan

Det nationale kunstmuseum

Nationalmuseum

Udvalget for kunststøtte

Konstnärsnämnden

Det nationale kunstråd

Konstråd, statens

Den nationale styrelse for forbrugerpolitik

Konsumentverket

Det nationale kriminaltekniske laboratorium

Kriminaltekniska laboratorium, statens

Kriminalvæsenet

Kriminalvården

Den nationale styrelse for prøveløsladelse

Kriminalvårdsnämnden

Den svenske fogedmyndighed

Kronofogdemyndigheten

Det nationale råd for kulturelle anliggender

Kulturråd, statens

Den svenske kystvagt

Kustbevakningen

L 186/1204

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

Landmålingsstyrelsen

Lantmäteriverket

Livrustkammeret/Skoklosters slot/ Hallwylska museum

Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet

Den nationale fødevareadministration

Livsmedelsverk, statens

Den nationale tipstjeneste

Lotteriinspektionen

Lægemiddelstyrelsen

Läkemedelsverket

Administrative landsretter (24)

Länsrätterna (24)

Administrative landsstyrelser (24)

Länsstyrelserna (24)

Statens pensionsstyrelse

Pensionsverk, statens

Markedsdomstol

Marknadsdomstolen

Sveriges metrologiske og hydrologiske institut

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Museet for moderne kunst

Moderna museet

Statens musiksamlinger

Musiksamlingar, statens

Naturhistorisk museum

Naturhistoriska riksmuseet

Det nationale miljøbeskyttelsesorgan

Naturvårdsverket

Nordisk institut for afrikanske studier

Nordiska Afrikainstitutet

Nordisk folkesundhedsskole

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Notarrådet

Notarienämnden

Myndigheden for internationale adoptionsspørgsmål

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Den svenske styrelse for økonomisk og regional vækst

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Ombudsmanden for etnisk diskrimination

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Appeldomstolen for patentspørgsmål

Patentbesvärsrätten

Styrelsen for patenter og registreringer

Patent- och registreringsverket

Styrelsen for det svenske folkeregister

Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden

Det svenske polarforskningssekretariat

Polarforskningssekretariatet

Styrelsen for støtte til pressen

Presstödsnämnden

Rådet for det europæieks socialfond i Sverige

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Den svenske radio- og tv-myndighed

Radio- och TV-verket

Kontoret for regeringen

Regeringskansliet

Den øverste administrative domstol

Regeringsrätten

Den centrale styrelse for nationale antikviteter

Riksantikvarieämbetet

Statslige arkiver

Riksarkivet

Den svenske nationalbank

Riksbanken

Den svenske rigsdagsforvaltning

Riksdagsförvaltningen

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/1205

Rigsdagens ombudsmand

Riksdagens ombudsmän, JO

Rigsdagens revisorer

Riksdagens revisorer

Kontoret for statslig gæld

Riksgäldskontoret

Rigspolitistyrelsen

Rikspolisstyrelsen

Rigsrevisionen

Riksrevisionen

Stiftelsen for rigsudstillinger

Riksutställningar, Stiftelsen

Den statslige rumstyrelse

Rymdstyrelsen

Rådet for arbejdsliv og social forskning

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Statens redningsvæsen

Räddningsverk, statens

Den regionale retshjælpsmyndighed

Rättshjälpsmyndigheten

Retsmedicinsk myndighed

Rättsmedicinalverket

Styrelsen for Sameskolerne

Sameskolstyrelsen och sameskolor

Sameskolestyrelsen
Søfartsstyrelsen

Sjöfartsverket

De statslige søfartsmuseer

Maritima muséer, statens

Nævnet for sikkerheds- og integritetsbeskyttelse

Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden

Den svenske skattevæsen

Skatteverket

Skovstyrelsen

Skogsstyrelsen

Den nationale uddannelsesstyrelse

Skolverk, statens

Instituttet for beskyttelse mod sygsomme

Smittskyddsinstitutet

Den svenske socialstyrelse

Socialstyrelsen

Det nationale inspektorat for eksplosive og brændbare stoffer Sprängämnesinspektionen
Den svenske statistikmyndighed

Statistiska centralbyrån

Kontoret for administrativ udvikling

Statskontoret

Den svenske myndighed for strålesikkerhed

Strålsäkerhetsmyndigheten

Den svenske myndighed for internationalt udviklingssamarbejde Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete,
SIDA
Den svenske styrelse for psykologisk forsvar

Styrelsen för psykologiskt försvar

Den svenske myndighed for akkreditering

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Det svenske institut

Svenska Institutet, stiftelsen

Biblioteket for lydbøger og publikationer på blindskrift

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Distrikt- og byretter (97)

Tingsrätterna (97)

Nævnet for forslag til dommerudnævnelser

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

De væbnede styrkers rekrutteringstjeneste

Totalförsvarets pliktverk
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Det svenske forsvars forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Den svenske toldstyrelse

Tullverket

Den svenske turistmyndighed

Turistdelegationen

Den svenske ungdomsstyrelse

Ungdomsstyrelsen

Universiteter og højere læreanstalter

Universitet och högskolor

Udlændingestyrelsen

Utlänningsnämnden

Det nationale frøavlsinstitut

Utsädeskontroll, statens

Det svenske vejdirektorat

Vägverket

National myndighed for vandforsyning og spildevand

Vatten- och avloppsnämnd, statens

Den nationale myndighed for videregående uddannelser

Verket för högskoleservice (VHS)

Svensk myndighed for økonomisk og regional udvikling

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Svensk forskningsråd

Vetenskapsrådet

Veterinærinstituttet

Veterinärmedicinska anstalt, statens

Det svenske forskningsinstitut for vejvæsen og transport

Väg- och transportforskningsinstitut, statens

Det nationale planteavlsnævn

Växtsortnämnd, statens

Den svenske anklagemyndighed

Åklagarmyndigheten

Det svenske kriseberedskab

Krisberedskapsmyndigheten

DET FORENEDE KONGERIGE
Cabinet Office
Office of the Parliamentary Counsel
Central Office of Information
Charity Commission
Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
Crown Prosecution Service
Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
Competition Commission
Gas and Electricity Consumers' Council
Office of Manpower Economics
Department for Children, Schools and Families
Department of Communities and Local Government
Rent Assessment Panels
Department for Culture, Media and Sport
British Library
British Museum
Commission for Architecture and the Built Environment
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The Gambling Commission
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
Imperial War Museum
Museums, Libraries and Archives Council
National Gallery
National Maritime Museum
National Portrait Gallery
Natural History Museum
Science Museum
Tate Gallery
Victoria and Albert Museum
Wallace Collection
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Agricultural Dwelling House Advisory Committees
Agricultural Land Tribunals
Agricultural Wages Board and Committees
Cattle Breeding Centre
Countryside Agency
Plant Variety Rights Office
Royal Botanic Gardens, Kew
Royal Commission on Environmental Pollution
Department of Health
Dental Practice Board
National Health Service Strategic Health Authorities
NHS Trusts
Prescription Pricing Authority
Department for Innovation, Universities and Skills
Higher Education Funding Council for England
National Weights and Measures Laboratory
Patent Office
Department for International Development
Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
Legal Secretariat to the Law Officers
Department for Transport
Maritime and Coastguard Agency
Department for Work and Pensions
Disability Living Allowance Advisory Board
Independent Tribunal Service
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
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Occupational Pensions Regulatory Authority
Regional Medical Service
Social Security Advisory Committee
Export Credits Guarantee Department
Foreign and Commonwealth Office
Wilton Park Conference Centre
Government Actuary's Department
Government Communications Headquarters
Home Office
HM Inspectorate of Constabulary
House of Commons
House of Lords
Ministry of Defence
Defence Equipment & Support
Meteorological Office
Ministry of Justice
Boundary Commission for England
Combined Tax Tribunal
Council on Tribunals
Court of Appeal - Criminal
Employment Appeals Tribunal
Employment Tribunals
HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
Immigration Appellate Authorities
Immigration Adjudicators
Immigration Appeals Tribunal
Lands Tribunal
Law Commission
Legal Aid Fund (England and Wales)
Office of the Social Security Commissioners
Parole Board and Local Review Committees
Pensions Appeal Tribunals
Public Trust Office
Supreme Court Group (England and Wales)
Transport Tribunal
The National Archives
National Audit Office
National Savings and Investments
National School of Government
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Northern Ireland Assembly Commission
Northern Ireland Court Service
Coroners Courts
County Courts
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
Crown Court
Enforcement of Judgements Office
Legal Aid Fund
Magistrates' Courts
Pensions Appeals Tribunals
Northern Ireland, Department for Employment and Learning
Northern Ireland, Department for Regional Development
Northern Ireland, Department for Social Development
Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
Northern Ireland, Department of Education
Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
Northern Ireland, Department of the Environment
Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
Northern Ireland Office
Crown Solicitor's Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
Police Service of Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service
Office of Fair Trading
Office for National Statistics
National Health Service Central Register
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
Paymaster General's Office
Postal Business of the Post Office
Privy Council Office
Public Record Office
HM Revenue and Customs
The Revenue and Customs Prosecutions Office
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Royal Hospital, Chelsea
Royal Mint
Rural Payments Agency
Scotland, Auditor-General
Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
Scotland, General Register Office
Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
Scotland, Registers of Scotland
The Scotland Office
The Scottish Ministers
Architecture and Design Scotland
Crofters Commission
Deer Commission for Scotland
Lands Tribunal for Scotland
National Galleries of Scotland
National Library of Scotland
National Museums of Scotland
Royal Botanic Garden, Edinburgh
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Scottish Further and Higher Education Funding Council
Scottish Law Commission
Community Health Partnerships
Special Health Boards
Health Boards
The Office of the Accountant of Court
High Court of Justiciary
Court of Session
HM Inspectorate of Constabulary
Parole Board for Scotland
Pensions Appeal Tribunals
Scottish Land Court
Sheriff Courts
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Scottish Police Services Authority
Office of the Social Security Commissioners
The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
Keeper of the Records of Scotland
The Scottish Parliamentary Body Corporate
HM Treasury
Office of Government Commerce
United Kingdom Debt Management Office
The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
The Welsh Ministers
Higher Education Funding Council for Wales
Local Government Boundary Commission for Wales
The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
Valuation Tribunals (Wales)
Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
Welsh Rent Assessment Panels
Bemærkninger til afdeling A (centrale statslige enheder):
1. De på listen anførte centrale statslige enheder i medlemsstaterne omfatter også alle underordnede enheder under en
hvilken som helst kontraherende myndighed i en medlemsstat, forudsat at de ikke har status som særskilt juridisk
person.
2. Hvad angår udbud indgået af enheder på forsvars- og sikkerhedsområdet, er kun ikkefølsomt materiel og ikkekrigs
materiel medtaget på den til afdeling D (varer) knyttede liste omfattet.
3. Listen over centrale statslige enheder i medlemsstaterne opdateres efter enhver ajourføring af Unionens tillæg til den
reviderede aftale om offentlige udbud i WTO-aftalens bilag 4.
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Afdeling B
Decentrale statslige enheder
Medmindre andet er angivet i dette bilag, gælder kapitel 9 (offentlige udbud) for de berørte decentrale statslige enheder i
denne afdeling, hvis værdien af offentlige udbud skønnes at svare til eller overstige følgende tærskelværdier:

Varer, jf. afdeling D (varer):

SDR

200 000

Tjenesteydelser, jf. afdeling E (tjenesteydelser):

SDR

200 000

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. afdeling F (bygge- og anlægs SDR
virksomhed):

5 000 000

Decentrale statslige enheder, der er omfattet
1. Byområder, der er omfattet, og som er opført i den fælles nomenklatur for statistiske territoriale enheder (i det
følgende benævnt "NUTS"), der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af
26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder, som ændret (i det følgende benævnt
"NUTS-forordningen"), i kategori NUTS 1 og NUTS 2 og, for medlemsstater, der ikke omfatter sådanne byområder,
lokale ordregivende myndigheder svarende til de to vigtigste byområder, der er opført i kategori NUTS 3 i nævnte
forordning.
Med henblik på denne afdeling forstås ved "byområder" ordregivende myndigheder i de administrative enheder, der
hører under NUTS 1 og NUTS 2 i NUTS-forordningen, som falder sammen med byer og storbyområder, der har fået
tildelt status eller beføjelser af almindelige regionale ordregivende myndigheder som følge af den forfatningsmæssige
struktur i de berørte medlemsstater eller som følge af relevant lovgivning.
Med henblik på denne afdeling forstås ved "lokale ordregivende myndigheder": ordregivende myndigheder i de
administrative enheder, der hører under NUTS 3, jf. forordning NUTS-forordningen.
2. Alle ordregivende myndigheder, der er offentligretlige organer som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF, og som:
a) leverer sundhedstjenesteydelser
b) tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelse, eller
c) udfører forskningsaktiviteter.
Ved "offentligretligt organ" forstås ethvert organ:
a) der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller
kommerciel karakter
b) der har status som juridisk person, og
c) der for størstedelens vedkommende finansieres af staten, regionale eller lokale myndigheder eller af andre offent
ligretlige organer eller er underlagt ledelsesmæssig kontrol af disse myndigheder eller organer eller har et admini
strations-, ledelses- eller tilsynsorgan, hvor mere end halvdelen af medlemmerne udpeges af staten, regionale eller
lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer.
3. Vejledende lister over ordregivende myndigheder, der falder ind under den første eller den anden kategori af decentrale
enheder, er angivet nedenfor.
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A. Vejledende liste over byområder og lokale ordregivende myndigheder:
BELGIEN
Hovedstadsregionen Bruxelles: (BE1)
BULGARIEN
Sophia og omgivelser: (BG412 og 411)
Varna og omgivelser: (BG331)
TJEKKIET
Hovedstaden Prag: (CZ01)
DANMARK
Hovedstaden København: (DK01)
TYSKLAND
Region Berlin: (DE3)
Region Bremen: (DE5)
Region Hamburg: (DE6)
ESTLAND
Tallin og omgivelser: Det nordlige Estland (EE001)
Tartu og omgivelser: Det sydlige Estland (EE008)
IRLAND
Dublin og omgivelser: (IE021)
Cork og omgivelser: Sydvest (IE025)
GRÆKENLAND
Storregionen Athen: (EL301 til EL304)
Thessaloniki og omgivelser: (EL522)
SPANIEN
Selvstyrende region Madrid: (ES3)
Selvstyrende region Valence: (ES52)
FRANKRIG
Paris og omgivelser: Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis og Val-de-Marne (FR101, FR105 til FR107)
Lyon og omgivelser: Rhône (FR716)
KROATIEN
Zagreb og omgivelser: (HR041 og HR042)
Split og omgivelser: Provinsen Split og Dalmatien (HR035)
ITALIEN
Rom og omgivelser: (ITI43)
Milano og omgivelser: (ITC4C)
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CYPERN
Nicosia og omgivelser: (CY000)
LETLAND
Riga og omgivelser: (LV006)
Daugavpils og omgivelser: Latgale (LV005)
LITAUEN
Vilnius og omgivelser: (LT00A)
Kaunus og omgivelser: Distriktet Kaunus (LT002)
LUXEMBOURG
Luxembourg by og dens omgivelser: (LU000)
UNGARN
Budapest: (HU01)
ΜΑLTA
Valletta og omgivelser: Hovedøen Malta (MT001)
NEDERLANDENE
Storregionen Amsterdam: (NL326)
Rotterdam og omgivelser: Sydholland - Sydvest (NL33A)
ØSTRIG
Wien: (AT13)
Salzburg: (AT32)
POLEN
Warszawa og omgivelser: (PL127)
Krakow og omgivelser: (PL213)
PORTUGAL
Storbyområdet Lissabon: (PT17)
RUMÆNIEN
Bucarest og omgivelser: (RO321)
SLOVENIEN
Ljubljana og omgivelser: Det centrale Slovenien (SI041)
Maribor og omgivelser: Podravska (SI032)
SLOVAKIET
Bratislava: (SK01)
FINLAND
Helsingfors-Nyland: (FI1B)
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SVERIGE
Stockholm: (SE11)
DET FORENEDE KONGERIGE
London: (UKI)
B. Vejledende liste over offentligretlige organer
BELGIEN
Organer
C
— Centre hospitalier de Mons
— Centre hospitalier de Tournai
— Centre hospitalier universitaire de Liège
F
— Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
H
— Het Gemeenschapsonderwijs
I
— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande - Universitaire instellingen van
publiek recht afhangende van de Vlaamse Gemeenschap
— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française - Universitaire instellingen van
publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail - Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsom
standigheden
— Institut national des Radioéléments - Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
— Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Crimino
logie
— Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
— Institut royal belge des Sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
— Institut royal du Patrimoine culturel - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
— Institut royal météorologique de Belgique - Koninklijk meteorologisch Instituut van België
— Institut scientifique de Service public en Région wallonne
— Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis
Pasteur
— Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
— Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
— Instituut voor het archeologisch Patrimonium
— Jardin botanique national de Belgique - Nationale Plantentuin van België
O
— Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België
— Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
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— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
— Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles - Nationale Instelling voor radioactief Afval en
Splijtstoffen
U
— Universitair Ziekenhuis Gent
V
— Vlaamse Hogescholenraad
— Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
— Vlaamse interuniversitaire Raad
— Vlaamse Milieumaatschappij
— Vlaamse Onderwijsraad
— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
— Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
— Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
BULGARIEN
Organer
— Български червен кръст (Det bulgarske Røde Kors)
— Българска академия на науките (Det bulgarske videnskabsakademi)
— Национален център за аграрни науки (Det nationale center for landbrugsvidenskab)
Kategorier
Statsuniversiteter, oprettet i henhold til artikel 13 i Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):
— Аграрен университет - Пловдив (Landbohøjskolen - Plovdiv)
— Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (Akademiet for musik, dans og kunst - Plovdiv)
— Академия на Министерството на вътрешните работи
— Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (St. Cyril og St. Methodius universitetet i Veliko Tarnovo)
— Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна (N. Y. Vaptsarov Naval akademiet - Varna)
— Висше строително училище "Любен Каравелов" - София (Universitet for ingeniørarbejde "Lyuben Karavelov" - Sofia)
— Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София (Transporthøjskolen "Todor Kableshkov" - Sofia)
— Военна академия "Г. С. Раковски" - София (Militærakademiet "G. S. Rakovski" - Sofia)
— Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София (Statens musikakademi "Prof. Pancho Vladigerov"
- Sofia)
— Икономически университет - Варна (Universitet for økonomiske studier - Varna)
— Колеж по телекомуникации и пощи - София (Skolen for telekommunikation og post - Sofia)
— Лесотехнически университет - София (Universitetet for forstvæsen - Sofia)
— Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна (Universitet for medicinske studier "Prof. D-r
Paraskev Stoyanov" - Varna)
— Медицински университет - Плевен (Universitet for medicinske studier - Pleven)
— Медицински университет - Пловдив (Universitet for medicinske studier - Plovdiv)
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— Медицински университет - София (Universitet for medicinske studier - Sofia)
— Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София (Universitet for minedrift og geologi "St. Ivan Rilski" - Sofia)
— Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново (Det nationale militære universitet "Vasil Levski" Veliko Tarnovo)
— Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София (Det nationale film- og teateraka
demi "Krasyo Sarafov" - Sofia)
— Национална спортна академия "Васил Левски" - София (Det nationale sportsakademi "Vasil Levski" - Sofia)
— Национална художествена академия - София (Det nationale kunstakademi - Sofia)
— Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (Universitet "Paisiy Hilendarski" - Plovdiv)
— Русенски университет "Ангел Кънчев" (Universitet "Angel Kanchev" - Ruse)
— Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Universitet "St. Kliment Ohridski" - Sofia)
— Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София (Den særlige videre
gående uddannelsesinstitution for bibliotekarer og informationsteknologi - Sofia)
— Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов (Økonomiakademiet "D. A. Tsenov" - Svishtov)
— Технически университет - Варна (Det tekniske universitet – Varna)
— Технически университет - Габрово (Det tekniske universitet - Gabrovo)
— Технически университет - София (Det tekniske universitet – Sofia)
— Тракийски университет - Стара Загора (Trakia-universitetet – Stara Zagora)
— Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас (Universitetet "Prof. Dr. Asen Zlatarov" - Burgas)
— Университет за национално и световно стопанство - София (Universitet for national og global økonomi - Sofia)
— Университет по архитектура, строителство и геодезия - София (Universitet for arkitektur, ingeniørarbejde og geodæsi Sofia)
— Университет по хранителни технологии - Пловдив (Universitet for fødevareteknologi - Plovdiv)
— Химико-технологичен и металургичен университет - София (Universitet for kemiteknologi og metallurgi - Sofia)
— Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (Universitetet "Konstantin Preslavski" - Shumen)
— Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград (Sydvestuniversitetet "Neofit Rilski" - Blagoevgrad)
Stats- og kommuneskoler i henhold til Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр.86/18.10.1991)
Kulturinstitutter i henhold til Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):
— Училища по изкуствата и културата (Skoler for kunst og kultur)
— Български културни институти в чужбина (Bulgarske kulturinstitutter i udlandet)
Statslige og/eller kommunale hospitaler og klinikker, som er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр.62/9.7.1999)
Hospitaler og klinikker, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):
— Домове за медико-социални грижи за деца (Børnehospitaler)
— Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Psykiatriske hospitaler)
— Центрове за спешна медицинска помощ (Skadestuer)
— Центрове за трансфузионна хематология (Blodtransfusionscentre)
— Болница "Лозенец" (Hospital "Lozenets")
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— Военномедицинска академия (Det militære medicinske akademi)
— Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Lægeinstitut under indenrigsministeriet)
— Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Hospitaler og klinikker under justitsministeriet)
— Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Hospitaler og klinikker under transportministeriet)
Juridiske personer med almennyttige formål, der er oprettet af hensyn til behov af generel interesse, som leverer sund
hedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelse eller udfører forskningsaktiviteter i
henhold til "Закона за юридическите лица с нестопанска цел" (обн., ДВ, бр.81/ 6.10.2000), og som opfylder betingelserne
i § 1, stk. 21, i "Закона за обществените поръчки" (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004)
TJEKKIET
— Universiteter
og andre juridiske personer oprettet ved en særlov, og til hvis drift der i overensstemmelse med budgetlovgivningen
anvendes midler fra statsbudgettet, statslige fonde, bidrag fra internationale institutioner, distriktmyndighedernes budgetter
eller selvstyrende regionale forvaltningsgrenes budgetter, og som leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i
forbindelse med videregående uddannelse eller udfører forskningsaktiviteter
DANMARK
Kategorier
— Andre forvaltningssubjekter (andre offentlige administrative organer), der leverer sundhedstjenesteydelser eller tjene
steydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter
— Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter.
TYSKLAND
Kategorier
Offentligretlige juridiske personer, der leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående
uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter
Myndigheder, offentligretlige institutioner og fonde oprettet enten af staten, delstaterne eller de lokale myndigheder, som
leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelse eller udfører forsknings
aktiviteter:
1) Myndigheder
— Højere uddannelsesinstitutioner af videnskabelig karakter - (Universiteter)
— kassenärztliche Vereinigungen - (foreninger af sygekasselæger)
2) Institutioner og fonde
Ikkeindustrielle og ikkekommercielle organer, der er underlagt statskontrol, som leverer sundhedstjenesteydelser eller
tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter:
— Rechtsfähige Bundesanstalten - (selvejende forvaltningsinstitutioner på forbundsplan)
— Wohlfahrtsstiftungen - (sociale fonde)
Privatretlige juridiske personer
Ikkeindustrielle og ikkekommercielle organer, der er underlagt statskontrol, som leverer sundhedstjenesteydelser eller
tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter, including kommunale
Versorgungsunternehmen (kommunale forsyningsvirksomheder):
— Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen,) - [sundhed: sygehuse,
sanatorier, medicinske forskningsinstitutioner]
— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) - [uddannelse: videreuddannelses, efteruddannelses- og omskolingsinstitutioner, voksenundervisning]
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— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und
Vereine, Wissenschaftsförderung) - [videnskab, forskning og udvikling: store forskningsinstitutioner, videnskabelige
selskaber og foreninger, organer til fremme af videnskabsstøtte]
ESTLAND
— Eesti Kunstiakadeemia
— Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
— Eesti Maaülikool
— Eesti Teaduste Akadeemia
— Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
— Tallinna Ülikool
— Tallinna Tehnikaülikool
— Tartu Ülikool
Kategorier
Andre offentlig- eller privatretlige juridiske personer i henhold til artikel 10, stk. 2, i loven om offentlige udbud (RT I
21.7.2007, 15, 76), som leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser
eller udfører forskningsaktiviteter
IRLAND
Organer
— Forfás (Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation)
— FÁS (Industrial and employment training)
— Health and Safety Authority
— CERT (Training in hotel, catering and tourism industries)
— Teagasc (Agricultural research, training and development)
— Marine Institute
Kategorier
— Sundhedsstyrelsen
— Sygehuse og andre institutioner af offentlig karakter
— Erhvervsuddannelsesudvalg
— Offentlige læreanstalter og uddannelsesinstitutioner
— Organer, der er oprettet for at levere sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående
uddannelser eller udføre forskningsaktiviteter, som f.eks. Institute of Public Administration, Economic and Social
Research Institute
— Andre offentlige organer, der falder ind under definitionen af et offentligretligt organ, og som leverer sundheds
tjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter
GRÆKENLAND
Kategorier
a) Offentlige organer, der leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser
eller udfører forskningsaktiviteter
b) Privatretlige juridiske personer, der er statsejede, eller som efter gældende ret regelmæssigt modtager mindst 50 % af
deres årlige budget i form af offentlig støtte, eller hvor staten ejer mindst 51 % af selskabskapitalen, og som leverer
sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører forskningsakti
viteter
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c) Privatretlige juridiske personer, der ejes af offentligretlige juridiske personer, lokale myndigheder på alle niveauer samt
lokale sammenslutninger af "kommuner" (lokale administrative områder), af offentligretlige virksomheder eller enhe
der, eller af juridiske personer som omhandlet i punkt b), eller som efter gældende ret eller egne vedtægter regelmæs
sigt modtager mindst 50 % af deres årsbudget i form af støtte fra sådanne juridiske personer, eller hvor juridiske
personer som nævnt ovenfor ejer mindst 51 % af selskabskapitalen i sådanne offentligretlige juridiske personer, og
som leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører
forskningsaktiviteter
SPANIEN
Kategorier
— Offentligretlige organer og enheder, der er omfattet af "Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector
público" (Spaniens centrale lovgivning om offentlige udbud), jf. artikel 3 heri, bortset fra dem, der hører under
"Administración General del Estado" (den generelle statslige forvaltning), "Administración de las Comunidades Autó
nomas" (de selvstyrende regioners forvaltning) og "Corporaciones Locales" (og de lokale myndigheders forvaltning), og
som leverer sundhedstjenesteydelser eller udfører forskningsaktiviteter
— Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (forvaltningsmyndigheder og fælles tjenester inden
for social sikring)
FRANKRIG
Kategorier
1) Nationale offentlige organer:
— Académie des Beaux-arts
— Académie française
— Académie des inscriptions et belles-lettres
— Académie des sciences
— Académie des sciences morales et politiques
— Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
— Ecoles d'architecture
— Institut national de la consommation
— Groupements d'intérêt public, som f.eks.:
— Agence EduFrance
— ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique) og
— Agence nationale de lutte contre l'illettrisme.
2) Offentlige institutioner af administrativ karakter på regionalt, departementalt og lokalt plan:
— Etablissements publics hospitaliers (f.eks.: l'Hôpital Départemental Dufresne-Sommeiller)
KROATIEN
— Agencija Alan d.o.o.
— CARnet (Kroatiens akademi- og forskningsnet)
— Hjælpe- og plejecentre
— Sundhedscentre
— Statsarkiver
— Statens institut for naturbeskyttelse
— Fonden for miljøbeskyttelse og energieffektivitet
— Kroatiens videnskabs- og kunstakademi
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— Kroatiens sammenslutning for teknologisk kultur
— Kroatiens hesteavlscenter – statens stutteri i Đakovo og Lipik
— Kroatiens center for landbrug, fødevarer og landdistriktspørgsmål
— Kroatiens minde- og dokumentationscenter for borgerkrigen
— Kroatiens institut for restaurering
— Kroatiens institut for akutbehandling
— Kroatiens nationale folkesundhedsinstitut
— Kroatiens institut for mental sundhed
— Kroatiens institut for telemedicin
— Kroatiens institut for toksikologi og anti-doping
— Kroatiens nationale institut for transfusionsmedicin
— Kroatiens institut for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
— Offentlige højere læreanstalter
— Offentlige videnskabelige institutioner
— Kliniske hospitaler
— Kliniske hospitalscentre
— Klinikker
— "Miroslav Krleža"-instituttet for leksikografi
— Sanatorier
— Apoteker oprettet af de regionale selvstyrende enheder
— Internationalt center for undervandsarkæologi
— National- og universitetsbiblioteket
— Republikken Kroatiens nationale stiftelse for videnskab, videregående uddannelse og teknologisk udvikling
— Det nationale center for ekstern uddannelsesevaluering
— Nationalrådet for videregående uddannelse
— Det nationale videnskabsråd
— Opdragelsesanstalter/ungdomsfængsler
— Uddannelsesinstitutioner grundlagt af Republikken Kroatien eller lokale og regionale selvstyrende organer
— Almensygehuse
— Poliklinikker
— Specialhospitaler
— Universitetets datacentral
— Institutioner for akut medicinsk behandling
— Institutioner for palliativ behandling
— Sundhedsplejeinstitutioner
— Folkesundhedsinstitutter
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ITALIEN
Kategorier
— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (Statsuniversiteter,
statslige universitetsinstitutter, konsortier for udbygning af universiteter)
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (Offentlige velfærds- og velgørenhedsinstitutioner)
— Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (Højere videnskabe
lige og kulturelle institutter, observatorier for astronomi, astrofysik, geofysik og vulkanologi)
— Enti di ricerca e sperimentazione (Organer for forskning og forsøgsaktiviteter)
— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (Organisationer, der leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i
forbindelse med videregående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter i offentlighedens interesse)
CYPERN
— Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
— Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
— Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
— Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου
— Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
— Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
LETLAND
— Privatretlige enheder, der foretager offentlige indkøb i henhold til "Publisko iepirkumu likuma prasībām" og leverer
sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører forskningsakti
viteter
LITAUEN
— Forsknings- og uddannelsesinstitutioner (Videregående uddannelsesinstitutioner, videnskabelige forskningsinstitutioner,
forsker- og teknologiparker samt andre institutioner, der beskæftiger sig med evaluering eller tilrettelæggelse af
forskning og uddannelse)
— Videregående uddannelsesinstitutioner
— Nationale institutioner inden for det litauiske sundhedsvæsen (Klinikker og hospitaler, offentlige apoteker og andre
institutioner inden for sundhedsvæsenet osv.)
— Andre offentlig- og privatretlige organer i henhold til bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i lov om offentlige udbud
("Valstybės žinios" (Statstidende) nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006), som leverer sundhedstjenesteydelser eller
tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelse eller udfører forskningsaktiviteter
LUXEMBOURG
— Établissements publics placés sous la surveillance des communes.
UNGARN
Organer
— Egyes költségvetési szervek (Visse budgetfinansierede organer, som leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser
i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter)
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— Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (Forvaltningsorganer for de særskilte statslige fonde, der leverer sundheds
tjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter)
— A közalapítványok (Offentlige fonde, der leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videre
gående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter)
Kategorier
— Organisationer, der er oprettet med henblik på at opfylde almennyttige behov, som ikke har en industriel eller
kommerciel karakter, og som kontrolleres af offentlige organer eller primært finansieres af det offentlige (via det
offentlige budget), og som leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddan
nelser eller udfører forskningsaktiviteter
— Organisationer, der er oprettet ved lov, som fastlægger deres offentlige opgaver og drift, og som kontrolleres af
offentlige organer eller primært finansieres af det offentlige via det offentlige budget, og som leverer sundheds
tjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter
— Organisationer, der er oprettet af offentlige organer for at levere sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbin
delse med videregående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter, og som kontrolleres af de offentlige organer
ΜΑLTA
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Premierministerens kontor)
— Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Maltas råd for videnskab og teknologi)
— Ministeru tal-Finanzi (Finansministeriet)
— Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Maltas statistikmyndighed)
— Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministeriet for undervisning, ungdom og beskæftigelse)
— Junior College (Gymnasium)
— Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Skolen for kunst, videnskab og teknologi)
— Università ta' Malta (Maltas universitet)
— Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Fonden for internationale studier)
— Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Styrelsen for beskæftigelse og erhvervsuddannelse)
— Awtorità' tas-Saħħa u s-Sigurtà (Arbejdsmiljøtilsynet)
— Istitut għalStudji Turistiċi (Instituttet for turismestudier)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministeriet for sundhed, ældrespørgsmål og lokal sundhedspleje)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Sundhedsfonden)
— Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp-Hospitalet)
— Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital)
— Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital)
— Awtorità dwar il-Mediċini (Lægemiddelstyrelsen)
— Kumitat tal-Welfare (Forsorgsudvalget)
— Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministeriet for investeringer, industri og
informationsteknologi)
— Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Maltas nationale laboratorium)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministeriet for familie og social solidaritet)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Socialforsorgsfonden)

L 186/1224

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

— Sedqa
— Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Udenrigsministeriet)
— Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (Det internationale institut for aldring)
NEDERLANDENE
Organer
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - (Ministeriet for indenrigsspørgsmål)
— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)/(Nederlandsk institut for brandvæsen og
katastrofebeskyttelse)
— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)/(Nederlandsk kontor for kvalifikationsbeviser til brandfolk)
— Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)/(Nationalt institut for udvælgelse og uddannelse af poli
tifolk)
— Ministerie van Economische Zaken - (Økonomiministeriet)
— Van Swinden Laboratorium B.V. - (NMi van Swinden-laboratoriet)
— Nederlands Meetinstituut B.V. - (Nmi-instituttet for metrologi og teknologi)
— Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)/(Nederlandsk institut for flyudvikling og
rumfart)
— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Det centrale statistiske kontor)
— Energieonderzoek Centrum Nederland - (Det nederlandske energiforskningscenter) (ECN)
— Ministeriet for landbrug, naturspørgsmål og fødevarekvalitet
— Universiteit Wageningen - (Universitet og forskningscenter i Wageningen):
— Stichting DLO - (Landbrugsforskningscenter)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen - (Ministeriet for undervisning, kultur og videnskab)
Myndigheder med kompetence for:
— offentlige eller offentligt finansierede særlige institutter i henhold til Wet Educatie en Beroepsonderwijs (lov om
uddannelse og erhvervsuddannelse)
— offentligt finansierede universiteter og højere læreanstalter, Åbent Universitet og universitetshospitaler i henhold til
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (lov om videregående uddannelser og videnskabelig
forskning)
— nationale pædagogiske centre i henhold til Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (lov
om tilskud til nationale uddannelsesmæssige støtteaktiviteter)
— organer som defineret i Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (lov om privatisering af nationale tjenester)
— andre organisationer og institutioner inden for undervisning, kultur og videnskab, der finansieres med mere end
50 % af ministeriet for undervisning, kultur og videnskab
— Alle organisationer, der finansieres med mere end 50 % af Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bl.a.:
— Informatie Beheer Groep (IB-Groep)
— Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
— Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO)
— Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO)
— Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO)
— Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
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— Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF)
— Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
— Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs
— Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom)
— Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
— Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF)
— Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw
— Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD)
— Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie
— Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving
— Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
— Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie
— Stichting Participatiefonds voor het onderwijs
— Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
— Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
— Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
— College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
— Stichting Lezen
— Centrum voor innovatie van opleidingen
— Instituut voor Leerplanontwikkeling
— Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting
— Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
— Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
— BVE-Raad
— Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
— Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
— Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
— Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
— Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
— Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
— Stichting SoFoKles
— Europees Platform
— School der Poëzie
— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
— Doe Maar Dicht Maar
— ElHizjra
— Jongeren Onderwijs Media
— Ministeriet for sundhed, velfærd og sport
— College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) - (Lægemiddelstyrelse)
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— College sanering Ziekenhuisvoorzieningen - (Nationalt institut til sanering af sygehussektoren)
— Zorgonderzoek Nederland (ZON) - (Råd til forskning og udvikling i sundehedssektoren)
— N.V. KEMA/Stichting TNO Certification - (KEMA/TNO certificering)
— College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) - (Nationalt center for hospitalsbyggeri)
— Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) - (Fond for fremme af folkesundheden
og miljøet)
— Stichting Sanquin Bloedvoorziening - (Sanquin-fonden for blodforsyning)
— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) - (Nederlandsk fond for transplantationer)
— Regionale Indicatieorganen (RIO's) - (Regionale organer for behovsvurdering)
ØSTRIG
— Alle organer, der er underlagt budgetkontrol foretaget af Rechnungshof (Revisionsretten), bortset fra organer af
industriel eller handelsmæssig art, og som leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med
videregående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter
POLEN
1) Offentlige universiteter og højere læreanstalter:
— Uniwersytet w Białymstoku
— Uniwersytet w Gdańsku
— Uniwersytet Śląski
— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
— Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
— Katolicki Uniwersytet Lubelski
— Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
— Uniwersytet Łódzki
— Uniwersytet Opolski
— Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
— Uniwersytet Mikołaja Kopernika
— Uniwersytet Szczeciński
— Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
— Uniwersytet Warszawski
— Uniwersytet Rzeszowski
— Uniwersytet Wrocławski
— Uniwersytet Zielonogórski
— Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
— Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
— Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
— Politechnika Białostocka
— Politechnika Częstochowska
— Politechnika Gdańska
— Politechnika Koszalińska
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— Politechnika Krakowska
— Politechnika Lubelska
— Politechnika Łódzka
— Politechnika Opolska
— Politechnika Poznańska
— Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
— Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
— Politechnika Szczecińska
— Politechnika Śląska
— Politechnika Świętokrzyska
— Politechnika Warszawska
— Politechnika Wrocławska
— Akademia Morska w Gdyni
— Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
— Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
— Akademia Ekonomiczna w Krakowie
— Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
— Szkoła Główna Handlowa
— Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
— Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
— Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
— Akademia Podlaska w Siedlcach
— Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
— Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
— Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie
— Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie
— Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
— Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
— Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
— Akademia Rolnicza w Lublinie
— Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
— Akademia Rolnicza w Szczecinie
— Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
— Akademia Rolnicza we Wrocławiu
— Akademia Medyczna w Białymstoku
— Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
— Akademia Medyczna w Gdańsku
— Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
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— Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
— Akademia Medyczna w Lublinie
— Uniwersytet Medyczny w Łodzi
— Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
— Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
— Akademia Medyczna w Warszawie
— Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
— Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
— Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
— Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
— Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
— Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
— Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej
— Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
— Akademia Obrony Narodowej
— Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
— Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta
— Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
— Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
— Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
— Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
— Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
— Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
— Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
— Akademia Muzyczna w Krakowie
— Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
— Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
— Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
— Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
— Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
— Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
— Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
— Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
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— Akademia Sztuk Pięknych Katowicach
— Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
— Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
— Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
— Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
— Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
— Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks, Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
— Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
— Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka w Sanoku
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
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— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
— Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
— Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
2) Offentlige forskningsinstitutioner, forsknings- og udviklingsinstitutioner og andre forskningsinstitutioner
3) Offentlige selvstyrende forvaltningsenheder i sundhedssektoren, der er oprettet af regionale eller lokale myndigheder
eller sammenslutninger af sådanne myndigheder
PORTUGAL
— Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial - (Offentlige institutioner uden industriel eller kommerciel
karakter), der leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller
udfører forskningsaktiviteter
— Serviços públicos personalizados - (Offentlige tjenester med status som juridisk person), der leverer sundhedstjenestey
delser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter
— Fundações públicas - (Offentlige fonde), der leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med
videregående uddannelser eller udfører forskningsaktiviteter)
— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde - (Offentlige institutioner inden for uddannelse,
forskning og sundhed)
— Instituto de Meteorologia - (Meteorologisk institut)
— Instituto do Sangue - (Den portugisiske blodbank)
RUMÆNIEN
— Academia Română (Det rumænske akademi)
— Institutul European din România (Rumæniens europæiske institut)
— Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (Instituttet for undersøgelse af forbrydelser under Kommunismen)
— Institutul de Memorie Culturală (Kulturarvsinstituttet)
— Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (Det nationale organ
for fællesskabsprogrammer inden for uddannelse)
— Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior (Det europæiske UNESCO-center for videregående uddan
nelser)
— Palatul Național al Copiilor (Det nationale børnepalads)
— Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate (Det nationale center for stipendier i udlandet)
— Agenția pentru Sprijinirea Studenților (Organet for støtte til studerende)
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— Institutul Național de Cercetare pentru Sport (Det nationale forskningsinstitut for sport)
— Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (Det nationale organ for forbedring og zooteknisk
reproduktion)
— Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Det centrale laboratorium for plantesundhedskarantæne)
— Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor (Det centrale laboratorium for frø og
plantemateriale (Kvalitet)
— Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară (Hygiejneinstituttet for veterinærforanstaltninger med henblik på
folkesundheden)
— Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (Dyresundhedsinstituttet)
— Banca de Resurse Genetice Vegetale (Center for vegetabilske genetiske ressourcer)
— Administratia Nationala de Meteorologie (Den nationale meteorologiske administration)
— Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic (Administrationen for videnskabelig
forskning, innovation og teknologioverførsel - AMCSIT)
— Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "RoEduNet" (Kontoret for admini
stration og drift af datakommunikationsnetværket - RoEduNe)
— Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (Det rumænske center for
oplæring og uddannelse af personale inden for søtransport)
— Agenția Spațială Română (Det rumænske rumfartsagentur)
— Școala Superioară de Aviație Civilă (Den højere læreanstalt for civil luftfart)
— Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni (Uddannelsescenter for industripersonale i Busteni)
— Centrul de Formare și Management București (Handelsadministrations- og -uddannelsescentret i Bucharest)
— Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (Forskningsagenturet for militærteknik og -teknologi)
— Comisia Națională de Prognoză (CNP) (Den nationale kommission for prognoser)
— Institutul Național de Statistică (INS) (Det statistiske kontor)
— Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (Det nationale råd for studier af Securitates-arkiver)
— Institutul Național de Administrație (INA) (Det nationale forvaltningsinstitut)
— Biroul Român de Metrologie Legală (Det rumænske bureau for retslig metrologi)
— Institutul Național de Expertize Criminalistice (Det nationale institut for kriminologisk ekspertise)
— Institutul Național al Magistraturii (Det nationale retsinstitut)
— Școala Națională de Grefieri (Den nationale skole for justitssekretærer)
— Institute și centre de cercetare (Forskningsinstitutter og -centre)
— Institute și centre de cercetare (Forskningsinstitutter og -centre)
— Instituții de învățământ de stat (Statslige uddannelsesinstitutioner)
— Universități de stat (Statsuniversiteter)
— Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (Hospitaler, sanato
rier, klinikker, lægehuse, retsmedicinske institutter, ambulancestationer)
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SLOVENIEN
— Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (Offentlige institutioner inden for børnepasning, undervisning
og sport)
— Javni zavodi s področja zdravstva (Offentlige institutioner i sundhedssektoren)
— Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (Offentlige videnskabs- og forskningsinstitutioner)
SLOVAKIET
— Alle juridiske personer, der er oprettet som almennyttige organer i henhold til særlig lovgivning eller ved særlige
administrative foranstaltninger, og som ikke har industriel eller kommerciel karakter, og som samtidig opfylder mindst
én af følgende betingelser:
— finansieres helt eller delvis af en ordregivende myndighed, dvs. regeringsmyndighed, kommunalforvaltning, selv
styrende region eller anden juridisk person, der opfylder betingelserne i artikel 1, stk. 9, andet afsnit, litra a), b)
eller c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF
— forvaltes eller kontrolleres af en ordregivende myndighed, dvs. regeringsmyndighed, kommunalforvaltning, selv
styrende region eller et andet offentligretligt organ, der opfylder betingelserne i artikel 1, stk. 9, andet afsnit, litra
a), b) eller c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF
— er en ordregivende myndighed, dvs. at en regeringsmyndighed, kommunalforvaltning, selvstyrende region eller
anden juridisk person, der opfylder betingelserne i artikel 1, stk. 9, andet afsnit, litra a), b) eller c), i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF, udpeger eller vælger mere end halvdelen af medlemmerne af dens
bestyrelse eller tilsynsorgan
— leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører
forskningsaktiviteter
FINLAND
Offentlige eller offentligt kontrollerede organer eller virksomheder, bortset fra organer af industriel eller handelsmæssig
art, som leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører
forskningsaktiviteter
SVERIGE
Alle almennyttige organer, hvis offentlige kontrakter er underlagt tilsyn af den svenske konkurrencemyndighed, og som
leverer sundhedstjenesteydelser eller tjenesteydelser i forbindelse med videregående uddannelser eller udfører forsknings
aktiviteter
DET FORENEDE KONGERIGE
Organer
— Health and Safety Executive
— National Research Development Corporation
— Public Health Laboratory Service Board
— National Blood Authority
— Ordnance Survey
Kategorier
— Universiteter og læreanstalter, der primært finansieres af andre ordregivende myndigheder
— Forskningsråd
— Myndigheder under det statslige sundhedsvæsen (National Health Service)
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Afdeling C
Andre omfattede enheder
Medmindre andet er angivet i dette bilag, gælder kapitel 9 (offentlige udbud) for andre omfattede enheder i denne
afdeling, hvis værdien af de offentlige udbud skønnes at svare til eller overstige følgende tærskelværdier:

Varer, jf. afdeling D (varer):

SDR

400 000

Tjenesteydelser, jf. afdeling E (tjenesteydelser):

SDR

400 000

Tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. afdeling F (bygge- og anlægs SDR
virksomhed):

5 000 000

Andre omfattede enheder:
1. Alle ordregivende enheder, hvis offentlige udbud er dækket af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af
26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport
samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (i det følgende benævnt "EU's forsyningsvirksomheds
direktiv"), som er ordregivende myndigheder, f.eks. de ordregivende enheder, der er omfattet af afdeling A (centrale
statslige enheder) og B (decentrale statslige enheder) eller offentlige virksomheder (3), og som udøver én af de
aktiviteter, der er nævnt nedenfor, eller en kombination heraf:
a) levering eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med transport eller distribution af
elektricitet eller forsyning af disse net med elektricitet
b) tilrådighedsstillelse eller drift af net til betjening af offentligheden inden for transport med jernbane (4).
2. Vejledende lister over ordregivende enheder inden for elektricitet, som omhandlet i stk. 1, litra a), og af ordregivende
enheder inden for jernbanetransport, som omhandlet i stk. 1, litra b), er fastsat efter bemærkningerne til denne afdeling
og statslige ordregivende myndigheder og offentlige virksomheder, der opfylder kriterierne i stk. 1.
Bemærkninger til afdeling C (andre omfattede enheder):
1. Udbud med henblik på udøvelse af en af ovennævnte aktiviteter, som er udsat for almindelige konkurrencevilkår på
det berørte marked, er ikke omfattet af denne aftale.
2. Kapitel 9 (offentlige udbud) omfatter ikke udbud indgået af ordregivende enheder, der er omfattet i afdeling C:
a) til andre formål end udøvelse af deres aktiviteter som beskrevet i afdeling C eller udøvelse af disse aktiviteter i et
land, der ikke er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)
b) til videresalg eller udlejning til tredjemand, forudsat at den ordregivende enhed ikke besidder særlige eller eksklusive
rettigheder til at sælge eller udleje genstanden for sådanne kontrakter, og at det står andre enheder frit for at sælge
eller udleje den på de samme betingelser som den ordregivende enhed.
(3) Ifølge EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv er en offentlig virksomhed enhver virksomhed, som de ordregivende myndigheder direkte
eller indirekte kan have bestemmende indflydelse på som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende
regler.
Bestemmende indflydelse antages at foreligge, når de ordregivende myndigheder direkte eller indirekte i relation til en virksomhed:

— besidder majoriteten af virksomhedens ansvarlige kapital
— råder over flertallet af de stemmer, som er knyttet til de kapitalandele, som virksomheden har udstedt, eller
— kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksomhedens administrations-, ledelses- eller tilsyns
organ.
(4) F.eks. tilrådighedsstillelse eller drift af net (jf. betydningen i fodnoten til punkt 4, litra a), i bemærkningerne til denne afdeling) til
betjening af offentligheden inden for transport med højhastighedstog eller konventionelle tog.
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3. Når en ordregivende enhed, som ikke er en ordregivende myndighed, forsyner net, som skal betjene offentligheden,
med elektricitet, betragtes dette ikke som en form for virksomhed som omhandlet i afdeling C, punkt 1, litra a) eller
b), når:
a) den pågældende enheds produktion af elektricitet finder sted, fordi forbruget heraf er nødvendigt for udøvelsen af
en anden aktivitet end den, der er omhandlet i afdeling C, punkt 1, litra a) og b), og
b) forsyningen af det offentlige net afhænger kun af den ordregivende enheds eget forbrug og har ikke oversteget
30 % af denne ordregivende enheds samlede energiproduktion beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år,
heri medregnet det løbende år.
4. Forudsat at betingelserne i stk. 2 er opfyldt, omfatter denne aftale ikke udbud:
a) som en ordregivende enhed indgår med en tilknyttet virksomhed (5), eller
b) der af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivende enheder med henblik på udøvelse af de i
afdeling C, punkt 1, litra a) og b), omhandlede former for virksomhed indgås med en virksomhed, der er tilknyttet
en af disse ordregivende enheder.
Stk. 1 finder anvendelse på kontrakter om tjenesteydelser eller indkøbskontrakter, hvis mindst 80 % af den
gennemsnitlige omsætning fra tjenesteydelser eller leverancer, som den tilknyttede virksomhed har udført inden
for de seneste tre år, hidrører fra henholdsvis tjenesteydelser eller leverancer til de virksomheder, hvortil den er
knyttet (6).
5. Kapitel 9 (offentlige udbud) omfatter ikke udbud:
a) der af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivende enheder med henblik på udøvelse af de i
afdeling C, punkt 1, litra a) og b), omhandlede former for virksomhed indgås med en af disse ordregivende enheder,
eller
b) der af en ordregivende enhed indgås med et sådant joint venture, som den er en del af, hvis joint venturet er
oprettet for at udføre den pågældende aktivitet over en periode på mindst tre år, og hvis det i det instrument, der
opretter joint venturet, er angivet, at de ordregivende enheder, det udgøres af, vil være del af det i mindst den
samme periode.
A. Vejledende liste over ordregivende enheder inden for elektricitet
BELGIEN
— Kommunale myndigheder og sammenslutninger af kommunale myndigheder, for så vidt angår denne del af deres
aktiviteter.
— Elia
BULGARIEN
Enheder med bevilling til transport og distribution af elektricitet i henhold til artikel 39, stk. 1, i Закона за енергетиката
(обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):
— Българско акционерно дружество Гранитоид АД
— ЕВН България Електроразпределение АД
— ЕВН България Електроснабдяване АД
— Енерго-про България - АД
— ЕОН България Мрежи АД
— ЕОН България Продажби АД
(5) Ved "tilknyttet virksomhed" forstås en virksomhed, hvis årsregnskaber er konsolideret med den ordregivende enheds årsregnskaber i
overensstemmelse med kravene i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3,
litra g), om konsoliderede regnskaber, eller, når det drejer sig om virksomheder, der ikke er underlagt dette direktiv, en virksomhed,
som den ordregivende enhed direkte eller indirekte kan udøve bestemmende indflydelse på, eller som kan udøve bestemmende
indflydelse på den ordregivende enhed, eller som sammen med den ordregivende enhed er underkastet en anden virksomheds
bestemmende indflydelse som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler.
(6) Når omsætningen, afhængigt af hvornår den tilknyttede virksomhed blev etableret eller påbegyndte sin aktivitet, ikke findes for de tre
seneste regnskabsår, er det tilstrækkeligt, at denne virksomhed påviser sandsynligheden af, at den i dette stykke nævnte omsætning
kan realiseres, især i form af fremskrivning af aktiviteter.
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— ЕРП Златни пясъци АД
— ЕСО ЕАД
— Златни пясъци-сервиз АД
— ЧЕЗ България Разпределение АД
— ЧЕЗ Електро България АД
TJEKKIET
Alle ordregivende enheder i de sektorer, der leverer tjenesteydelser inden for elektricitet, som anført i afsnit 4, stk. 1, litra
c), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, som ændret.
Eksempler på ordregivende enheder:
— ČEZ, a. s.
— ČEZ, a. s.
— PREdistribuce, a.s.
DANMARK
— Enheder, der varetager transport af elektricitet på grundlag af en bevilling efter § 19 i lov om elforsyning, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006
— Transport af elektricitet, der varetages af Energinet Danmark eller datterselskaber fuldt ejet af Energinet Danmark, i
henhold til lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, jf. lov nr. 1384 af 20. december 2004
TYSKLAND
Lokale myndigheder, offentligretlige institutioner eller sammenslutninger af offentligretlige institutioner eller statsligt
styrede virksomheder, der forsyner andre virksomheder med energi, forestår driften af et energiforsyningsnet eller har
råderet over et energiforsyningsnet i kraft af ejerskab, jf. artikel 3, nr. 18, i Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversor
gung (Energiewirtschaftsgesetz) af 24. april 1998, senest ændret den 9. december 2006
ESTLAND
— Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i loven om offentlige udbud (RT I 21.02.2007, 15, 76) og
artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56 332):
— OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)
— OÜ Põhivõrk (Põhivõrk LLC)
IRLAND
— The Electricity Supply Board (ESB Network Ltd)
— ESB Independent Energy - ESBIE - electricity supply
— Viridian Energy Supply Ltd. - electricity supply
— Bord Gáis Éireann - electricity supply
— Leverandører og producenter af elektricitet, der er meddelt bevilling i henhold til Electricity Regulation Act 1999
— EirGrid plc
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GRÆKENLAND
"Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.", der er oprettet ved lov nr. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ og opererer i
henhold til lov nr. 2773/1999 og præsidentdekret nr. 333/1999
SPANIEN
— Red Eléctrica de España, S.A.
— Endesa, S.A.
— Iberdrola, S.A.
— Unión Fenosa, S.A.
— Hidrocantábrico Distribución Eléctrica
— Andre enheder, der står for produktion, transport og distribution af elektricitet, i henhold til "Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector eléctrico" med tilhørende gennemførelsesbestemmelser
FRANKRIG
— RTE, der forvalter elektricitetstransportnettet
— Enheder, der står for elforsyning, og som er nævnt i artikel 23 i Loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et
du gaz af 8. april 1946, med senere ændringer (distributionsvirksomheder med forskellig selskabsretlig status,
forsyningsselskaber eller tilsvarende tjenester, der omfatter regionale eller lokale myndigheder): F.eks.: Gaz de
Bordeaux, Gaz de Strasbourg
— Electricité de Strasbourg (ES Réseaux)
KROATIEN
Ordregivende enheder, som omhandlet i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Lov om
offentlige udbud, statstidende nr. 90/11), der er offentlige virksomheder eller ordregivende myndigheder, og som i
henhold til særlige bestemmelser beskæftiger sig med bygge- og anlægsaktiviteter (levering) af faste net eller forvaltning
af faste net til levering af offentlige tjenesteydelser i forbindelse med produktion, transmission og forsyning af elektrisk
energi, som f.eks. enheder, der er aktive inden for de omhandlede aktiviteter på baggrund af tilladelsen til at beskæftige sig
med energirelaterede aktiviteter i henhold til lov om energi (Kroatiens statstidende nr. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 og
127/10)
ITALIEN
— Virksomheder i Enel-gruppen der har koncession til transport og distribution af elektricitet i henhold til Decreto
Legislativo nr. 79 af 16. marts 1999, med senere ændringer og tilføjelser
— TERNA- Rete elettrica nazionale SpA
— Andre virksomheder med koncession i henhold til Decreto Legislativo nr. 79 af 16. marts 1999.
CYPERN
— Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου oprettet ved περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171
— Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς oprettet i henhold til artikel 57 i Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου
122(Ι) του 2003
Andre personer, enheder eller virksomheder, der udøver en af de former for virksomhed, der er omhandlet i artikel 3 i
direktiv 2004/17/EF, og som udøver virksomheden på grundlag af en bevilling, der er udstedt i henhold til artikel 34 i
περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003}.
LETLAND
VAS "Latvenergo" og andre virksomheder, der står for transmission og distribution af elektricitet, og som foretager
indkøb i henhold til loven "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums".
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LITAUEN
— Akcinė bendrovė "Lietuvos energija"
— Akcinė bendrovė "Rytų skirstomieji tinklai"
— Akcinė bendrovė "VST"
— Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (1, 2) i lov om offentlige udbud i Republikken Litauen (Stats
tidende nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) og som er aktive inden for transport og distribution af elektricitet i
henhold til lov om elektricitet i Republikken Litauen (Statstidende, nr. 66-1984, 2000; nr. 107-3964, 2004) og lov
om atomkraft i Republikken Litauen (Statstidende nr. 119-2771, 1996).
LUXEMBOURG
— Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), der står for distribution af elektricitet i henhold til
"convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le GrandDuché du Luxembourg" af 11. november 1927, godkendt ved lov af 4. januar 1928
— Lokale myndigheder med ansvar for transport eller distribution af elektricitet
UNGARN
Enheder, der står for transport eller distribution af elektricitet i henhold til artikel 162-163 i 2003. évi CXXIX. törvény a
közbeszerzésekről og 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
ΜΑLTA
Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)
NEDERLANDENE
Elforsyningsvirksomheder, der opererer på grundlag af en bevilling (vergunning) fra amtsmyndighederne ifølge "Pro
vinciewet". For eksempel:
— Essent
— Nuon
ØSTRIG
Enheder, der forestår driften af et transmissions- eller distributionsnet i henhold til Elektrizitätswirtschafts- und Organi
sationsgesetz, BGBl. I nr. 143/1998, med senere ændringer, eller i henhold til de ni delstaters "Elektrizitätswirtschafts(we
sen)gesetze"
POLEN
Energiselskaber i den betydning, der er fastsat i ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, bl.a.:
— ENEA Operator sp. z o.o.
— Energetyka sp. z o.o., Lublin
— EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław
— ENION S.A., Kraków
— Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice
— Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk
— Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.
— Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
— PKP Energetyka sp. z o.o., Warszawa
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa
— Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o.
— PSE-Operator S.A., Warszawa
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— Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
— Zakład Elektroenergetyczny "Elsen" sp. z o.o., Częstochowa
— Zakład Energetyczny Białystok S.A.
— Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.
— Zakład Energetyczny Toruń S.A.
— Zakład Energetyczny Warszawa-Teren
— Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
— Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT sp. z ο.ο.
— Energetyka Południe S.A.
PORTUGAL
1. Eltransport:
Enheder, der transporterer elektricitet i henhold til:
— Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de Agosto
2. Eldistribution:
— Enheder, der distribuerer elektricitet i henhold til Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro, e do Decreto-Lei no
172/2006, de 23 de Agosto
— Enheder, der distribuerer elektricitet i henhold til Decreto-Lei no 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei no 56/97, de 14 de Março e do Decreto-Lei no 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada
pelos Decreto-Lei no 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei no 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei no
17/92, de 5 de Fevereiro
RUMÆNIEN
— Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București ("Transelectrica" Rumænsk netsel
skab)
— Societatea Comercială Electrica S.A., București
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— "Electrica Distribuție Muntenia Nord" S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— "Electrica Furnizare Muntenia Nord" S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud (Afdelingen for elektrisk energi
distribution og forsyning, Electrica Muntenia Sud)
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice (Handelsvirksomhed til elektrisk energidistribution)
— "Electrica Distribuție Transilvania Sud" S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Handelsvirksomhed til elektrisk energiforsyning)
— "Electrica Furnizare Transilvania Sud" S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice (Handelsvirksomhed til elektrisk energidistribution)
— "Electrica Distribuție Transilvania Nord" S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Handelsvirksomhed til elektrisk energiforsyning)
— "Electrica Furnizare Transilvania Nord" S.A.
— Enel Energie
— Enel Distribuție Banat
— Enel Distribuție Dobrogea
— E.ON Moldova S.A.
— CEZ Distribuție
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SLOVENIEN
Enheder, der transporterer eller distribuerer elektricitet i henhold til Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):
Mat. Št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1613383

Borzen D.O.O.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska D.D.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje D.D.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana D.D.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska D.D.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor D.D.

2000

Maribor

5427223

Elektro - Slovenija D.O.O.

1000

Ljubljana

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.

1000

Ljubljana

1946510

Infra D.O.O.

8290

Sevnica

2294389

Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z
Električno Energijo, D.O.O.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri D.O.O.

2000

Maribor

SLOVAKIET
Enheder, der på grundlag af en tilladelse varetager produktion, transport via transmissionsnettet, distribution og levering
til offentligheden af elektricitet via distributionsnettet i henhold til lov nr. 656/2004 sml.
For eksempel:
— Slovenské elektrárne, a.s.
— Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
— Západoslovenská energetika, a.s.
— Stredoslovenská energetika, a.s.
— Východoslovenská energetika, a.s.
FINLAND
Enheder, som har ansvar for vedligeholdelse af eltransmissions- eller -distributionsnet og for transport af elektricitet samt
for elforsyningssystemet på grundlag af en tilladelse i henhold til afsnit 4 eller 16 i sähkömarkkinalain/elmarknadslagen
(386/1995) og i henhold til laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankin
noista/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)
SVERIGE
Enheder, der står for transport eller distribution af elektricitet i medfør af en koncession i henhold til el-loven (1997:857)
DET FORENEDE KONGERIGE
— En person, der er meddelt bevilling i henhold til afsnit 6 i Electricity Act 1989
— En person, der er meddelt bevilling i henhold til artikel 10, stk. 1, i Electricity (Northern Ireland) Order 1992
— National Grid Electricity Transmission plc
— System Operation Northern Ireland Ltd
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— Scottish & Southern Energy plc
— SPTransmission plc
B. Vejledende liste over ordregivende enheder inden for jernbanetjenesteydelser
BELGIEN
— SNCB Holding / NMBS Holding
— Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Infrabel
BULGARIEN
— Национална компания "Железопътна инфраструктура"
— "Български държавни железници" ЕАД
— "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
— "БДЖ - Тягов подвижен състав (Локомотиви)" ЕООД
— "БДЖ - Товарни превози" ЕООД
— "Българска Железопътна Компания" АД
— "Булмаркет - ДМ" ООД
TJEKKIET
Alle ordregivende enheder inden for sektorer, der leverer tjenesteydelser inden for jernbanetransportydelser, som anført i
afsnit 4, stk. 1, litra f), i lov nr. 137/2006 sml. om offentlige kontrakter, med senere ændringer
Eksempler på ordregivende enheder:
— ČD Cargo, a.s.
— České dráhy, a.s.
— Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
DANMARK
— DSB
— DSB S-tog A/S
— Metroselskabet I/S
TYSKLAND
— Deutsche Bahn AG
— Andre enheder, der levererer jernbanetransportydelser til offenligheden i henhold til artikel 2, stk. 1, i Allgemeines
Eisenbahngesetz af 27. december 1993, senest ændret den 26. februar 2008
ESTLAND
— Enheder, der opererer i henhold til artikel 10, stk. 3, i loven om offentlige udbud (RT I 21.02.2007, 15, 76) og
artikel 14 i konkurrenceloven (RT I 2001, 56332)
— AS Eesti Raudtee
— AS Elektriraudtee
IRLAND
— Iarnród Éireann [/Irish Rail]
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— Railway Procurement Agency
GRÆKENLAND
— – "Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε." ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε.", i henhold til lov nr. 2671/98
— "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε." i henhold til lov nr. 2366/95
SPANIEN
— Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)
— Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
— Eusko Trenbideak (Bilbao)
— Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV)
— Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)
— Ferrocarril de Soller
— Funicular de Bulnes
FRANKRIG
— Société nationale des chemins de fer français og andre jernbaneselskaber, der betjener offentligheden, og som er nævnt
i afsnit II, kapitel 1, i Loi d'orientation des transports intérieurs nr. 82-1153 af 30. december 1982
— Réseau ferré de France, en statsejet virksomhed oprettet i henhold til lov nr. 97-135 af 13. februar 1997
KROATIEN
Ordregivende myndigheder, som omhandlet i artikel 6 i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (lov om
offentlige kontrakter, Statstidende nr. 90/11), der, i henhold til særlige bestemmelser, beskæftiger sig med levering eller
forvaltning af net til betjening af offentligheden i forbindelse med jernbanetransport
ITALIEN
— Ferrovie dello Stato S. p. A., inkl. le Società partecipate
— Enheder, selskaber og virksomheder med koncession inden for jernbanedrift i henhold til kongeligt dekret nr. 1447 af
9. maj 1912, der stadfæster den kodificerede tekst i lovene om le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a
trazione meccanica e gli automobili
— Enheder, selskaber og virksomheder med koncession inden for jernbanedrift i henhold til artikel 4 i lov nr. 410 af
4. juni 1949 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione
— Enheder, selskaber og virksomheder eller lokale myndigheder med koncession inden for jernbanedrift i henhold til
artikel 14 i lov nr. 1221 af 2. august 1952 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre
linee di trasporto in regime di concessione
— Enheder, selskaber og virksomheder, der leverer offentlige transporttjenester i henhold til artikel 8 og 9 i decreto
legislativo nr. 422 af 19. november 1997 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, nr. 9 – ændret ved
decreto legislativo nr. 400 af 20. september 1999 og ved artikel 45 i Legge nr. 166 af 1. august 2002
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CYPERN
LETLAND
— Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"
— Valsts akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens"
LITAUEN
— Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
— Andre enheder, der opfylder betingelserne i artikel 70 (1, 2) i lov om offentlige kontrakter (Statstidende, nr. 84-2000,
1996; nr. 4-102, 2006) og leverer jernbanetransporttjenesteydelser i henhold til lov om jernbanetransport i
Rpublikken Litauen (Statstidende, nr. 72-2489, 2004)
LUXEMBOURG
— Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
UNGARN
— Enheder, der leverer jernbanetransportydelser til offentligheden i henhold til artikel 162-163 i 2003. évi CXXIX.
törvény a közbeszerzésekről og 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről og på grundlag af en autorisation
i henhold til 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről
For eksempel:
— Magyar Államvasutak (MÁV)
ΜΑLTA
NEDERLANDENE
Ordregivende enheder inden for jernbanetransporttjenesteydelser. For eksempel:
— Nederlandse Spoorwegen
— ProRail
ØSTRIG
— Österreichische Bundesbahn
— Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH
— Organer, der i henhold til Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957 med senere ændringer har tilladelse til at yde trans
porttjenesteydelser
POLEN
Enheder, der leverer jernbanetransportydelser og opererer i henhold til ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 8 września 2000 r.; bl.a.:
— PKP Intercity sp. z o.o.
— PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.
— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
— "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.
— PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
— PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
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PORTUGAL
— CP - Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., i henhold til Decreto-Lei nr. 109/77 af 23. marts 1977
— REFER, E.P., i henhold til Decreto-Lei nr. 104/97 af 29. april 1997
— RAVE, S.A., i henhold til Decreto-Lei nr. 323-H/2000 af 19. december 2000
— Fertagus, S.A., i henhold til Decreto-Lei 78/2005, af 13. april
— Offentlige myndigheder og offentlige virksomheder, der leverer jernbanetransportydelser i henhold til Lei nr. 10/90 af
17. marts 1990
— Private virksomheder, der på grundlag af særlige rettigheder eller enerettigheder leverer jernbanetransportydelser i
henhold til Lei nr. 10/90 af 17. marts 1990
RUMÆNIEN
— Compania Națională Căi Ferate – CFR
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR - Marfă"
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "CFR - Călători"
SLOVENIEN
Mat. Št.

5142733

Naziv

Slovenske železnice, d. o. o.

Poštna št.

1000

Kraj

LJUBLJANA

SLOVAKIET
— Enheder, der driver jernbaner og kabelbaner og dertil hørende faciliteter i henhold til lov nr. 258/1993 sml. med
gennemførelsesbestemmelser i lov nr. 152/1997 sml. og nr. 259/2001 sml.
— Enheder, der leverer jernbanetransportydelser til offentligheden i henhold til lov nr. 164/1996 sml. med gennem
førelsesbestemmelser i lov nr. 58/1997 sml., nr. 260/2001 sml., nr. 416/2001 sml. og nr. 114/2004 sml. og i
henhold til regeringsdekret nr. 662 af 7. juli 2004
For eksempel:
— Železnice Slovenskej republiky, a.s.
— Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
FINLAND
VR Osakeyhtiö//VR Aktiebolag
SVERIGE
— Offentlige enheder, der driver jernbanetrafik i henhold til järnvägslagen (2004:519) og järnvägsförordningen
(2004:526)
— Regionale og lokale organer, der driver regional og lokal jernbanetrafik i henhold til lagen (1997:734) om ansvar för
viss kollektiv persontrafik
DET FORENEDE KONGERIGE
— Network Rail plc
— Eurotunnel plc
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Northern Ireland Railways Company Limited
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Afdeling D
Varer
1. Kapitel 9 (offentlige udbud) finder anvendelse på indkøb af alle varer hos enheder i afdeling A (centrale statslige
enheder) til C (andre omfattede enheder), medmindre andet er anført i dette bilag.
2. Uanset stk. 1 omfatter kapitel 9 (offentlige udbud) kun varer, der beskrives i de nedenfor specificerede kapitler i den
kombinerede nomenklatur ("KN"), og som indkøbes af forsvarsministerier og forsvars- og sikkerhedsmyndigheder i
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Irland, Finland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Italien,
Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig, og som er omfattet af denne aftale:
Kapitel 25:

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement

Kapitel 26:

Malme, slagger og aske

Kapitel 27:

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mine
ralsk voks,
undtagen
ex 27.10: særlige motorolier

Kapitel 28:

Uorganiske kemikalier; organiske eller uorganiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters
metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper
undtagen
ex 28.09: sprængstoffer
ex 28.13: sprængstoffer
ex 28.14: tåregas
ex 28.28: sprængstoffer
ex 28.32: sprængstoffer
ex 28.39: sprængstoffer
ex 28.50: giftige stoffer
ex 28.51: giftige stoffer
ex 28.54: sprængstoffer

Kapitel 29:

Organiske kemikalier
undtagen
ex 29.03: sprængstoffer
ex 29.04: sprængstoffer
ex 29.07: sprængstoffer
ex 29.08: sprængstoffer
ex 29.11: sprængstoffer
ex 29.12: sprængstoffer
ex 29.13: giftige stoffer
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ex 29.14: giftige stoffer
ex 29.15: giftige stoffer
ex 29.21: giftige stoffer
ex 29.22: giftige stoffer
ex 29.23: giftige stoffer
ex 29.26: sprængstoffer
ex 29.27: giftige stoffer
ex 29.29: sprængstoffer
Kapitel 30:

Farmaceutiske produkter

Kapitel 31:

Gødningsstoffer

Kapitel 32:

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farver, maling og lakker; kit, spartel
masse og lign.; trykfarver, blæk og tusch

Kapitel 33:

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

Kapitel 34:

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk
voks, tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse og dentalvoks

Kapitel 35:

Proteiner; lim og klister; enzymer

Kapitel 37:

Fotografiske og kinematografiske artikler

Kapitel 38:

Diverse kemiske produkter
undtagen
ex 38.19: giftige stoffer

Kapitel 39:

Kunstharpikser og plastsubstanser, celluloseestere og celluloseethere, samt varer deraf
undtagen
ex 39.03: sprængstoffer

Kapitel 40:

Gummi, syntetgummi og factis samt varer deraf
undtagen
ex 40.11: skudsikre dæk

Kapitel 41:

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder

Kapitel 42:

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

Kapitel 43:

Pelsskind og kunstigt pelsskind; samt varer deraf

Kapitel 44:

Træ og varer deraf, trækul

Kapitel 45:

Kork og varer deraf

Kapitel 46:

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Kapitel 47:

Materialer til papirfremstilling

Kapitel 48:

Papir og pap, varer af papirmasse, papir og pap
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Kapitel 49:

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger

Kapitel 65:

Hovedbeklædning og dele dertil

Kapitel 66:

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, piske, ridepiske samt dele dertil

Kapitel 67:

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Kapitel 68:

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

Kapitel 69:

Keramiske produkter

Kapitel 70:

Glas og glasvarer

Kapitel 71:

Perler, ædel- og halvædelstene, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer;
bĳouterivarer

Kapitel 73:

Jern og stål samt varer deraf

Kapitel 74:

Kobber og varer deraf

Kapitel 75:

Nikkel og varer deraf

Kapitel 76:

Aluminium og varer deraf

Kapitel 77:

Magnesium og beryllium samt varer deraf

Kapitel 78:

Bly og varer deraf

Kapitel 79:

Zink og varer deraf

Kapitel 80:

Tin og varer deraf

Kapitel 81:

Andre uædle metaller, der anvendes i den metallurgiske industri, samt varer deraf

Kapitel 82:

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler, samt dele dertil, af uædle metaller
undtagen
ex 82.05: værktøj
ex 82.07: værktøj, dele

Kapitel 83:

Diverse varer af uædle metaller

Kapitel 84:

Kedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber, dele dertil
undtagen
ex 84.06: motorer
ex 84.08: andre motorer
ex 84.45: maskiner
ex 84.53: automatiske databehandlingsmaskiner
ex 84.55: dele til maskiner henhørende under pos. 84.53
ex 84.59: atomreaktorer
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Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil
undtagen
ex 85.13: telekommunikationsudstyr
ex 85.15: sendere

Kapitel 86:

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; jernbane- og
sporvejsmateriel, trafikreguleringsudstyr af enhver art (ikke-elektrisk)
undtagen
ex 86.02: pansrede elektriske lokomotiver
ex 86.03: andre pansrede lokomotiver
ex 86.05: pansrede vogne
ex 86.06: reparationsvogne
ex 86.07: vogne

Kapitel 87:

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele dertil
undtagen
ex 87.08: tanks og andre pansrede køretøjer
ex 87.01: traktorer
ex 87.02: militærkøretøjer
ex 87.03: kranvogne
ex 87.09: motorcykler
ex 87.14: påhængsvogne

Kapitel 89:

Skibe, både og flydende materiel
undtagen
ex 89.01 A: krigsskibe

Kapitel 90:

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisions
instrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater, dele dertil
undtagen
ex 90.05: kikkerter (binokulære)
ex 90.13: forskellige instrumenter, lasere
ex 90.14: afstandsmålere
ex 90.28: elektriske og elektroniske måleinstrumenter
ex 90.11: mikroskoper
ex 90.17: instrumenter til medicinsk brug
ex 90.18: apparater til mekanoterapi
ex 90.19: ortopædiske artikler
ex 90.20: røntgenapparater
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Kapitel 91:

Fremstilling af ure

Kapitel 92:

Musikinstrumenter, lydoptagere eller lydgengivere, billed- og lydoptagere eller billed- og lydgengi
vere til fjernsyn, dele og tilbehør til de nævnte instrumenter og apparater

Kapitel 94:

Møbler og dele dertil, sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.
undtagen
ex 94.01 A: flysæder

Kapitel 95:

Varer af udskærings- og støbematerialer

Kapitel 96:

Koste, børster, pensler, pudderkvaster og sigter

Kapitel 98:

Diverse

Afdeling E
Tjenesteydelser
Kapitel 9 (offentlige udbud) omfatter følgende tjenesteydelser, der er identificeret i overensstemmelse med De Forenede
Nationers centrale produktklassifikation ("CPC"), der findes i dokument MTN.GNS/W/120*, og som indkøbes af enheder i
afdeling A (centrale statslige enheder) til C (andre omfattede enheder), med forbehold af bemærkningerne til de respektive
afdelinger, bestemmelserne til denne afdeling og afdeling G (generelle bemærkninger):
Tjenesteydelse

Vedligeholdelses- og reparationstjenester
**

CPC-referencenummer

61, 633 og 886

Hotel- og restaurationsvirksomhed

64

Computertjenesteydelser og lign.

841, 845 og 849

Regnskabs-, revisions- og bogholderivirksomhed

862

Markeds- og opinionsundersøgelsestjenesteydelser

864

Bygningsrengøring og ejendomsadministration

874, 82201 til 82206

Fotografisk virksomhed

87501 til 87505, 87507 til 87509

Emballeringsvirksomhed

876

Andre forretningstjenesteydelser

87903 til 87906

Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller kontraktbasis

88442

Bemærkninger til afdeling E (tjenesteydelser):
1.

De tjenesteydelser, der er omfattet af afdeling B, er underlagt de vilkår og betingelser, der er omhandlet i Unionens
liste over specifikke forpligtelser i bilag 8-A (Unionens liste over specifikke forpligtelser).

2.* Med undtagelse af tjenesteydelser, som enhederne skal indkøbe hos andre enheder, fordi disse har eksklusive
rettigheder, der er tildelt dem i henhold til bekendtgjorte love eller administrative bestemmelser.
3.** Tjenesteydelseskontrakter inden for hotel- og restaurationsvirksomhed (CPC 64) er omfattet af reglerne for national
behandling for leverandører og tjenesteydere fra Vietnam, forudsat at deres værdi er lig med eller overstiger
750 000 EUR, når disse kontrakter indgås af ordregivende enheder, som er omfattet af afdeling A (centrale statslige
enheder) og B (decentrale statslige enheder), og forudsat at deres værdi er lig med eller overstiger 1 000 000 EUR,
når disse kontrakter indgås af andre ordregivende enheder, som er omfattet af afdeling C (andre omfattede enheder).
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Afdeling F
Bygge- og anlægstjenesteydelser
Kapitel 9 (offentlige udbud) omfatter alle tjenesteydelser inden for bygge- og anlæg, der er opført hovedgruppe 51 i CPC,
og som indkøbes af enheder i afdeling A (centrale statslige enheder) til C (andre omfattede enheder), med forbehold af
bemærkningerne til de respektive afdelinger, bestemmelserne til denne afdeling og afdeling G (generelle bemærkninger).
Fortegnelse over hovedgruppe 51 i CPC:
Gruppe

Klasse

Underkate
gori

Titel

AFDELING 5

BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER: JORD

HOVEDGRUPPE 51

BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

511

Forberedende byggepladsarbejder

ISCI-kode

5111

51110

Byggepladsundersøgelser

4510

5112

51120

Nedrivningsarbejde

4510

5113

51130

Terrænregulering og rydning af byggepladser

4510

5114

51140

Jordarbejder

4510

5115

51150

Terrænregulering i forbindelse med minedrift

4510

5116

51160

Stilladsarbejder

4520

512

Arbejder i forbindelse med opførelse af bygninger
5121

51210

Opførelse af en- og tofamiliehuse

4520

5122

51220

Opførelse af flerfamiliehuse

4520

5123

51230

Opførelse af lager- og industribygninger

4520

5124

51240

Opførelse af erhvervsbygninger

4520

5125

51250

Opførelse af bygninger til kulturelt brug

4520

5126

51260

Opførelse af hoteller, restauranter og lignende bygninger

4520

5127

51270

Opførelse af bygninger til uddannelsesformål

4520

5128

51280

Opførelse af bygninger til sundhedsmæssige formål

4520

5129

51290

Opførelse af andre bygninger

4520

513

Arbejder i forbindelse med udførelse af anlægsarbejder
5131

51310

Anlæg af veje (undtagen veje på pæledæk), gader, jernbaner
og start- og landingsbaner til fly

4520

5132

51320

Anlæg af broer, veje på pæledæk, tunneler og underføringer

4520

5133

51330

Anlæg af sejlløb, havne, dæmninger og andre vandbyg
ningsværker

4520
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Klasse

Underkate
gori

Titel

ISCI-kode

5134

51340

Udlægning af fjernrørledninger, kommunikations- og elled
ninger (kabler)

4520

5135

51350

Udlægning af rørledninger og kabler i lokalområder;
tilhørende arbejder

4520

5136

51360

Opførelse af mineanlæg og foretagender inden for fremstil
lingsvirksomhed

4520

5137

514

12.6.2020

Opførelse af sports- og fritidsanlæg
51371

Bygning af stadier og andre sportsanlæg

4520

51372

Udførelse af andre sports- og fritidsanlæg (f.eks. svømme
bassiner, tennisbaner, golfbaner)

4520

5139

51390

Anlægsarbejder i.a.n.

4520

5140

51400

Samling og opførelse af præfabrikerede bygninger

4520

515

Specialiserede bygge- og anlægsarbejder
5151

51510

Udførelse af fundamenter, herunder nedramning af pæle

4520

5152

51520

Boring af brønde

4520

5153

51530

Tagdækning og tætning

4520

5154

51540

Betonarbejder

4520

5155

51550

Stålbøjning og -opstilling (herunder svejsning)

4520

5156

51560

Murerarbejder

4520

5159

51590

Øvrige specialiserede bygge- og anlægsarbejder

4520

516

Installationsvirksomhed
5161

51610

Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg

4530

5162

51620

Rør- og sanitetsinstallationer

4530

5163

51630

Installation af gasarmaturer

4530

5164

Elinstallation
51641

Installation af elledninger og elarmaturer

4530

51642

Installation af brandalarmer

4530

51643

Installation af tyverialarmer

4530

51644

Installation af antenneanlæg til boliger

4530

51649

Andre elinstallationer

4530

5165

51650

Isolering (elledninger, vand, varme, lyd)

4530

5166

51660

Opsætning af hegn og stakitter

4530

5169

Anden installationsvirksomhed
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Klasse

Underkate
gori

ISCI-kode

51691

Installation af elevatorer og rulletrapper

4530

51699

Anden installationsvirksomhed, i.a.n.

4530

517

518

Titel
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Færdiggørelse af bygninger
5171

51710

Glarmesterarbejder, herunder isætning af vinduer

4540

5172

51720

Stukkatør- og pudsearbejde

4540

5173

51730

Malearbejde

4540

5174

51740

Montering af gulv- og vægfliser

4540

5175

51750

Udførelse af anden gulvbelægning, vægbeklædning og
tapetsering

4540

5176

51760

Døre og vinduer samt rammer dertil af træ og metal

4540

5177

51770

Indendørsindretning

4540

5178

51780

Ornamentering

4540

5179

51790

Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygnin
ger

4540

5180

51800

Udlejning af bygge- og nedrivningsmateriel med betjenings
personale

4550

Bemærkninger til afdeling F (bygge- og anlægstjenesteydelser):
De bygge- og anlægstjenesteydelser, der er omfattet, er underlagt de vilkår og betingelser, der er omhandlet i Unionens
liste over specifikke forpligtelser i bilag 8-A (Unionens liste over specifikke forpligtelser).
Afdeling G
Generelle bemærkninger
1. Kapitel 9 (offentlige udbud) omfatter ikke:
a) udbud indgået af en ordregivende enhed hos en anden ordregivende enhed
b) indkøb af landbrugsprodukter som led i landbrugsstøtteprogrammer og folkeernæringsprogrammer (f.eks. fødevare
hjælp, herunder nødhjælp), og
c) udbud vedrørende radio- og TV-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller koproduktion af programmateriale
og aftaler om sendetid.
2. Udbud, der indgås af ordregivende enheder, der er omfattet af afdeling A (centrale statslige enheder) og B (decentrale
statslige enheder) i forbindelse med aktiviteter inden for sektorerne for drikkevand, energi, transport og post, er ikke
omfattet af kapitel 9 (offentlige udbud), medmindre de er omfattet af afdeling C (andre omfattede enheder).
3. Finland tager forbehold med hensyn til anvendelsen af kapitel 9 (offentlige udbud) for Åland (Ahvenanmaa).
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AfdelingH
Offentliggørelse af oplysninger om offentlige udbud
Underafdeling1
Offentliggørelse af generelle foranstaltninger for offentlige udbud

Denne underafdeling opremser de elektroniske medier eller papirmedier, som anvendes af Unionen til offentliggørelse af
love, forskrifter, retsafgørelser, administrative afgørelser, standardkontraktbestemmelser og procedurer, der er omhandlet i
artikel 9.5 (oplysninger om systemet for offentlige kontrakter), stk. 1, litra a), vedrørende offentlige udbud, der er omfattet
af kapitel 9 (offentlige udbud).
A. PÅ EU-PLAN
Oplysninger om systemet for offentlige udbud i Unionen:
1. http://simap.ted.europa.eu/index_en.html
2. Den Europæiske Unions Tidende.
B. PÅ MEDLEMSSTATSPLAN
1. BELGIEN
1.1

Love, kongelige og ministerielle bekendtgørelser, ministerielle cirkulærer:
1. le Moniteur Belge

1.2

Retspraksis:
1. Pasicrisie

2.

BULGARIEN
2.1 Love og administrative bestemmelser:
1. Държавен вестник (Statstidende)
2.2 Retsafgørelser:
1. http://www.sac.government.bg
2.3 Alment gyldige administrative afgørelser og alle andre procedurer:
1. http://www.aop.bg
2. http://www.cpc.bg

3.

TJEKKIET

3.1

Love og administrative bestemmelser:
1.

3.2

Lovsamling for Den Tjekkiske Republik

Afgørelser fra kontoret for konkurrencebeskyttelse:
1.

Samlingen af afgørelser fra kontoret for konkurrencebeskyttelse
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4.

DANMARK

4.1

Love og administrative bestemmelser:
1.

4.2

Ugeskrift for Retsvæsen

Administrative afgørelser og procedurer:
1.

4.4

Lovtidende

Retsafgørelser:
1.

4.3
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Ministerialtidende

Kendelser afsagt af Klagenævnet for Udbud
1.

Kendelser fra Klagenævnet for Udbud

5.

TYSKLAND

5.1

Lovgivning og administrative bestemmelser
1. Bundesgesetzblatt
2. Bundesanzeiger

5.2

Retsafgørelser:
1. Entscheidungsammlungen des: Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs; Bundesverwaltungsgerichts
Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

6.

ESTLAND

6.1

Almengyldige love og administrative bestemmelser samt administrative afgørelser:
1.

6.2

Riigi Teataja - http://www.riigiteataja.ee

Procedurer vedrørende offentlige udbud:
1.

https://riigihanked.riik.ee

7.

IRLAND

7.1

Lovgivning og administrative bestemmelser
1.

Iris Oifigiuil (Det officielle statstidende for Irland)

8.

GRÆKENLAND

8.1

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατία (Det græske statstidende)

9.

SPANIEN

9.1

Lovgivning:
1.

Boletín Oficial del Estado
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9.2
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Retsafgørelser:
1.

10.

Den Europæiske Unions Tidende

Ingen officielle publikationer

FRANKRIG

10.1 Lovgivning:
1.

Journal Officiel de la République française

10.2 Retspraksis:
1. Recueil des arrêts du Conseil d'État
2. Revue des marchés publics
11.

KROATIEN

11.1 Narodne novine - http://www.nn.hr
12.

ITALIEN

12.1 Lovgivning:
1.

Gazzetta Ufficiale

12.2 Retspraksis:
1.
13.

Ingen officielle publikationer

CYPERN

13.1 Lovgivning:
1.

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Republikkens officielle statstidende)

13.2 Retsafgørelser:
1.

14.

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 - Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Afgørelser afsagt af højesteret trykkeriet)

LETLAND

14.1 Lovgivning:
1.
15.

Latvijas vēstnesis (Statstidende)

LITAUEN

15.1 Love og administrative bestemmelser:
1.

Teisės aktų registras (Register over retsakter)

15.2 Retsafgørelser, retspraksis:
1. Bulletin fra Litauens højesteret "Teismų praktika"
2. Bulletin fra Litauens øverste ret for administrative anliggender "Administracinių teismų praktika"
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LUXEMBOURG

16.1 Lovgivning:
1.

Memorial

16.2 Retspraksis:
1.
17.

Pasicrisie

UNGARN

17.1 Lovgivning:
1.

Magyar Közlöny (Republikken Ungarns statstidende)

17.2 Retspraksis:
1.

18.

Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin for offentlige udbud - stats
tidende for Rådet for offentlige udbud)

ΜΑLTA

18.1 Lovgivning:
1.
19.

Government Gazette

NEDERLANDENE

19.1 Lovgivning:
1.

Nederlandse Staatscourant og/eller Staatsblad

19.2 Retspraksis:
1.
20.

Ingen officielle publikationer

ØSTRIG

20.1 Lovgivning:
1. Österreichisches Bundesgesetzblatt
2. Amtsblatt zur Wiener Zeitung
20.2 Retsafgørelser:
1. Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Verwaltungsgerichtshofes, Obersten Gerichtshofes, der Ober
landesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte - http://ris.bka.gv.at/
Judikatur/
21.

POLEN

21.1 Lovgivning:
1.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Statstidende - Republikken Polen)
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21.2 Retsafgørelser, retspraksis:
1.

22.

"Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w
Warszawie" (Udvalg af domme fra voldgiftspaneler og Warszawas regionalret)

PORTUGAL

22.1 Lovgivning:
1.

Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

22.2 Retslige publikationer:
1. Boletim do Ministério da Justiça
2. Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo
3. Colectânea de Jurisprudencia Das Relações
23.

RUMÆNIEN

23.1 Love og administrative bestemmelser:
1.

Monitorul Oficial al României (Rumæniens statstidende)

23.2 Retsafgørelser, almengyldige administrative afgørelser og procedurer:
1.
24.

http://www.anrmap.ro

SLOVENIEN

24.1 Lovgivning:
1.

Republikken Sloveniens statstidende

24.2 Retsafgørelser:
1.
25.

Ingen officielle publikationer

SLOVAKIET

25.1 Lovgivning:
1.

Zbierka zákonov (lovsamling)

25.2 Retsafgørelser:
1.
26.

Ingen officielle publikationer

FINLAND

26.1 Suomen Säädöskokoelma - Finlands Författningssamling (Finlands lovtidende)
27.

SVERIGE

27.1 Svensk författningssamling (Sveriges lovtidende)
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DET FORENEDE KONGERIGE

28.1 Lovgivning:
1.

HM Stationery Office

28.2 Retspraksis:
1.

Law Reports (samlingen af retsafgørelser)

28.3 "Public Bodies" (offentlige organer):
1.

HM Stationery Office
Underafdeling2
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser

Denne underafdeling opremser de elektroniske medier eller papirmedier, som anvendes af Unionen til offentliggørelse af
de bekendtgørelser, der kræves i artikel 9.6 (bekendtgørelser), artikel 9.8 (kvalifikation af leverandører), stk. 7, og arti
kel 9.17 (oplysninger efter kontrakttildeling), stk. 3.
A. PÅ EU-PLAN
Supplement til Den Europæiske Unions Tidende og dens elektroniske udgave:
TED (tenders electronically daily) http://ted.europa.eu (kan også tilgås fra portalen http://simap.ted.europa.eu/index_en.
html)
B. PÅ MEDLEMSSTATSPLAN
1.

BELGIEN

1.1

Den Europæiske Unions Tidende

1.2

Le Bulletin des Adjudications

1.3

Andre offentliggørelser i fagpressen

2.

BULGARIEN

2.1

Den Europæiske Unions Tidende

2.2

Държавен вестник (Statstidende) - http://dv.parliament.bg

2.3

Register over offentlige udbud - (http://www.aop.bg)

3.

TJEKKIET

3.1

Den Europæiske Unions Tidende

4.

DANMARK

4.1

Den Europæiske Unions Tidende

5.

TYSKLAND

5.1

Den Europæiske Unions Tidende

6.

ESTLAND

6.1

Den Europæiske Unions Tidende
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7.

IRLAND

7.1

Den Europæiske Unions Tidende

7.2

Dagspressen "Irish Independent", "Irish Times", "Irish Press", "Cork Examiner".

8.

GRÆKENLAND

8.1

Den Europæiske Unions Tidende

8.2

Offentliggørelse i dags-, finans-, regional- og fagpressen

9.

SPANIEN

9.1

Den Europæiske Unions Tidende

10.

FRANKRIG

12.6.2020

10.1 Den Europæiske Unions Tidende
10.2 Bulletin officiel des annonces des marchés publics
11.

KROATIEN

11.1. Den Europæiske Unions Tidende
11.2. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Elektronisk bekendtgørelse af offentlige udbud i Repub
likken Kroatien)
12.

ITALIEN

12.1 Den Europæiske Unions Tidende
13.

CYPERN

13.1 Den Europæiske Unions Tidende
13.2 Republikkens statstidende
13.3 Den lokale dagspresse
14.

LETLAND

14.1 Den Europæiske Unions Tidende
14.2 Latvijas vēstnesis (Statstidende)
15.

LITAUEN

15.1 Den Europæiske Unions Tidende
15.2 Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Central portal for offentlige udbud)
15.3 Informationssupplement "Informaciniai pranešimai" til Litauens statstidende ("Valstybės žinios")
16.

LUXEMBOURG

16.1 Den Europæiske Unions Tidende
16.2 Dagspressen
17.

UNGARN

17.1 Den Europæiske Unions Tidende
17.2 Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bulletin for offentlige udbud - statstidende
for Rådet for offentlige udbud)
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ΜΑLTA

18.1 Den Europæiske Unions Tidende
18.2 Government Gazette
19.

NEDERLANDENE

19.1 Den Europæiske Unions Tidende
20.

ØSTRIG

20.1 Den Europæiske Unions Tidende
20.2 Amtsblatt zur Wiener Zeitung
21.

POLEN

21.1 Den Europæiske Unions Tidende
21.2 Biuletyn Zamówień Publicznych (Bulletin for offentlige udbud)
22.

PORTUGAL

22.2 Den Europæiske Unions Tidende
23.

RUMÆNIEN

23.1 Den Europæiske Unions Tidende
23.2 Monitorul Oficial al României (Rumæniens statstidende)
23.3 Elektronisk system for offentlige udbud - http://www.e-licitatie.ro
24.

SLOVENIEN

24.1 Den Europæiske Unions Tidende
24.2 Portal javnih naročil - http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal
25.

SLOVAKIET

25.1 Den Europæiske Unions Tidende
25.2 Vestník verejného obstarávania (Avis for offentlige udbud)
26.

FINLAND

26.1 Den Europæiske Unions Tidende
26.2 Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Offentlige udbud i Finland og i EØSområdet, Supplement til Finlands statstidende)
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27.1 Den Europæiske Unions Tidende
28.

DET FORENEDE KONGERIGE

28.1 Den Europæiske Unions Tidende

Den Europæiske Unions Tidende
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BILAG 9-B
DÆKNING AF OFFENTLIGE UDBUD FOR VIETNAM

Afdeling A
Centrale statslige enheder
Medmindre andet er angivet i dette bilag, gælder kapitel 9 (offentlige udbud) for de centrale statslige enheder i denne
afdeling, hvis værdien af offentlige udbud skønnes at svare til eller overstige følgende tærskelværdier:
Varer og tjenesteydelser:
— fra datoen for denne aftales ikrafttræden til udgangen af det femte år efter denne aftales ikrafttræden: 1 500 000 SDR
— fra det sjette år til udgangen af det 10. år efter denne aftales ikrafttræden: 1 000 000 SDR
— fra det 11. år til udgangen af det 15. år efter denne aftales ikrafttræden: 500 000 SDR, og
— fra det 16. år efter aftalens ikrafttræden: 130 000 SDR
Bygge- og anlægstjenesteydelser:
— fra datoen for denne aftales ikrafttræden til udgangen af det femte år efter denne aftales ikrafttræden: 40 000 000
SDR
— fra det sjette år til udgangen af det 10. år efter denne aftales ikrafttræden: 20 000 000 SDR
— fra det 11. år til udgangen af det 15. år efter denne aftales ikrafttræden: 10 000 000 SDR, og
— fra det 16. år efter aftalens ikrafttræden: 5 000 000 SDR.
Fortegnelse over enheder:
1. Bộ Tư pháp (Ministry of Justice)
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Department of Criminal and Administrative Legislation)
Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Department of Economic-Civil Legislation)
Vụ Pháp luật quốc tế (Department of International Law)
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Department of Legal Dissemination and Education)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Vụ Thi đua – Khen thưởng (Department of Emulation and Commendation)
Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Department of General Affairs on Legislative Development)
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Vụ Kế hoạch – Tài chính (Department of Planning and Finance)
Cục Bổ trợ tư pháp (Agency of Judicial Support)
Cục Trợ giúp pháp lý (Agency of National Legal Aid)
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Agency of National Registry of Secured Transactions)
Cục Con nuôi (Agency of Child Adoption)
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Agency of Examination of Legal Normative Documents)
Cục Công nghệ thông tin (Agency of Information Technology)
Văn phòng Bộ (Ministry Office)
Cục bồi thường nhà nước (Agency of National Compensation)
Cục Công tác phía Nam (South Agency)
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Agency of Administrative Procedure Control)
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Agency of Civil Status, Nationality and Authentication)
Tổng cục Thi hành án dân sự (Directorate of Civil Judgement Enforcement)
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ministry of Planning and Investment)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Vụ Thi đua khen thưởng (Department of Emulation and Reward)
Vụ Hợp tác xã (Department of Cooperatives)
Vụ Tài chính tiền tệ (Finance and Monetary Department)
Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Department of National Economic Issues)
Vụ Kinh tế công nghiệp (Department of Industrial Economy)
Vụ Kinh tế nông nghiệp (Department of Agricultural Economy)
Vụ Kinh tế dịch vụ (Department of Service Economy)
Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Department of Infrastructure and Urban Centers)
Vụ Quản lý các khu kinh tế (Department of Economic Zones Management)
Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Department of Investment Supervision & Appraisal)
Vụ Quản lý quy hoạch (Department of Planning Management)
Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Department of Local and Territorial Economy)
Vụ Kinh tế đối ngoại (Foreign Economic Relations Department)
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Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội (Department of Labor, Culture and Social Affairs)
Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Department of Science, Education, Natural Resources and
Environment)
Cục Quản lý đấu thầu (Public Procurement Agency)
Cục Phát triển doanh nghiệp (Enterprise Development Agency)
Cục Đầu tư nước ngoài (Foreign Investment Agency)
Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Business Registration Management Agency)
Văn phòng Bộ, kể cả các VPĐD ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (Ministry Office, including Representative
Office in Ho Chi Minh and Da Nang city)
Tổng cục Thống kê (General Statistics Office)
Vụ Quốc phòng – An ninh (National Defense - Security Department)
3. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Pháp chế (Department of Legal Affairs)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Vụ Bảo hiểm xã hội (Department of Social Insurance)
Vụ Bình đẳng giới (Department of Gender Equality)
Vụ Lao động – Tiền lương (Department of Labour-Salary)
Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Agency of Overseas Labour)
Cục An toàn lao động (Agency of Occupational Safety and Health)
Cục Việc làm (Agency of Employment)
Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Agency of Children Protection and Care)
Vụ Kế hoạch – Tài chính (Department of Planning – Finance)
Cục Người có công (Agency of the People with Special Contributions to the Country)
Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Agency of Social Evil Prevention)
Cục Bảo trợ xã hội (Agency of Social Protection)
Văn phòng Bộ (Ministry Office)
Tổng Cục dạy nghề (Directorate of Vocational Training)
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4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ministry of Culture, Sports and Tourism)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Department of Science, Technology and Environment
Cục Hợp tác quốc tế (Agency of International Cooperation)
Cục Di sản văn hóa (Agency of Cultural Heritage)
Vụ Đào tạo (Department of Training Management)
Tổng cục Du lịch (Viet Nam National Administration of Tourism)
Vụ Thi đua khen thưởng (Department of Emulation and Reward)
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Agency of Art, Photography and Exhibition)
Vụ Gia đình (Department of Family)
Vụ Văn hóa dân tộc (Department of Ethnic Culture)
Vụ Thư viện (Department of Library)
Vụ Kế hoạch – Tài chính (Department of Planning and Finance)
Văn phòng Bộ kể cả Văn phòng đại diện ở Đà Nẵng (Ministry Office, including Representative Office in DaNang
city)
Cục Công tác phía Nam (South Agency)
Cục Nghệ thuật biểu diễn (Agency of Performing Arts)
Cục Điện ảnh (Cinema Agency)
Cục Bản quyền tác giả (Agency of Copyright)
Cục Văn hóa cơ sở (Agency of Grassroots Culture)
Tổng cục Thể dục thể thao (Directorate of Physical Training and Sports)
Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tốc Việt Nam (Management Unit of the Culture and Tourism Village of
Vietnamese Ethnics)
5. Bộ Khoa học và Công nghệ (Ministry of Science and Technology)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)
Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên (Department of Social and Natural Sciences)
Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật (Department of Science and Technology for Economic
Technical Branches)
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Vụ Công nghệ cao (Department of High Technology)
Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (Department of Technology Appraisal, Examination and
Assessment)
Vụ Kế hoạch – Tổng hợp (Department of Planning-General Affairs)
Vụ Tài chính (Department of Finance)
Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Technology Application and Development Agency)
Cục Sở hữu trí tuệ (National Office of Intellectual Property of Viet Nam)
Văn phòng Bộ (Ministry Office)
Cục Công tác phía Nam (South Agency)
Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng (Directorate of Standards and Quality)
Vụ Thi đua - Khen thưởng (Department of Emulation and Reward)
Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương (Department of Local Science and Technology Development)
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (National Agency for Technology Entrepre
neurship and Commercialization Development)
Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (National Agency for Scientific and Technological Information)
Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân (Viet Nam Agency for Radiation and Nuclear Safety and Control)
Cục Năng lượng nguyên tử (Viet Nam Atomic Energy Commission)
Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc (The Management Board of Hoa Lac Hi-Tech Park)
6. Bộ Tài chính (Ministry of Finance)
Cục Quản lý giá (Agency of Price Control)
Cục Tài chính Doanh nghiệp (Agency of Corporate Finance)
Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại (Agency of Debt Management and External Finance)
Cục Quản lý Công sản (Agency of Public Asset Management)
Vụ Ngân sách nhà nước (Department of State Budget)
Vụ Đầu tư (Department of Investment)
Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Department of Public Expenditure)
Vụ Chính sách thuế (Department of Tax Policy)
Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính (Department of Banking and Financial Institutions)
Vụ chế độ kế toán và kiểm toán (Department of Accounting and Auditing Regulations)
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Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and training)
Vụ Thi đua - Khen thưởng (Department of Emulation and Commendation)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Cục Quản lý và giám sát Bảo hiểm (Insurance Supervisory Agency)
Cục Kế hoạch tài chính (Agency of Planning and Finance)
Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ministry Office, including Representative
Office in Ho Chi Minh city)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (State Securities Commission)
Vụ I (Vụ Tài chính, Quốc phòng, An ninh đặc biêt) (Department of Finance for National Defense and Security)
Tổng cục dự trữ nhà nước (General Department of State Reserves)
7. Bộ Xây dựng (Ministry of Construction)
Vụ Hợp tác quốc tế (International Cooperation Department)
Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Department of Science, Technology and Environment)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Vụ Quy hoạch – kiến trúc (Department of Architecture and Construction Planning)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspector)
Vụ Kinh tế xây dựng (Department of Construction Economics)
Cục Phát triển đô thị (Urban Development Agency)
Vụ Vật liệu xây dựng (Department of Building Materials)
Vụ Kế hoạch tài chính (Department of Planning and Finance)
Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Agency of Construction Activity Management)
Cục Hạ tầng kỹ thuật (Agency of Technical – Infrastructure)
Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (State Agency of Construction Quality Inspection)
Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Management Agency for Housing and Real-estate Market)
Vụ Quản lý doanh nghiệp (Enterprises Management Department)
Văn phòng Bộ (Ministry Office)
Cục công tác phía Nam (South Agency)
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8. Bộ Thông tin và Truyền thông (Ministry of Information and Communications)
Vụ Bưu chính (Department of Posts)
Vụ Công nghệ thông tin (Department of Information Technology)
Vụ Khoa học và Công nghệ (Department of Science and Technology)
Vụ Hợp tac quôc tê (Department of International Cooperation)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Kế hoạch - Tài chính (Department of Planning and Finance)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng (Ministry Office, including Representative Office in Da Nang
city)
Cục Tần số vô tuyến điện (Agency of Radio Frequency Management)
Cục Viễn thông (Agency of Telecommunications)
Cục Tin học hóa (Computerization Agency)
Cục Báo chí (Agency of Press)
Cục Xuất bản, In và Phát hành (Agency of Publication, Print and Release)
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Agency of Broadcasting and Electronic Information)
Cục Công tác phía Nam (South Agency)
Vụ Quản lý doanh nghiệp (Enterprises Management Department)
Vụ Thi đua khen thưởng (Department of Emulation and Reward)
Vụ Thông tin cơ sở (Department of Fundamental Information)
9. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (Viet Nam Social Security)
Văn phòng, bao gồm VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh (Administration Office, including Representative Office in Ho Chi
Minh City)
Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (Department of Implementation of Social Security Policies)
Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (Department of Implementation of Health Insurance Policies)
Ban Sổ, Thẻ (Department of Issuance of Books and Cards)
Ban Tuyên truyền (Department of Propaganda)
Ban Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)
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Ban Thi đua – Khen thưởng (Department of Emulation and Reward)
Ban Pháp chế (Department of Legislation)
Ban Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Ban Thu (Department of Money Collection)
Ban Tài chính – Kế toán (Department of Finance and Accounting)
Ban Kế hoạch và Đầu tư (Department of Planning and Investment)
Ban Dược và Vật tư y tế (Department of Pharmaceutics)
Ban Đầu tư quỹ (Department of Fund Investment and Management)
Ban Kiểm tra (Department of Inspection)
Ban Kiểm toán nội bộ (Department of Internal Audit)
10. Thanh tra Chính phủ (Government Inspectorate)
Vụ Tổ chức Cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Vụ Hợp tác Quốc tế (Department of International Cooperation)
Vụ thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I) (Department of sector-based Economic Inspection (Department I))
Vụ thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) (Department of Internal Affairs and General Economic
Inspection (Department II))
Vụ thanh tra khối văn hóa xã hội (Vụ III) (Department of Socio-Cultural Inspection (Department III))
Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 1 (Cục I) (Agency for Settlement of Complaints-Denunciations
and Inspection for region 1 (Agency I))
Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 2 (Cục II) (Agency for Settlement of Complaints-Denunciations
and Inspection for region 2 (Agency II)
Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 3 (Cục III) (Agency for Settlement of Complaints-Denunciations
and Inspection for region 3 (Agency III))
Cục chống tham nhũng (Cục IV) (Anti -corruption Agency (Agency IV))
Văn phòng, kể cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ministry Office, including Representative Offices
in Ho Chi Minh City)
Vụ tiếp dân và xử lý đơn thư (Department of Citizen Reception and Complaint and Denunciation Handling)
Vụ giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra (Department of Post-Inspection Supervision, Evaluation and Handling)
Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp (Department of Planning, Finance and Genera Affairs)

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/1269

11. Bộ Công Thương (Ministry of Industry and Trade)
Vụ Kế hoạch (Planning Department)
Vụ Tổ chức cán bộ (Organisation and Personnel Department)
Vụ Pháp chế (Legal Affairs Department)
Vụ Hợp tác quốc tế (International Cooperation Department)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Vụ Khoa học và Công nghệ (Science and Technology Department)
Vụ Công nghiệp nặng (Heavy Industry Department)
Tổng cục năng lượng (Directorate of Energy)
Vụ Công nghiệp nhẹ (Light Industry Department)
Cục Xuất nhập khẩu (Export-Import Department)
Vụ Thị trường trong nước (Domestic Market Department)
Vụ Thương mại biên giới và miền núi (Mountainous and Frontier Trade Department)
Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Market Department (Zone I Department))
Vụ Thị trường châu Âu (Europe Market Department (Zone II Department))
Vụ Thị trường châu Mỹ (America Market Department (Zone III Department))
Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Africa, Western and South Asia Markets Department (Zone IV Department))
Vụ Chính sách thương mại đa biên (Multilateral Trade Policy Department)
Vụ Thi đua - Khen thưởng (Remuneration and Rewards Department)
Vụ Tài chính (Finance Department)
Cục Điều tiết điện lực (Electricity Regulatory Agency)
Cục Quản lý cạnh tranh (Competition Agency)
Cục Quản lý thị trường (Market Surveillance Agency)
Cục Xúc tiến thương mại (Trade Promotion Agency)
Cục Công nghiệp địa phương (Agency for Industrial Promotion)
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Industrial Safety Techniques and Environment Agency)
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Viet Nam E-Commerce and Information Technology Agency)
Cục Hóa chất (Chemicals Agency)
Cục Công tác phía nam (South Agency)
Vụ Phát triển nguồn nhân lực (Human Resource Development Department)
Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng (Ministry Office, including Representative Offices in DaNang
city)
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12. Bộ Y tế (Ministry of Health)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)
Vụ Bảo hiểm y tế (Department of Health Insurance)
Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em (Department of Children - Mother Health)
Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Agency of Administration of Traditional Medicine)
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Department of Health Equipment and Works)
Vụ Kế hoạch – Tài chính (Department of Planning and Finance)
Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ministry's Office, including Representative
Offices in Ho Chi Minh City)
Cục Y tế dự phòng (Department of Preventive Medicine)
Cục Phòng, chống HIV/AIDS (HIV/AIDS Prevention Agency)
Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Agency of Health Examination and Treatment)
Cục An toàn thực phẩm (Agency of Food Safety)
Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Directorate of Population Family Planning)
Vụ truyền thông và Thi đua-Khen thưởng (Department of Communicatio and Emulation)
Cục Quản lý dược (Drug Administration of Viet Nam)
Cục Công nghệ thông tin (Agency of Information Technology)
Cục Quản lý môi trường Y tế (Agency of Administration of Environmental Health)
Cục Khoa học công nghệ & Đào tạo (Agency of Science, Technology & Training)
13. Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ministry of Natural Resources and Environment)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Vụ Tài chính (Department of Finance)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)
Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền (Department of Emulation, Commendation and Propaganda)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
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Vụ Kế hoạch (Department of Planning)
Vụ Khoa học và Công nghệ (Department of Science and Technology)
Tổng cục Quản lý đất đai (Directorate of Land Administration)
Cục Tài Quản lý tài nguyên nước (Agency of Water Resources Management)
Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Agency of Meteorology, Hydrography and Climate Changes)
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (Agency of Survey and Mapping)
Văn phòng Bộ, bao gồm cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ministry Office, including Represen
tative Office in Ho Chi Minh City)
Tổng cục Môi trường (Directorate of Environment)
Cục Công nghệ và Thông tin (Agency of Technology and Information)
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Directorate of Geology and Minerals of Viet Nam)
14. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ministry of Training and Education)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Giáo dục Mầm non (Department of Pre-school Education)
Vụ Giáo dục Tiểu học (Department of Primary Education)
Vụ Giáo dục Trung học (Department of Secondary Education)
Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (Department of Professional Education)
Vụ Giáo dục Đại học (Department of Higher Education)
Vụ Giáo dục Dân tộc (Department of Ethnic Minorities Education)
Vụ Giáo dục Thường xuyên (Department of Continuing Education)
Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Department of Student Affairs)
Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường (Department of Science, Technology and Environment)
Vụ Hợp tác Quốc tế (Department of International Cooperation)
Vụ Kế hoạch - Tài chính (Department of Planning and Finance)
Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ministry's Representative Office in Ho Chi Minh City)
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Agency of Testing and Education Administrators)
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Agency of Teachers and Education Administrators)
Cục Công nghệ thông tin (Agency of Information Technology)
Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em (Agency of Education Facilities and Children's Toys)
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Cục Đào tạo với nước ngoài (International Education Agency)
Văn phòng Bộ (Ministry Office)
Vụ Giáo dục Quốc phòng (Department of National Defense)
15. Bộ Nội vụ (Ministry of Home Affairs)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Tổ chức - Biên chế (Organisation and Personnel Administration)
Vụ Tiền lương (Salary Department)
Vụ Công chức - Viên chức (Department of State Employees and Servants)
Vụ Chính quyền địa phương (Local Administration Department)
Vụ Hợp tác quốc tế (International Cooperation Department)
Vụ Tổ chức phi chính phủ (Department of Non-Government Organisation)
Vụ Cải cách hành chính (Administrative Reform Department)
Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công chức (Department of Training and Fostering of State Officials)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Vụ Tổng hợp (General Department)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (Ministry Office, including
Representative Offices in Da Nang and Ho Chi Minh City)
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (State Records Management and Archives Agency)
Ban Tôn giáo Chính phủ (Government Committee for Religious Affairs)
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Central Committee of Emulation and Commendation)
Vụ Kế hoạch - Tài chính (Department of Planning – Finance)
Vụ Công tác thanh niên (Department of Youth Affairs)
16. Bộ Ngoại giao (Ministry of Foreign Affairs)
Vụ ASEAN (ASEAN Department)
Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương (South East Asia-South Asia-South Pacific Department)
Vụ Đông Bắc Á (North East Asia Department)
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Vụ Châu Âu (Europe Department)
Vụ Châu Mỹ (America Department)
Vụ Tây Á - Châu Phi (West Asia - Africa Department)
Vụ Chính sách Đối ngoại (Policy Planning Department)
Vụ Các Tổ chức Quốc tế (International Organisations Department)
Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế (Law and International Treaty Department)
Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương (Department of Multilateral Economic Cooperation)
Vụ Tổng hợp Kinh tế (Economic Department)
Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO (External Culture and UNESCO Department)
Vụ Thông tin Báo chí (Press and Information Department)
Vụ Tổ chức Cán bộ (Personnel and Organisation Department)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Văn phòng Bộ (Ministry Office)
Cục Lãnh sự (Consular Agency)
Cục Lễ tân Nhà nước (State Protocol Agency)
Cục Quản trị Tài vụ (Administrative and Financial Agency)

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (State Commission on Overseas Vietnamese)
Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City's Department of External Relations)
Vụ Thi đua – khen thưởng và Truyền thống ngoại giao (Department of Emulation, Rewards and Diplomatic
Tradition)
17. Ủy ban Dân tộc (Committee on Ethnic Minority Affairs)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Thanh tra (Inspectorate)
Vụ Chính sách dân tộc (Department of Policies on Ethnic Minority)
Vụ Địa phương I (Department of Locality No.I)
Vụ Địa phương II (Department of Locality No.II)
Vụ Địa phương III (Department of Locality No.III)
Vụ Tuyên truyền (Department of Propaganda)
Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)
Vụ Tổng hợp (Department of General Affairs)
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Vụ Kế hoạch - Tài chính (Department of Planning and Finance)
Văn phòng (Ministry Office)
Vụ dân tộc thiểu số (Department of Ethnic Minorities)
18. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ministry of Agriculture and Rural Development)
Vụ Hợp tác quốc tế (International Cooperation Department)
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Department of Sciences, Technology and Environment)
Vụ Kế hoạch (Department of Planning)
Vụ Tài chính (Department of Finance)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Cục Chăn nuôi (Agency of Livestock)
Cục Trồng trọt (Agency of Crop Production)
Cục Chế biến, nông lâm thủy sản và nghề muối (Agency of Processing for Agro-Forestry- Fisheries Products and Salt
Production)
Văn phòng Bộ (Ministry Office)
Cục Bảo vệ thực vật (Agency of Plant Protection)
Tổng cục Thủy lợi (Water Resources Directorate)
Tổng cục Lâm nghiệp (Directorate of Forest)
Tổng cục Thủy sản (Directorate of Fisheries)
Cục Thú y (Agency of Animal Health)
Cục Quản lý xây dựng công trình (Agency of Construction Management)
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Agency of Cooperatives and Rural Development)
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Agency)
Vụ Quản lý doanh nghiệp (Department of Enterprise Management)
19. Bộ Giao thông Vận tải (Ministry of Transportation)
Vụ Pháp chế (Department of Legislation)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Vận tải (Department of Transportation)
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Vụ Môi trường (Department of Environment)
Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)
Vụ An toàn giao thông (Department of Traffic Safety)
Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông (Department of Transport Infrastructure)
Vụ Khoa học - Công nghệ (Department of Science and Technology)
Vụ Tài chính (Department of Finance)
Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Department of Planning and Investment)
Vụ quản lý doanh nghiệp (Department of Enterprises Management)
Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)
Văn phòng Bộ (Ministry Office)
Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Transport Engineering Construction and Quality
Management Agency)
Cục Đăng kiểm Việt Nam (Viet Nam Register Agency)
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Viet Nam Inland Waterways Agency)
Cục Hảng hải Việt Nam (Viet Nam Maritime Agency)
Cục Đường sắt Việt Nam (Viet Nam Railway Agency)
Cục Hàng không Việt Nam (Civil Aviation)
Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Directorate for Roads of Viet Nam)
Cục Y tế Giao thông vận tải (Transport Health Service Administration)
20. Bộ Quốc phòng (Ministry of National Defence)
Cục Kinh tế (Department of Economics)
Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Rescue Department)
Bemærkninger til afdeling A (centrale statslige enheder):
1. Kapitel 9 (offentlige udbud) gælder kun for udbudskontrakter, der indgås af de nævnte enheder, der er underordnet de
relevante ministerier, som er anført i afdeling A, og deres administrative underordnede enheder på centralt plan.
2. Vietnams sociale sikringsordning: Det skal præciseres, at kapitel 9 (offentlige udbud) dækker ikke udbud i forbindelse
med tjenesteydelser inden for investeringsforvaltning, investeringsrådgivning, opbevaring og varetægt med henblik på
forvaltning og investering af aktiver i relation til pensionsordninger i Vietnams sociale sikringsordning.
3. Ministeriet for spørgsmål om abejde, invaliditet og sociale anliggender: Kapitel 9 (offentlige udbud) gælder ikke for
udbudskontrakter vedrørende varer og tjenesteydelser, der involverer martyrernes kirkegård.
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4. Ministeriet for landbrug og udvikling af landområder: Kapitel 9 (offentlige udbud) gælder ikke for udbud i forbindelse
med varer til frø og frøavl.
5. Forsvarsministeriet:
Kapitel 9 (offentlige udbud) omfatter kun:
a)

Nedennævnte varer:
— Dæk, der anvendes på lette lastvogne (maksimal nyttelast fra 410 kg til 3 050 kg, ydre diameter fra 475 mm
til 972 mm), på specialiserede personmotorkøretøjer (maksimal nyttelast fra 2 937 kg til 61 500 kg, ydre
diameter fra 1 220 mm til 3 045 mm), på tunge lastvogne (maksimal nyttelast fra 4 770 kg til 5 525 kg, ydre
diameter fra 1 020 mm til 1 230 mm)
— Indre slanger, der anvendes til personmotorkøretøjer ("sectional diameter" fra 104 mm til 236 mm, indvendig
diameter fra 305 mm til 605 mm), til cykler (jf. TC 03-2002/CA), til motorcykler (jf. TCVN 5721-1, JIS6367,
DOT SN1)
— Lædervarer, der anvendes til personmotorkøretøjer
— Elastiske remme og seler af enhver art (af bredde 80 mm og af længde 500 m)
— Støbejernsrør og tilbehør (gråt støbejern, duktilt støbejern: Fælles typer med en diameter på mellem 100800 mm, der passer til ISO 2531:1998 nationale standarder)
— Antennestøtter (skråstager med et trekantet tværsnit på 330 og en højde på 21-45 m, skråstager med et
trekantet tværsnit på 660 og en højde på 36-66 m, skråstager med et trekantet tværsnit på 800 og en højde
på 60-100 m, skråstager med et cirkulært tværsnit og en højde på 15 m, mobile kabelbindere - af en højde
på 10 m) og alle former for metalstilladser, støttesøjler og forskallinger (af almindelig art)
— Endeløse skruer
— Skorstene
— Udstyr til fremstilling af mursten af enhver art (med en produktion på op til 20 mio. mursten/år)
— Udstyr til fremstilling af ren is (parametre for store maskiner: isterningestørrelse på 48 x 80 mm, en produk
tion på 9-10 ton/24t, 400 kg/charge, elforbrug på 0,085 kWh/kg is, kompressorens ydeevne: 50 hk)
— sterilisering af autoklaver (af typerne 20, 52 og 75 l)
— Industrielle vandfiltre (output på 6 ton/t, elektrisk kapacitet på 25 kW)
— Spil, drevet af elmotor (med løfteevne på op til 50 ton)
— Matrixprintere
— Vaskemaskiner af enhver art (herunder typer med automatiske tørretumblere)
— Kasseapparater
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— Bruseanordninger (anvendt til sneglefilter i køkkener: Q030JGEV, Q030JGV og Q030JGEVQ01)
— Rørplade-blysyrebatterier (især anvendt til eldrevne gaffeltrucks: kapacitet på mellem 2V-100 Ah og 2V1 000 Ah især anvendt til skinnefartøjer på golfpladser, banegårde og havneområder; kapacitet på 6V225 Ah, 8V-195 Ah og 12V-130 Ah)
— Forlygter til biler, forlygter til lastvogne med en kapacitet på under 1 ton, vinduesviskere til motorkøretøjer
— Horn til motorkøretøjer
— Postkasser til postkontorer
— Webkameraer
— Tohjulede cykler og andre pedaldrevne cykler (herunder trehjulede lastcykler)
— Udstødningsrør til motorcykler, håndtag til bagsædet på motorcykler, forreste og bagerste støddæmpere til
motorcykler
— Enfasede og trefasede elektriske målere (U på op til 380 V, I på op til 100 A), enfasede og trefasede
elektroniske målere, enfasede elektroniske målere (grad af nøjagtighed 1,0: normaliseret spænding (Un):
220 VAC, mærkestrøm (Ib): 5A, 10A, 20A, 30A, 50A: maksimal strømstyrke (Imax): 20A, 40A, 60A,
80A, 100A, startstrøm (Ist) < 0,4 % Ib arbejdsfrekvens: 50 Hz målerkonstant: 1 600 impuls/kWh)
— Beskyttelseskasser af komposit til elmålere
— Kasser af komposit til elmålere
— Prøvningsapparat til målere (12 - position enfaset, 40 - position enfaset)
— Vækkeure
— Vægure, elektrisk drevne
— Advarselssignaler bestående af fluorescerende og reflekterende aluminium (til motorkøretøjer, motorer og
vejskilte)
— Gummiknipler, elektriske knipler af enhver art, peberspray (af typen 500 ml, 2 000 ml)
— Rør- eller roesukker og sakkarose (kemisk ren, i fast form), råsukker uden tilsatte smagsstoffer eller farve
stoffer, m.fl.
— Eddike
— Bordsalt
— Kalk
— Rent kobbermalm (18-20 % Cu)
— Mononatriumglutamat
— Trykfarve af enhver art (til trykning af identifikation)
— Avispapir, i ruller eller ark (med en standardvægt af 42-55 g/m2)
— Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til trykning, skrivning, fotokopiering, til fremstilling af kort,
hulbånd eller voksbehandlet papir til fremstilling af teknisk papir (med en standardvægt af 40-120 g/m2, med
undtagelse af underpositionerne: 4802.51.20, 4802.60.20, 4802.30.00, 4802.40.00 og 4802.20.00)
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— Indlægssåler af papir (til foring af sko)
— Trelaget, femlaget karton
— Snørrebånd af bomuld og polyester
— Glaskolber til termoflasker
— Beskyttelseskasser til elmålere med en elektrostatisk belægning (til arbejde på elektricitetsnettet)
— Tilbehør til motorcykler og cykler
— Beskyttelseskasse af komposit til elmåler (til arbejde på elektricitetsnettet, af typen 01, enfaset, af typen 02,
enfaset, af typen 04, enfaset, af typen 01, trefaset)
— Vandslanger af polyethylen med høj densitet (af typen ф20-110 mm, med lav varmeoverførselskoefficient,
modstandsdygtig over for sollys, ikke ioniseret under ultraviolet lys, modstandsdygtig ved den lave temperatur
på -40°C), vandslanger af PPR-plastmateriale (af typen ф20-90 mm, modstandsdygtig ved høje temperaturer
og tryk, meget holdbar, god bøjningsstyrke, forårsager ikke støj og vibrationer ved vandgennemstrømning)
— Plastdøre, plastdøre med kerne af stål fremstillet af formet uPVC (fremstillet synkront af komponenter, som
f.eks. formet dørkarm, indbygget glas og underlagsskive. God isolering, varmeisolerende egenskaber og
modstandsdygtig over for højt tryk, energibesparende)
— Spejlglas (af tykkelse på mellem 1,5-18 mm)
— Varme og kolde brusere (af typen med 2 vandledninger til badeværelser), kolde brusere til badeværelser (af
typen med 1 vandledning til badeværelser), varm- og koldvandshaner til vaskekummer (af typen med 2
vandledninger til badeværelser), koldvandshaner (af typen med 1 vandledning til badeværelser), koldvands
haner til køkkenvaske (af typen med 2 vandledninger til køkkener), vandhaner (af typen med 2 vandledninger
til håndvask)
— Elektriske lamper af enhver art (glødelamper af fælles type; kompaktlamper af typen 2U, 3U, kapacitet på 520W, FHF-lysstofrør, kapacitet 32W FLD-lysstofrør, kapacitet på 18W og 36W)
— Emballage af papir til softwareprodukter
— Æsker og omslag til beskyttelse af genstande med oplysninger
— Etiketter af papir af elektroniske produkter og
b) de tjenesteydelser, der er beskrevet i De Forenede Nationers centrale produktklassifikation ("CPC") som følger:
CPC

Varebeskrivelse

61120 Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer (undtagen tjenesteydelser, der vedrører eftersyn af
motor)
612

Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og snemobiler, salg af reservedele og tilbehør (kun for
tjenesteydelser vedrørende vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer under CPC 612)

87401 Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse
87504 Restaurering, kopiering og retouchering af fotografier
87501 Portrætfotografering og
51520 Brøndboring (undtagen til installation og reparation af rørsystemer i bygninger).
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Afdeling B
Decentrale statslige enheder
Medmindre andet er angivet i dette bilag, gælder kapitel 9 (offentlige udbud) for enhederne i denne afdeling, hvis værdien
af udbuddene skønnes at svare til eller overstige følgende tærskelværdier:
Varer og tjenesteydelser:
— fra datoen for denne aftales ikrafttræden til udgangen af det femte år efter denne aftales ikrafttræden: 3 000 000 SDR
— fra det sjette år til udgangen af det 10. år efter denne aftales ikrafttræden: 2 000 000 SDR
— fra det 11. år til udgangen af det 15. år efter denne aftales ikrafttræden: 1 500 000 SDR, og
— fra det 16. år efter aftalens ikrafttræden: 1 000 000 SDR.
Bygge- og anlægstjenesteydelser:
— fra datoen for denne aftales ikrafttræden til udgangen af det femte år efter denne aftales ikrafttræden: 40 000 000
SDR
— fra det sjette år til udgangen af det 10. år efter denne aftales ikrafttræden: 25 000 000 SDR
— fra det 11. år til udgangen af det 15. år efter denne aftales ikrafttræden: 20 000 000 SDR, og
— fra det 16. år efter aftalens ikrafttræden: 15 000 000 SDR.
Fortegnelse over enheder:
1. Thành phố Hà Nội (Hanoi City)
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Ha Noi City People's Committee Office)
Sở Thông tin và Truyền thông (Department of Information and Communications)
Sở Nội vụ (Department of Home Affairs)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Department of Agriculture and Rural Development)
Sở Công Thương (Department of Industry and Trade)
Sở Kế hoạch và Đầu tư (Department of Planning and Investment)
Sở Tài chính (Department of Finance)
Sở Xây dựng (Department of Construction)
Sở Giao thông vận tải (Department of Transport)
Sở Khoa học và Công nghệ (Department of Science and Technology)
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Department of Labour, Invalids and Social Affairs)
Sở Giáo dục và Đào tạo (Department of Education and Training)
Sở Y tế (Department of Health)
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Department of Culture, Sports and Tourism)
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Sở Tư pháp (Department of Justice)
Sở Ngoại vụ (Department of Foreign Affairs)
Sở Tài nguyên và Môi trường (Department of Natural Resources and Environment)
Sở Quy hoạch và Kiến trúc (Deparment of Planning and Architecture)
2. Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City)
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Ho Chi Minh City People's Committee Office)
Sở Thông tin và Truyền thông (Department of Information and Communications)
Sở Nội vụ (Department of Home Affairs)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Department of Agriculture and Rural Development)
Sở Công Thương (Department of Industry and Trade)
Sở Kế hoạch và Đầu tư (Department of Planning and Investment)
Sở Tài chính (Department of Finance)
Sở Xây dựng (Department of Construction)
Sở Giao thông vận tải (Department of Transport)
Sở Khoa học và Công nghệ (Department of Science and Technology)
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Department of Labour, Invalids and Social Affairs)
Sở Giáo dục và Đào tạo (Department of Education and Training)
Sở Y tế (Department of Health)
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Department of Culture, Sports and Tourism)
Sở Tư pháp (Department of Justice)
Sở Tài nguyên và Môi trường (Department of Natural Resources and Environment)
Sở Quy hoạch và Kiến trúc (Deparment of Planning and Architecture)
Bemærkninger til afdeling B (decentrale statslige enheder):
1. Kapitel 9 (offentlige udbud) gælder kun for udbudskontrakter, der indgås af de administrative enheder, der er
underordnet de relevante ordregivende enheder, som er anført i afdeling B, og deres administrative underordnede
enheder.
2. Kapitel 9 (offentlige udbud) gælder ikke for udbudskontrakter i forbindelse med tjenesteydelser vedrørende terræn
regulering og rydning af byggepladser og infrastruktur, vedligeholdelse og reparation.
3. Ministeriet for spørgsmål om abejde, invaliditet og sociale anliggender: Kapitel 9 (offentlige udbud) gælder ikke for
udbudskontrakter vedrørende varer og tjenesteydelser, der involverer martyrernes kirkegård.
Afdeling C
Andre omfattede enheder
Medmindre andet er angivet i dette bilag, gælder kapitel 9 (offentlige udbud) for de enheder i denne afdeling, hvis værdien
af udbuddene skønnes at svare til eller overstige følgende tærskelværdier:
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Varer og tjenesteydelser:
— fra datoen for denne aftales ikrafttræden til udgangen af det femte år efter denne aftales ikrafttræden: 3 000 000 SDR
— fra det sjette år til udgangen af det 10. år efter denne aftales ikrafttræden: 2 000 000 SDR
— fra det 11. år til udgangen af det 15. år efter denne aftales ikrafttræden: 1 500 000 SDR, og
— fra det 16. år efter aftalens ikrafttræden: 1 000 000 SDR.
Bygge- og anlægstjenesteydelser:
— fra datoen for denne aftales ikrafttræden til udgangen af det femte år efter denne aftales ikrafttræden: 40 000 000
SDR
— fra det sjette år til udgangen af det 10. år efter denne aftales ikrafttræden: 25 000 000 SDR
— fra det 11. år til udgangen af det 15. år efter denne aftales ikrafttræden: 20 000 000 SDR, og
— fra det 16. år efter aftalens ikrafttræden: 15 000 000 SDR.
Fortegnelse over enheder:
1. Thông tấn xã Việt Nam (Viet Nam News Agency)
Ban Tổ chức cán bộ (Personnel and Organisation Board)
Ban Kiểm tra (Board of Inspection)
Ban Thư ký biên tập (Editor Board)
Ban Kế hoạch – Tài chính (Board of Planning and Finance)
Ban Biên tập tin đối ngoại (Board of News for Foreign Service)
Ban Biên tập tin trong nước (Board of Domestic News)
Ban Biên tập tin kinh tế (Board of Economic News)
Ban Biên tập tin thế giới (Board of World News)
Trung tâm thông tin tư liệu (Database-Documentation Center)
Trung tâm tin học (Informatics Centre)
Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn (Viet Nam News Agency Professional Training Centre)
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam (Representative Office in the South of Viet Nam)
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên (Representative Office in the Centre-Tay
Nguyen)
Ban Biên tập ảnh (Pictorial Editorial Board)
Văn phòng Thông tấn xã (The administrative Affair Office)
Ban Biên tập - Sản xuất ảnh báo chí (Press Photo Production and Editorial Board)
Trung tâm phát triển truyền thông thông tấn (News Agency Communication Development Centre)
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Trung tâm hợp tác quốc tế thông tấn (Viet Nam News Agency International Cooperation Centre)
Trung tâm truyền hình thông tấn (Viet Nam News Agency Audio-Video Centre)
Trung tâm kỹ thuật thông tấn (Viet Nam News Agency Technical Centre)
2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh National Academy of Politics)
Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Vụ Quản lý khoa học (Department of Scientific Management)
Ban Thanh tra (Board of Inspection)
Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)
Vụ Quản lý đào tạo (Department of Training Management)
Vụ các trường chính trị (Department of Provincial Political Schools)
Viện Quan hệ quốc tế (Institute of International Relations)
Viện Nhà nước và Pháp luật (Institute of State and Law)
Viện Triết học (Institute of Philosophy)
Viện Chính trị học (Institute of Political Sciences)
Viện Văn hóa và Phát triển (Institute of Culture and Development)
Viện Nghiên cứu quyền con người (Institute of Human Right Studies)
Viện Kinh tế (Institute of Economics)
Tạp chí Lý luận chính trị (Journal of Political Theory)
Viện Lịch sử Đảng (Institute of the CPV History)
Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Institute of Ho Chi Minh and the CPV's Leaders' Studies)
Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (Institute of Scientific Socialism)
Viện Xã hội học (Institute of Sociology)
Vụ Kế hoạch – Tài chính (Department of Planning and Finance)
Văn phòng Học viện (Office of the Academy)
3. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viet Nam Academy of Social Sciences)
Nhà xuất bản Khoa học xã hội (Social Sciences Publishing House)
Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (Institute of Indian and Southwest Asian Studies)
Trung tâm Phân tích và Dự báo (Centre for Analysis and Forecast)
Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (Viet Nam Social Sciences Review)
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Viện Nghiên cứu con người (Institute of Human Studies)
Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Institute for Religious Studies)
Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (Viet Nam Institute for Northeast Asian Studies)
Viện Nghiên cứu Châu Mỹ (Viet Nam Institute of American Studies)
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Viet Nam Museum of Ethnology)
Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Institute of African and Middle East Studies)
Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Viet Nam Institute of Chinese Studies)
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (Center for Information Technology)
Viện Nghiên cứu Văn hóa (Institute of Cultural Studies)
Viện Sử học (Institute of History)
Viện Nhà nước và Pháp luật (Institute of State and Law)
Viện Dân tộc học (Institute of Anthropology)
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Institute for Southeast Asian Studies)
Viện Triết học (Institute of Philosophy)
Viện Xã hội học (Institute of Sociology)
Viện Nghiên cứu Châu Âu (Institute for European Studies)
Viện Tâm lý học (Institute of Psychology)
Viện Văn học (Viet Nam Institute of Literature)
Viện Kinh tế Việt Nam (Viet Nam Institute of Economics)
Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viet Nam Institute of Lexicography and Encyclopedia (VIOLE))
Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (Institute of World Economics and Politics)
Viện Nghiên cứu Hán – Nôm (Institute of Han - Nom Studies)
Học viện Khoa học xã hội (Graduate Academy of Social Sciences)
Viện Khảo cổ học (Institute of Archaeology)
Viện Thông tin Khoa học xã hội (Institute of Social Sciences Information)
Ban Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Ban Kế hoạch – Tài chính (Department of Finance and Plan)
Ban Quản lý Khoa học (Department of Science Management)
Ban Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)
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Văn phòng (Head Office)
Viện Gia đình và Giới (Institute for Family and Gender studies)
Viện Ngôn ngữ học (Institute of Linguistics)
Trung tâm nghiên cứu Kinh thành (The Center for Imperial City Research)
Ban Thi đua và khen thưởng (Emulation and Reward Department)
Viện địa lý nhân văn (Institute of human Geography)
Trung tâm nghiên cứu Chính sách phát triển bền vững (The Centre for Sustainable Development Policy Studies)
Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển (The Centre for Development consultancy and Studies)
4. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viet Nam Academy of Science and Technology)
Viện Toán học (Institute of Mathematics)
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ (Publishing House for Science and Technology)
Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị khoa học (Institute of Applied Physics and Scientific Instruments)
Viện Cơ học và Tin học ứng dụng (Institute of Applied Informatics and Mechanics)
Viện Công nghệ hóa học (Institute of Chemical Technology)
Viện Khoa học vật liệu ứng dụng (Institute of Applied Materials Science)
Viện Sinh học nhiệt đới (Institute of Tropical Biology)
Viện Khoa học năng lượng (Institute of Energy Science)
Văn phòng, bao gồm văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Administration Office, including Represen
tative Offices in Ho Chi Minh City)
Viện Công nghệ thông tin (Institute of Information Technology)
Viện Cơ học (Institute of Mechanics)
Viện Vật lý địa cầu (Institute of Geophysics)
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Institute of Ecology and Biological Resources)
Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Institute of Marine Environment and Resources)
Viện Sinh học Tây Nguyên (Tay Nguyen Institute of Biology)
Viện Hải dương học (Institute of Oceanography)
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang (Nha Trang Institute of Technology Research and Application)
Viện Vật lý (Institute of Physics)
Viện Địa chất và Địa vật lý biển (Institute of Marine Geology and Geophysics)
Viện Công nghệ môi trường (Institute of Environmental Technology)
Viện Khoa học vật liệu (Institute of Materials Science)
Viện Hóa học (Institute of Chemistry)
Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Institute of Natural Products Chemistry)
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Viện Công nghệ sinh học (Institute of Biotechnology)
Viện Địa lý (Institute of Geography)
Viện Địa chất (Institute of Geological Sciences)
Viện Kỹ thuật nhiệt đới (Institute of Tropical Technology)
Viện Công nghệ vũ trụ (Space Technology Institute)
Trung tâm tin học và Tính toán (Center for Information Infrastructure Development)
Viện Hóa sinh biển (Institute of Marine Biochemistry)
Ban Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organisation)
Ban Kế hoạch – Tài chính (Department of Finance and Plan)
Ban Hợp tác quốc tế (International Cooperation Department)
Ban Kiểm tra (Department of Inspection)
Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ (Department of Application and Development Technology)
5. Bệnh viện Bạch Mai (Bach Mai Hospital)
6. Bệnh viện Chợ Rẫy (Cho Ray Hospital)
7. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế (Hue Central Hospital)
8. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (Thai Nguyen National General Hospital)
9. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Can Tho National Hospital)
10. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Quang Nam Central General Hospital)
11. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Uong Bi Viet Nam – Sweden Hospital)
12. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Viet Nam – Cuba Donghoi Friendship Hospital)
13. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Viet Duc Hospital)
14. Bệnh viện E (E Hospital)
15. Bệnh viện Hữu nghị (Friendship Hospital)
16. Bệnh viện Thống Nhất (Thong Nhat Hospital/ Unified Hospital)
17. Bệnh viện C Đà Nẵng (C Hospital)
18. Bệnh viện K (K Hospital)
19. Bệnh viện Nhi Trung ương (Viet Nam National Hospital of Pediatrics)
20. Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương (National Hospital of Obstetrics and Gynecology)
21. Bệnh viện Mắt Trung ương (The Viet Nam National Institute of Ophthalmology)
22. Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương (Hospital of Ear - Nose - Throat)
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23. Bệnh viện Nội tiết Trung ương (National Hospital of Endocrinology)
24. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội (National Hospital of Odonto - Stomatology)
25. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Hospital of Odonto - Stomatology)
26. Bệnh viện 71 Trung ương (Central 71 Hospital)
27. Bệnh viện 74 Trung ương (Central 74 Hospital)
28. Bệnh viện Phổi Trung ương (National Hospital of Lung Diseases)
29. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (National Psychiatric Hospital no.1)
30. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (National Metal Hospital 2)
31. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Quyhoa National Leprosy Dermatology Hospital)
32. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (Quynh Lap National Leprosy Dermatology Hospital)
33. Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương (Hospital of Nursing - Rehabilitation)
34. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (National Hospital of Tropical Diseases)
35. Bệnh viện Da liễu Trung ương (National Hospital of Dermatology and Venereology)
36. Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Hospital of Geriatric)
37. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (National Hospital of Traditional Medicine)
38. Bệnh viện Châm cứu Trung ương (National Hospital of Acupuncture)
39. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Viet Nam Electricity)
Tổng công ty điện lực miền Bắc (Northern Power Corporation)
Tổng công ty điện lực miền Trung (Central Power Corporation)
Tổng công ty điện lực miền Nam (Southern Power Corporation)
Tổng công ty điện lực TP Hà Nội (Hanoi City Power Corporation)
Tổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Power Corporation)
Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (National Power Transmission Company)
40. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Viet Nam Railways)
a)

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Viet Nam Railways)
Văn phòng Đường sắt Việt Nam (Office of Viet Nam Railways)
Ban Kiểm soát nội bộ (Board of Control)
Ban Bảo vệ - An ninh - Quốc phòng (Board of Security and National Defense)
Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt (Board of Railways Project Investment)
Ban Vận tải và đầu máy toa xe (Board of Transportation and Locomotives)
Ban Kế hoạch kinh doanh (Board of Business Planning)
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Ban Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ (Board of International Cooperation and Science and Technology)
Ban Quản lý đầu tư & Xây dựng (Board of Construction and Investment Management)
Ban Tài chính kế toán (Board of Finance and Accounting)
Ban Tổ chức cán bộ - Lao động (Board of Organisation and Personnel)
Ban Quản lý Kết cấu hạ tầng Đường sắt (Board of Railways Infrastructure Management)
Văn phòng Đại diện Tổng công ty ĐSVN tại Đà Nẵng (Representative Office in Da Nang)
b)

Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội (HaNoi Railway Passenger Transport Company)

c)

Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (SaiGon Railway Passenger Transport Company)

d)

Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Hải (HaHai Railway Management One Member Limited Company)

e)

Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Thái (HaThai Railway Management One Member Limited Company)

f)

Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào (YenLao Railway Management One Member Limited Company)

g)

Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Lạng (HaLang Railway Management One Member Limited Company)

41. Đại học Quốc gia Hà Nội (Viet Nam National University - Hanoi)
42. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Viet Nam National University - Ho Chi Minh City)
Bemærkninger til afdeling C (andre omfattede enheder):
1. For Viet Nam News Agency, Ho Chi Minh National Academy of Politics, Viet Nam Academy for Social Sciences, Viet
Nam Academy for Science and Technology, Viet Nam Electricity and Viet Nam Railways gælder kapitel 9 (offentlige
udbud) kun for udbud, der indgås af de nævnte enheder, der er underordnet eller datterselskaber til relevante
ordregivende enheder.
2. Ho Chi Minh National Academy of Politics: Kapitel 9 (offentlige udbud) gælder ikke for udbud i forbindelse med af
restaurering af Ho Chi Minh National Academy of Politics.
3. Viet Nam News Agency: Kapitel 9 (offentlige udbud), finder ikke anvendelse på udbud i forbindelse med nyheder og
dokumentarproduktion i Viet Nam News Agency.
4. Bemærkninger til Viet Nam Electricity: Uanset definitionen af offentlige udbud i artikel 9.1 (definitioner), litra d),
gælder, at kapitel 9 (offentlige udbud):
a) kun finder anvendelse på indkøb af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af artikel 1 og 3 i lov om offentlige
udbud nr. 43/2013/QH13 af 26. november 2013 eller tilsvarende bestemmelser i efterfølgende lovgivning med
hensyn til transport og distribution af elektricitet
b) ikke omfatter kontrakter vedrørende udøvelsen af transport og distribution af elektricitet, når de er undergivet
konkurrencevilkår på det pågældende marked
c) ikke omfatter udbud
i) til andre formål end udøvelse af transport og distribution af elektricitet
ii) til videresalg eller udlejning til tredjemand, forudsat at den ordregivende enhed ikke besidder særlige eller
eksklusive rettigheder til at sælge eller udleje genstanden for sådanne kontrakter, og at det står andre ordregi
vende enheder frit for at sælge eller udleje den på de samme betingelser som den ordregivende enhed.
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5. Bemærkninger til Viet Nam Railways: Uanset definitionen af offentlige udbud i artikel 9.1 (definitioner), litra d),
gælder, at kapitel 9 (offentlige udbud):
a) kun finder anvendelse på indkøb af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af artikel 1 og 3 i Public Procurement
Law No. 43/2013/QH13 af 26. november 2013 eller tilsvarende bestemmelser i efterfølgende lovgivning med
hensyn til opførelse og drift af transport og distribution af jernbaner
b) ikke omfatter udbud med henblik på opførelsen og driften af jernbaner, når de udsættes for konkurrence på det
pågældende marked
c) ikke omfatter udbud
i) til andre formål end opførelse og drift af jernbaner
ii) til videresalg eller udlejning til tredjemand, forudsat at den ordregivende enhed ikke besidder særlige eller
eksklusive rettigheder til at sælge eller udleje genstanden for sådanne kontrakter, og at det står andre ordregi
vende enheder frit for at sælge eller udleje den på de samme betingelser som den ordregivende enhed.
6. Det præciseres, at kapitel 9 (offentlige udbud) ikke gælder udbud indgået af en enhed med selvstændig juridisk
personlighed, som ikke er anført i afdeling C.
Afdeling D
Varer
Kapitel 9 (offentlige udbud) omfatter alle varer, der indkøbes af enheder i afdeling A (centrale statslige enheder) til C
(andre omfattede enheder) med forbehold af bemærkningerne til de respektive afdelinger, bestemmelserne til denne
afdeling og afdeling G (generelle bemærkninger), undtager varer, der er opført i nedennævnte lister:
HS

Varebeskrivelse

10.06

Ris

27.09

Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler.

27.10

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet,
indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier
hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier.

49.01

Trykte bøger, brochurer og lignende tryksager, også som enkelte ark.

49.02

Aviser og tidsskrifter, også illustrerede eller med indhold af reklamer.

49.05

Landkort, søkort og lignende kort af enhver art (herunder atlas, vægkort samt topografiske kort og glober),
trykte.

49.07

Umakulerede frimærker, stempelmærker og lignende mærker, der er gangbare eller bliver gangbare i det land,
hvor de har eller vil få en godkendt pålydende værdi; stempelpapir; pengesedler; checks; aktier, obligationer og
lignende værdipapirer

84.71

Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel
af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet:
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8517,61

Basisstationer.

8525,50

Sendere.

8525,60

Sender-modtagere.

85.26

Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater.

8527,13

Andre apparater, kombineret med lydoptagere eller lydgengivere.

8527,19

Lydgengivere, der kan planlægge, forvalte og overvåge det elektromagnetiske spektrum.
Indspillede plader, bånd, ikke flygtige halvlederhukommelser, "smart cards" og andre medier til optagelse af lyd
eller andre fænomener.

Bemærkninger til afdeling D (varer):
For farmaceutiske produkter gælder følgende bemærkninger:
1. For hvert kalenderår efter datoen for denne aftales ikrafttræden må Vietnam se bort fra forpligtelserne i kapitel 9
(offentlige udbud), for så vidt angår den respektive procentdel af kontraktværdien af farmaceutiske produkter som
anført nedenfor:

År

Procentdel af kontraktværdien

1-2

3-9

10-15

16 og fremefter

100

65

60

50

2. Kapitel 9 (offentlige udbud), omfatter ikke udbud i forbindelse med distribution af farmaceutiske produkter, der udgør
en offentlig udbudskontrakt eller en del af eller er knyttet til en offentlig udbudskontrakt. Hvis disse tjenesteydelser
udgør en del af eller er knyttet til en offentlig udbudskontrakt, skal den udvalgte leverandør af dette udbud have ret til
at vælge en hvilken som helst godkendt farmaceutisk distributør i Vietnam.
3. For så vidt angår indkøb af farmaceutiske produkter foretaget af enheder, som er opført i afdeling A (centrale statslige
enheder) til C (andre omfattede enheder), skal den gældende tærskelværdi være på 130 000 SDR, hvis en indkøbs
kontrakt vedrører et enkelt farmaceutisk produkt.
4. Det skal præciseres, at Vietnams forpligtelser med hensyn til indkøb af farmaceutiske produkter omfatter både indkøb
foretaget af enkelte ordregivende enheder, som er opført i afdeling A (centrale statslige enheder) til C (andre omfattede
enheder), og centraliserede indkøb, der gennemføres på vegne af disse enheder af sundhedsministeriet eller enhver
anden enhed, der er omhandlet i Vietnams nationale lovgivning.
Afdeling E
Tjenesteydelser
Kapitel 9 (offentlige udbud) omfatter alle de specificerede tjenesteydelser, der er beskrevet i CPC, og som indkøbes af
enheder i afdeling A (centrale statslige enheder) til C (andre omfattede enheder), med forbehold af bemærkningerne til de
respektive afdelinger, bestemmelserne til denne afdeling og afdeling G (generelle bemærkninger).
CPC

Varebeskrivelse

61

Handel med samt vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer og motorcykler

64

Hotel- og restaurationsvirksomhed

841

Rådgivningsvirksomhed vedrørende installation af computerhardware

845

Vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr, herunder computere

849

Andre computertjenesteydelser
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862

Regnskabstjenesteydelser, revision og bogføring

863

Skatterådgivning

864

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

872

Arbejdsformidling og rekruttering

874

Rengøring af bygninger

12.6.2020

87501 Portrætfotografering
87503 Situationsfotografering
87504 Specialiseret fotografering
87505 Filmfremkaldelse
87506 Fremkaldelse af film med levende billeder (undtagen til biograf og fjernsyn)
87507 Restaurering, kopiering og retouchering af fotografier
87509 Andre fototjenesteydelser
876

Emballeringsvirksomhed

87903 Telefonpasning
87904 Kopieringsvirksomhed
87905 Oversættelse og tolkning
87906 Oprettelse af adressekartoteker og postservice
980

Private husholdninger med ansat medhjælp

99

Tjenester ydet af ekstraterritoriale organisationer og organer

Bemærkninger til afdeling E (tjenesteydelser):
Det præciseres, at kapitel 9 (offentlige udbud) ikke omfatter:
a) ethvert udbud vedrørende tjenesteydelser i forbindelse med forvaltning og drift af offentlige faciliteter og alle privat
ejede faciliteter, der anvendes til offentlige formål, og
b) ethvert udbud i forbindelse med offentlig forsyningsvirksomhed.
Afdeling F
Bygge- og anlægstjenesteydelser
Kapitel 9 (offentlige udbud) omfatter alle tjenesteydelser inden for bygge- og anlægder er opført i hovedgruppe 51 i CPC, ,
og som indkøbes af de enheder, der er opført i afdeling A (centrale statslige enheder) til C (andre omfattede enheder),
bortset fra tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsarbejde udelukket i partens liste, med forbehold af bemærkningerne
til de respektive afdelinger, bestemmelserne til denne afdeling og afdeling G (generelle bemærkninger).
Bemærkninger til afdeling F (bygge- og anlægstjenesteydelser):
Kapitel 9 (offentlige udbud) omfatter ikke udbud i forbindelse med:
a) opførelse i fjerntliggende bjergområder og yderst vanskelige områder som fastsat i Vietnams forskrifter og på øer og
b) opførelse på ministerielt plan af hovedkvarterer for enheder, som er opført i afdeling A (centrale statslige enheder).
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Afdeling G
Generelle bemærkninger
1. Kapitel 9 (offentlige udbud) omfatter ikke:
a) udbud med henblik på at udvikle, beskytte eller bevare nationale skatte af kunstnerisk, historisk, arkæologisk værdi
eller betegnet som kulturarv
b) indkøb af varer og dertil knyttede tjenesteydelser, der involverer nationale reserver, der er fastsat i loven om
nationale reserver
c) i forbindelse med offentlige kontrakter om indkøb af varer eller tjenesteydelser (undtagen bygge- og anlægsvirk
somhed), hvis værdi anslås til 260 000 SDR eller derunder, kan Vietnam give fortrinsret til små og mellemstore
virksomheder (SMV'er). Gældende objektive og gennemsigtige kriterier fastsættes i Vietnams nationale love eller
bestemmelser. Med henblik på anvendelsen af denne bestemmelse må ovennævnte fortrinsret imidlertid ikke ydes
til SMV'er med mere end 500 faste fuldtidsansatte
d) foranstaltninger for sundhed, velfærd og økonomisk og social udvikling af etniske mindretal
e) indkøb af varer og tjenesteydelser på Vietnams område til forbrug uden for Vietnams område
f) indkøb af varer og tjenesteydelser, der involverer nationale festligheder og religiøse formål
g) transporttjenesteydelser, der udgør en del af eller er knyttet til en offentlig udbudskontrakt
h) indkøb af oplagring eller hosting af offentlige data og dermed forbundne tjenesteydelser, og
i)

udbud finansieret med tilskud og sponsorbetalinger fra donorer.

2. Det præciseres:
a) at udbud med forhandling også gælder for bomber og minerydning af jordarealer
b) at enhver udelukkelse, der er knyttet enten specifikt eller generelt til en ordregivende enhed, også finder anvendelse
på enhver efterfølgende enhed på en sådan måde, at værdien af dette tilbud bevares
c) at tjenesteydelser omfattet af kapitel 9 (offentlige udbud) er underlagt udelukkelser fra og forbehold med hensyn til
kapitel 8 (liberalisering af investeringer, handel med tjenesteydelser og elektronisk handel)
d) at intet i kapitel 9 (offentlige udbud) må fortolkes således, at det forhindrer Vietnam i at vedtage eller opretholde
enhver foranstaltning, som Vietnam med rimelighed anser for nødvendig af hensyn til beskyttelsen af personoplys
ninger, som er indsamlet under fortrolighed, eller som er fortrolige forretningsoplysninger, og
e) Kapitel 9 (offentlige udbud) omfatter ikke:
i) indkøb af varer og tjenesteydelser, der er klassificeret som national sikkerhed, herunder nationale hemmelig
heder
ii) udbud, der indgås af en omfattet enhed på vegne af en ikke-omfattet enhed og
iii) udbud indgået af en ordregivende enhed hos en anden ordregivende enhed.
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Afdeling H
Offentliggørelse af oplysninger om offentlige udbud
Bekendtgørelser om påtænkte udbud i medfør af artikel 9.6 (bekendtgørelser) og bekendtgørelser i henhold til artikel 9.17
(oplysninger efter kontrakttildeling), stk. 3, offentliggøres i Báo Đấu thầu (tidsskrift om offentlige udbud).
Oplysninger om udbudssystemet i overensstemmelse med artikel 9.5 (oplysninger om systemet for offentlige udbud), stk.
1, litra a), er offentliggjort på webstedet http://muasamcong.mpi.gov.vn og i det officielle tidende.
Vietnam meddeler adressen på det websted, hvor der offentliggøres oplysninger om offentlige udbud efter udløbet af
overgangsperioden, herunder meddelelser i overensstemmelse med artikel 9.8 (kvalifikation af leverandører), stk. 7, i
tilfælde, hvor den ordregivende enhed fører en liste over leverandører.
Afdeling I
Overgangsforanstaltninger
1. Med hensyn til artikel 9.6 (bekendtgørelser) gælder følgende:
a) Uanset kravet i artikel 9.6 (bekendtgørelser), stk. 1, om, at bekendtgørelser om påtænkte udbud skal være tilgænge
lige ad elektronisk vej, hvortil der er gratis adgang via et enkelt adgangspunkt eller et enkelt elektronisk gatewaysted, kan Vietnam tillade, at dets ordregivende enheder ikke offentliggør disse bekendtgørelser ad elektronisk vej i
en tidsperiode på højst ti år fra denne aftales ikrafttræden. Vietnam kan opkræve et gebyr for adgangen til disse
bekendtgørelser om påtænkte udbud, når disse bekendtgørelser allerede er gjort tilgængelige ad elektronisk vej i
løbet af denne periode.
b) Uanset kravet i artikel 9.6 (bekendtgørelser), stk. 2, om, at en bekendtgørelse om påtænkte udbud skal indeholde en
liste over og en kort beskrivelse af eventuelle betingelser for leverandørers deltagelse og begrænsninger af antallet af
kvalificerede leverandører, der opfordres til at afgive tilbud, medmindre sådanne oplysninger er indeholdt i det
udbudsmateriale, der stilles til rådighed for alle interesserede leverandører samtidig med bekendtgørelsen om det
påtænkte udbud, kan Vietnam tillade, at dets ordregivende enheder udelader sådanne oplysninger fra bekendt
gørelser om påtænkte udbud i en tidsperiode på højst ti år fra denne aftales ikrafttræden. Det præciseres, at
ordregivende enheder i denne periode meddeler disse oplysninger i udbudsmaterialet i overensstemmelse med
artikel 9.11 (udbudsmateriale), stk. 1, litra b).
c) Uanset kravet i artikel 9.6 (bekendtgørelser), stk. 3, om, at en ordregivende enhed skal offentliggøre et resumé af
bekendtgørelsen på engelsk, kan Vietnam udskyde gennemførelsen af denne forpligtelse i en periode på fem år efter
datoen for denne aftales ikrafttræden.
2. Med hensyn til artikel 9.12 (frister) gælder følgende:
a) Uanset kravet i artikel 9.12 (frister), stk. 2, om, at en ordregivende enhed, der anvender begrænset udbud, skal
fastsætte, at sidste frist for indgivelse af anmodninger om deltagelse ikke kan være mindre end 25 dage, kan
Vietnam tillade, at dens ordregivende enheder fastsætter en sidste frist for indgivelse af anmodninger om deltagelse
på ikke mindre end 15 dage fra datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen om det påtænkte udbud i en
tidsperiode på højst ti år fra datoen for denne aftales ikrafttræden.
b) Uanset kravet i artikel 9.12 (frister), stk. 3, om, at en ordregivende enhed skal fastsætte mindst 40 dage for sidste
frist for indgivelse af tilbud, kan Vietnam tillade, at dens ordregivende enheder i en tidsperiode på højst ti år fra
datoen for denne aftales ikrafttræden fastsætter en sidste frist for indgivelse af tilbud på ikke under 25 dage fra den
dato, hvor:
i) bekendtgørelsen om de påtænkte udbud offentliggøres, når det drejer sig om et åbent udbud, eller
ii) enheder i tilfælde af et begrænset udbud meddeler leverandørerne, at de vil blive opfordret til at afgive tilbud.
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3. Uanset kravet i artikel 9.17 (oplysninger efter kontrakttildeling), stk. 3, om, at bekendtgørelsen af oplysninger efter
kontrakttildelingen skal indeholde en kort beskrivelse af de omstændigheder, der berettiger anvendelsen af en
procedure om udbud med forhandling, kan Vietnam tillade, at dens ordregivende enheder udelader sådanne oplys
ninger fra bekendtgørelsen af oplysninger efter kontrakttildelingen i en tidsperiode på højst ti år fra datoen for denne
aftales ikrafttræden.
4. Uanset kapitel 15 (tvistbilæggelse) kan Vietnam ikke gøres til genstand for tvistbilæggelse med hensyn til sine
forpligtelser i henhold til kapitel 9 (offentlige udbud) for en periode på fem år fra datoen for denne aftales ikraft
træden. I denne overgangsperiode indleder parterne konsultationer på Unionens anmodning om spørgsmål vedrørende
Vietnams gennemførelse af sine forpligtelser.
5. Uanset artikel 9.4 (almindelige principper) er det tilladt Vietnam at søge, tage hensyn til, pålægge eller gennemtvinge
enhver form for kompensationskøb på et hvilket som helst stadie af en udbudsprocedure som følger:
Efter denne aftales ikrafttræden kan Vietnam anmode om enhver form for kompensationskøb, herunder en pris
præferenceordning på op til 40 % af kontraktens værdi, der falder til 30 % efter 10 år indtil udgangen af det 18. år.
Det præciseres, at ordregivende enheder skal anføre, om der findes kompensationskøb i bekendtgørelsen om påtænkte
udbud, og udspecificere dette i udbudsmaterialet.
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BILAG 11
SÆRLIGE REGLER FOR VIETNAM VEDRØRENDE STATSEJEDE VIRKSOMHEDER, VIRKSOMHEDER INDRØMMET SÆRLIGE
RETTIGHEDER ELLER PRIVILEGIER OG UDPEGEDE MONOPOLER

1.

Kapitel 11 (statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller privilegier og udpegede
monopoler) finder ikke anvendelse på vedtagelsen, håndhævelsen eller gennemførelsen af privatisering, delvis priva
tisering, omstrukturering eller afhændelse af aktiver, der ejes eller kontrolleres af den vietnamesiske regering.

2.

Kapitel 11 (statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller privilegier og udpegede
monopoler) finder ikke anvendelse på de af den vietnamesiske regerings foranstaltninger, der har til formål at
sikre økonomisk stabilitet i Vietnam. Med henblik herpå kan den vietnamesiske regering kræve eller anmode om,
at en statsejet virksomhed eller et udpeget monopol sælger eller køber til en reguleret pris, i en mængde eller på
andre vilkår end dem, som denne virksomhed eller dette udpegede monopol kunne træffe afgørelse om ud fra
kommercielle overvejelser, med forbehold af dens love, bestemmelser eller statslige foranstaltninger.

3.

Kapitel 11 (statsejede virksomheder, virksomheder indrømmet særlige rettigheder eller privilegier og udpegede
monopoler) finder ikke anvendelse på de af den vietnamesiske regerings foranstaltninger, der vedrører udviklings
relaterede spørgsmål i Vietnam, såsom indkomstsikkerhed eller -forsikring, social sikring, social velfærd, social
udvikling, almennyttige boliger, fattigdomsbekæmpelse, almen (erhvervs)uddannelse, sundhed og børnepasning,
fremme af velfærd og beskæftigelse blandt etniske mindretal og folk, der bor i ugunstigt stillede områder, forudsat
at de aktiviteter, der iværksættes for at gennemføre sådanne foranstaltninger, ikke omgår artikel 11.4 (ikkeforskels
behandling og kommercielle hensyn) med hensyn til kommercielle aktiviteter udført af de virksomheder og enheder,
der er omhandlet i artikel 11.1 (definitioner).

4.

Artikel 11.4 (ikkeforskelsbehandling og kommercielle hensyn) finder ikke anvendelse på en statsejet virksomheds
eller et udpeget monopols køb af varer eller tjenesteydelser fra vietnamesiske små eller mellemstore virksomheder
som defineret i Vietnams love og forskrifter, hvis dette køb foretages i henhold til nationale love og forskrifter eller
en statslig foranstaltning.

5.

Artikel 11.4 (ikkeforskelsbehandling og kommercielle hensyn) og artikel 11.6 (gennemsigtighed) finder ikke anven
delse på følgende virksomheder, deres datterselskaber eller deres efterfølgere, der søger at udføre de samme offentlige
opgaver, og som er involveret i – og begrænset til – de nedenfor beskrevne aktiviteter:

5.1. Viet Nam Oil and Gas Group (PETROVIETNAM)

Aktiviteter: Prospektering, efterforskning og udnyttelse af olie og gas samt lufttrafiktjenester vedrørende olie- og
gasaktiviteter.

5.2. Viet Nam Electricity (EVN) og alle virksomheder

Aktiviteter: Elproduktion ved vandkraft, atomkraft og sikkerhedsrelaterede elværker, transmission, distribution af
alle former for elektricitet, strøm og alternativer eller erstatninger for elektricitet.

5.3. Viet Nam National Coal – Minerals Holding Corporation Limited (Vinacomin)

Aktiviteter: Salg af kul og mineraler i henhold til Vietnams love og forskrifter.
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5.4. State Capital Investment Corporation (SCIC) (1)
Aktiviteter: Kapitalforvaltning, investeringer og dermed forbundne aktiviteter, anvendelse af den vietnamesiske
regerings finansielle aktiver.
5.5. Debt and Asset Trading Corporation (DATC)
Aktiviteter i forbindelse med omstrukturering af gæld i henhold til en lov, forskrift eller statslig foranstaltning
begrænset til udførelsen af et offentligt formål eller mandat.
5.6. Airport Corporation of Viet Nam
Aktiviteter: Ground handling-ydelser.
5.7. Statsejede virksomheder inden for sektorerne trykkeri- og forlagsvirksomhed, massekommunikation og audio
visuelle tjenesteydelser
Aktiviteter: Alle aktiviteter inden for sektorerne trykkeri- og forlagsvirksomhed og massekommunikation, køb
og salg af audiovisuelle produktioner og distributionstjenester.

(1) Det præciseres, at denne bestemmelse ikke omfatter SCIC's porteføljeinvesteringer. Senest fem år efter denne aftales ikrafttræden skal
SCIC bestræbe sig på at blive medlem af det internationale forum for statsejede investeringsfonde eller tilslutte sig de almindeligt
anerkendte principper og praksisser ("Santiagoprincipperne") udstedt af Den Internationale Arbejdsgruppe om Statsejede Investerings
fonde, oktober 2008, eller andre lignende principper og praksisser, som aftales af parterne.

L 186/1296

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

BILAG 12-A
LISTE OVER GEOGRAFISKE BETEGNELSER

Del A
Unionens geografiske betegnelser som omhandlet i kapitel 12, afsnit B, underafsnit 3

Geografiske
betegnel
serNr.

Betegnelse (navn)

Produktkategori

Produktbeskrivelse

Oprindelsesland: Østrig
1

Steirisches Kürbiskernöl

Olier og animalske fedtstoffer

Græskarkerneolie

2

Tiroler Speck

Fersk, frosset og forarbejdet kød

Bacon

3

Inländerrum

Spiritus

Spiritus

4

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Spiritus

Spiritus

Oprindelsesland: Cypern
5

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Spiritus

Spiritus

6

Κουμανδαρία/Commandaria

Vin

Vin

Oprindelsesland: Tjekkiet
7

České pivo

Øl

Øl

8

Českobudějovické pivo

Øl

Øl

9

Žatecký chmel

Humle

Humle

Oprindelsesland: Tyskland
10

Bayerisches Bier

Øl

Øl

11

Lübecker Marzipan

Sukkervarer og bagværk

Marcipan

12

Nürnberger Bratwürste,
berger Rostbratwürste

13

Münchener Bier

Øl

Øl

14

Schwarzwälder Schinken

Fersk, frosset og forarbejdet kød

Skinke

Nürn Fersk, frosset og forarbejdet kød

Pølse

Oprindelsesland: Tyskland, Østrig, Belgien (det tysksprogede fællesskab)
15

Korn/Kornbrand

Spiritus

Spiritus

Oprindelsesland: Tyskland
16

Franken

Vin

Vin

17

Mittelrhein

Vin

Vin

18

Mosel

Vin

Vin

19

Rheingau

Vin

Vin
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Produktkategori

Betegnelse (navn)

Rheinhessen
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Produktbeskrivelse

Vin

Vin

Ost

Ost

Oprindelsesland: Danmark
21

Danablu
Oprindelsesland: Spanien

22

Antequera

Olier og animalske fedtstoffer

Olivenolie

23

Azafrán de la Mancha

Krydderier

Safran

24

Baena

Olier og animalske fedtstoffer

Olivenolie

25

Cítricos
Valencianos,
Valencians (1)

26

Jabugo

Tørsaltet kød

Skinke

27

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel Tørsaltet kød

Skinke

28

Jijona

Sukkervarer og bagværk

Nougat

29

Priego de Córdoba

Olier og animalske fedtstoffer

Olivenolie

30

Queso Manchego

Ost

Ost

31

Sierra de Segura

Olier og animalske fedtstoffer

Olivenolie

32

Sierra Mágina

Olier og animalske fedtstoffer

Olivenolie

33

Turrón de Alicante

Sukkervarer og bagværk

Nougat

34

Brandy de Jerez

Spiritus

Spiritus

35

Pacharán navarro

Spiritus

Spiritus

36

Alicante

Vin

Vin

37

Bierzo

Vin

Vin

38

Catalonien

Vin

Vin

39

Cava

Vin

Vin

40

Empordà

Vin

Vin

41

Jerez-Xérès-Sherry

Vin

Vin

42

Jumilla

Vin

Vin

43

La Mancha

Vin

Vin

44

Málaga

Vin

Vin

45

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda Vin

Vin

46

Navarra

Vin

Vin

47

Penedès

Vin

Vin

Cítrics Friske og forarbejdede frugter og Appelsiner, mandariner og citroner
nødder
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Produktkategori

Betegnelse (navn)

Produktbeskrivelse

48

Priorat

Vin

Vin

49

Rías Baixas

Vin

Vin

50

Ribera del Duero

Vin

Vin

51

Rioja

Vin

Vin

52

Rueda

Vin

Vin

53

Somontano

Vin

Vin

54

Toro

Vin

Vin

55

Valdepeñas

Vin

Vin

56

Valencia

Vin

Vin

Oprindelsesland: Finland
57

Suomalainen Vodka/ Finsk Vodka Spiritus
/ Vodka of Finland

Spiritus

Oprindelsesland: Frankrig
58

Brie (2) de Meaux

Ost

Ost

59

Camembert (3) de Normandie

Ost

Ost

60

Canard à foie gras du Sud-Ouest Fersk, frosset og forarbejdet kød
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes,
Périgord, Quercy)

Forarbejdede kødprodukter af and

61

Comté

Ost

Ost

62

Emmental (4) de Savoie

Ost

Ost

63

Jambon de Bayonne

Tørsaltet kød

Skinke

64

Pruneaux
d'Agen,
d'Agen mi-cuits

65

Reblochon; Reblochon de Savoie Ost

Ost

66

Roquefort

Ost

Ost

67

Armagnac

Spiritus

Spiritus

68

Calvados

Spiritus

Spiritus

69

Cognac; Eau-de-vie de Cognac, Spiritus
Eau-de-vie des Charentes

Spiritus

70

Alsace/Vin d'Alsace

Vin

Vin

71

Anjou

Vin

Vin

72

Beaujolais

Vin

Vin

73

Bordeaux

Vin

Vin

Pruneaux Friske og forarbejdede frugter og Svesker
nødder
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Produktkategori

Betegnelse (navn)

Produktbeskrivelse

74

Bourgogne

Vin

Vin

75

Chablis

Vin

Vin

76

Champagne

Vin

Vin

77

Châteauneuf-du-Pape

Vin

Vin

78

Languedoc

Vin

Vin

79

Côtes de Provence

Vin

Vin

80

Côtes du Rhône

Vin

Vin

81

Côtes du Roussillon

Vin

Vin

82

Graves

Vin

Vin

83

Bergerac

Vin

Vin

84

Haut-Médoc

Vin

Vin

85

Margaux

Vin

Vin

86

Médoc

Vin

Vin

87

Pomerol

Vin

Vin

88

Pays d'Oc

Vin

Vin

89

Saint-Emilion

Vin

Vin

90

Sauternes

Vin

Vin

91

Touraine

Vin

Vin

92

Ventoux

Vin

Vin

93

Val de Loire

Vin

Vin

Oprindelsesland: Grækenland
94

Ελιά Καλαμάτας (5) (transkription Spiseoliven og forarbejdede oliven Spiseoliven
til det latinske alfabet: Elia Kala
matas)

95

Κασέρι (transskription til
latinske alfabet: Kasseri)

det Ost

Ost

96

Φέτα (transskription
latinske alfabet: Feta)

det Ost

Ost

97

Καλαμάτα (transskription til det Olier og animalske fedtstoffer
latinske alfabet: Kalamata)

98

Μαστίχα Χίου (transskription til Vegetabilske carbohydratgummier Vegetabilsk carbohydratgummi og
det latinske alfabet: Masticha og naturharpikser
tyggegummi
Chiou)

99

Σητεία Λασιθίου Κρήτης (trans Olier og animalske fedtstoffer
skription til det latinske alfabet:
Sitia Lasithiou Kritis)

til

Olivenolie

Olivenolie
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Produktkategori

Betegnelse (navn)

Produktbeskrivelse

Oprindelsesland: Grækenland og Cypern
100

Ούζο (transskription
latinske alfabet: Ouzo)

til

det Spiritus

Spiritus

Oprindelsesland: Grækenland
101

Νεμέα (transskription til
latinske alfabet: Nemea)

det Vin

Vin

102

Ρετσίνα Αττικής (transskription til Vin
det latinske alfabet: Retsina Atti
kis)

Vin

103

Πελοποννησιακός (transskription til Vin
det latinske alfabet: Peloponnese)

Vin

104

Σάμος (transskription
latinske alfabet: Samos)

det Vin

Vin

Vin

Vin

til

Oprindelsesland: Kroatien
105

Dingač
Oprindelsesland: Ungarn

106

Pálinka

Spiritus

Spiritus

107

Törkölypálinka

Spiritus

Spiritus

108

Tokaj/Tokaji

Vin

Vin

Spiritus

Spiritus

Beatha Spiritus

Spiritus

Oprindelsesland: Irland
109

Irish Cream

110

Irish
Whiskey/Uisce
Eireannach/Irish Whisky
Oprindelsesland: Italien

111

Aceto Balsamico di Modena

Eddike

Eddike

112

Asiago

Ost

Ost

113

Bresaola della Valtellina

Fersk, frosset og forarbejdet kød

Tørret, saltet oksekød

114

Fontina

Ost

Ost

115

Gorgonzola

Ost

Ost

116

Grana Padano

Ost

Ost

117

Kiwi Latina

Friske og forarbejdede frugter og Kiwifrugter
nødder

118

Mela dell'Alto Adige, Südtiroler Friske og forarbejdede frugter og Æbler
Apfel
nødder

119

Mortadella Bologna

120

Mozzarella (6) di Bufala Campana Ost

Fersk, frosset og forarbejdet kød

Mortadella
Ost
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Produktkategori

Betegnelse (navn)

Produktbeskrivelse

121

Parmigiano Reggiano (7)

Ost

Ost

122

Pecorino (8) Romano

Ost

Ost

123

Prosciutto di Parma

Tørsaltet kød

Skinke

124

Prosciutto di S. Daniele

Tørsaltet kød

Skinke

125

Prosciutto Toscano

Tørsaltet kød

Skinke

126

Provolone (9) Valpadana

Ost

Ost

127

Taleggio

Ost

Ost

128

Grappa

Spiritus

Spiritus

129

Brachetto d'Acqui/Acqui

Vin

Vin

130

Asti

Vin

Vin

131

Barbaresco

Vin

Vin

132

Bardolino Superiore

Vin

Vin

133

Barolo

Vin

Vin

134

Brunello di Montalcino

Vin

Vin

135

Chianti

Vin

Vin

136

Conegliano
Prosecco

– Vin

Vin

137

Prosecco

Vin

Vin

138

Dolcetto d'Alba

Vin

Vin

139

Franciacorta

Vin

Vin

140

Lambrusco di Sorbara

Vin

Vin

141

Lambrusco Grasparossa di Castel Vin
vetro

Vin

142

Marsalavin

Vin

Vin

143

Montepulciano d'Abruzzo

Vin

Vin

144

Sicilien

Vin

Vin

145

Soave

Vin

Vin

146

Toscana

Vin

Vin

147

Veneto

Vin

Vin

148

Vino Nobile di Montepulciano

Vin

Vin

Valdobbiadene
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Produktkategori

Betegnelse (navn)

Produktbeskrivelse

Oprindelsesland: Litauen
149

Originali
lietuviška
degtinė/ Spiritus
Original Lithuanian vodka

Spiritus

Oprindelsesland: Nederlandene
150

Gouda (10) Holland

Ost

Ost

Spiritus

Spiritus

Oprindelsesland: Belgien, Neder
landene, Frankrig, Tyskland
151

Genièvre/Jenever/Genever
Oprindelsesland: Polen

152

Polish Cherry

Spiritus

Spiritus

153

Polska Wódka/Polish vodka

Spiritus

Spiritus

154

Wódka
ziołowa
z
Niziny Spiritus
Północnopodlaskiej aromatyzo
wana
ekstraktem
z
trawy
żubrowej/Herbal vodka from the
North Podlasie Lowland aroma
tised with an extract of bison
grass

Spiritus

Oprindelsesland: Portugal
155

Pêra Rocha do Oeste

Frugt

Pærer

156

Queijo S. Jorge

Ost

Ost

157

Alentejo

Vin

Vin

158

Dão

Vin

Vin

159

Douro

Vin

Vin

160

Madeira

Vin

Vin

161

Porto, Port eller Oporto

Vin

Vin

162

Vinho Verde

Vin

Vin
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Produktkategori

Betegnelse (navn)

Produktbeskrivelse

Oprindelsesland: Rumænien

163

Cotnari

Vin

Vin

164

Dealu Mare

Vin

Vin

165

Murfatlar

Vin

Vin

Spiritus

Spiritus

Vin

Vin

Oprindelsesland: Sverige

166

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Oprindelsesland: Slovakiet

167

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Oprindelsesland: Det Forenede Kongerige

168

Scottish Farmed Salmon

Fisk

Laks

169

Scotch Whisky

Spiritus

Spiritus

(1) De sortsbetegnelser, der indeholder eller udgøres af udtrykket "Valencia", kan fortsat anvendes på lignende produkter, forudsat at
forbrugerne ikke vildledes med hensyn til arten af et sådant udtryk eller produktets nøjagtige oprindelse.
(2) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet "brie".
(3) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet "camembert".
(4) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet "emmental".
(5) Sortsbetegnelsen "Kalamata" kan fortsat anvendes på lignende produkter, forudsat at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til arten
af et sådant udtryk eller produktets nøjagtige oprindelse.
(6) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet "mozzarella".
(7) Bestemmelserne i kapitel 12, afdeling B, underafdeling 3, indskrænker på ingen måde en persons ret til at anvende eller registrere i
Vietnam et varemærke, der indeholder eller består af udtrykket "parmesan". Dette gælder ikke for anvendelse, som kan vildlede
offentligheden med hensyn til varens geografiske oprindelse.
(8) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet "pecorino".
(9) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet "provolone".
(10) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet "gouda".
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Del B
Vietnams geografiske betegnelser som omhandlet i kapitel 12, afsnit B, underafsnit 3
Geografiske
betegnel
serNr.

Betegnelse (navn)

Produktkategori

Produktbeskrivelse

1

Phú Quốc

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og Ekstrakt af fisk
produkter på basis heraf

2

Mộc Châu

Krydderier

Te

3

Buôn Ma Thuột

Krydderier

Kaffebønner

4

Đoan Hùng

Friske og forarbejdede frugter og Pomelo
nødder

5

Bình Thuận

Friske og forarbejdede frugter og Dragefrugter
nødder

6

Lạng Sơn

Krydderier

7

Thanh Hà

Friske og forarbejdede frugter og Litchifrugter
nødder

8

Phan Thiết

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og Ekstrakt af fisk
produkter på basis heraf

9

Hải Hậu

Korn

10

Vinh

Friske og forarbejdede frugter og Appelsiner
nødder

11

Tân Cương

Krydderier

Te

12

Hồng Dân

Korn

Ris

13

Lục Ngạn

Friske og forarbejdede frugter og Litchifrugter
nødder

14

Hòa Lộc

Friske og forarbejdede frugter og Mangofrugter
nødder

15

Đại Hoàng

Friske og forarbejdede frugter og Bananer
nødder

16

Văn Yên

Krydderier

17

Hậu Lộc

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og Rejepasta
produkter på basis heraf

18

Bắc Kạn

Friske og forarbejdede frugter og Daddelblommer uden sten
nødder

19

Phúc Trạch

Friske og forarbejdede frugter og Pomelo
nødder

20

Bảy Núi

Korn

Ris

21

Trùng Khánh

Nødder

Kastanjer

Stjerneanis

Ris

Kanelbark

DA

12.6.2020

Geografiske
betegnel
serNr.

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/1305

Produktkategori

Betegnelse (navn)

Produktbeskrivelse

22

Bà Đen

Friske og forarbejdede frugter og Asimina
nødder

23

Nga Sơn

24

Trà My

Krydderier

25

Ninh Thuận

Friske og forarbejdede frugter og Drue
nødder

26

Tân Triều

Friske og forarbejdede frugter og Pomelo
nødder

27

Bảo Lâm

Friske og forarbejdede frugter og Daddelblommer uden sten
nødder

28

Bắc Kạn

Friske og forarbejdede frugter og Mandariner
nødder

29

Yên Châu

Friske og forarbejdede frugter og Mangofrugter
nødder

30

Mèo Vạc

Honning

31

Bình Minh

Friske og forarbejdede frugter og Pomelo
nødder

32

Hạ Long

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og Hakket kød af tiarmet blæksprutte
produkter på basis heraf

33

Bạc Liêu

Krydderier

34

Luận Văn

Friske og forarbejdede frugter og Pomelo
nødder

35

Yên Tử

Blomster og prydplanter

36

Quảng Ninh

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og Muslinger
produkter på basis heraf

37

Điện Biên

Korn

38

Vĩnh Kim

Friske og forarbejdede frugter og Stjerneæble
nødder

39

Cao Phong

Friske og forarbejdede frugter og Appelsiner
nødder

Tørrede siv
Kanelbark

Pebermyntehonning

Havsalt

Gule abrikosblomster

Ris
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BILAG 12-B
PRODUKTKATEGORIER

1.

"Fersk, frosset og forarbejdet kød": produkter henhørende under kapitel 2 og position 16.01 eller 16.02 i det
harmoniserede system.

2.

"Tørsaltet kød": tørsaltede kødprodukter henhørende under kapitel 2 og position 16.01 eller 16.02 i det harmoni
serede system.

3.

"Humle": produkter henhørende under position 12.10 i det harmoniserede system.

4.

"Ferske, frosne og forarbejdede fiskevarer": produkter henhørende under kapitel 3 og position 16.03, 16.04 eller
16.05 i det harmoniserede system.

5.

"Smør": produkter henhørende under position 04.05 i det harmoniserede system.

6.

"Oste": produkter henhørende under position 04.06 i det harmoniserede system.

7.

"Friske og forarbejdede vegetabilske produkter": produkter med indhold af grøntsager henhørende under kapitel 7 og
20 i det harmoniserede system.

8.

"Friske og forarbejdede frugter og nødder": produkter med indhold af frugter henhørende under kapitel 8 og 20 i det
harmoniserede system.

9.

"Krydderier": produkter henhørende under kapitel 9 i det harmoniserede system.

10. "Korn": produkter henhørende under kapitel 10 i det harmoniserede system.
11. "Mølleriprodukter": produkter henhørende under kapitel 11 i det harmoniserede system.
12. "Olieholdige frø": produkter henhørende under kapitel 12 i det harmoniserede system.
13. "Drikkevarer på basis af planteekstrakter": produkter henhørende under position 13.02 i det harmoniserede system.
14. "Olier og animalske fedtstoffer": produkter henhørende under kapitel 15 i det harmoniserede system.
15. "Sukkervarer og bagværk": produkter henhørende under position 17.04, 18.06, 19.04 eller 19.05 i det harmonise
rede system.
16. "Pasta": produkter henhørende under position 19.02 i det harmoniserede system.
17. "Spiseoliven og forarbejdede oliven": produkter henhørende under position 20.01 eller 20.05 i det harmoniserede
system.
18. "Sennepspasta": produkter henhørende under underposition 2 103,30 i det harmoniserede system.
19. "Øl": produkter henhørende under position 22.03 i det harmoniserede system.
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20. "Eddike": produkter henhørende under position 22.09 i det harmoniserede system.
21. "Æteriske olier": produkter henhørende under position 33.01 i det harmoniserede system.
22. "Spiritus": produkter henhørende under position 22.08 i det harmoniserede system.
23. "Vine": produkter henhørende under position 22.04 i det harmoniserede system.
24. "Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf": produkter henhørende under kapitel 3 i det harmoni
serede system.
25. "Vegetabilske carbohydratgummier og naturharpikser": produkter henhørende under position 13.01 i det harmoni
serede system.
26. "Honning": produkter henhørende under position 04.09 i det harmoniserede system.
27. "Blomster og prydplanter": produkter henhørende under kapitel 6 i det harmoniserede system.
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BILAG 15-A
FORRETNINGSORDEN

Generelle bestemmelser
1.

Med henblik på kapitel 15 (tvistbilæggelse) og denne forretningsorden:
a) "rådgiver": en person, som af en part er udpeget til at rådgive eller bistå den pågældende part i forbindelse med
voldgiftspanelprocedurerne
b) "voldgiftspanel": et panel nedsat i henhold til artikel 15.7 (nedsættelse af voldgiftspanelet)
c) "voldgiftsmand": et medlem af et voldgiftspanel, som er nedsat i medfør af aftalens artikel 15.7 (nedsættelse af
voldgiftspanelet)
d) "assistent": en person, som efter mandat fra en voldgiftsmand foretager undersøgelser for eller bistår
voldgiftsmanden
e) "klagende part": den part, som anmoder om nedsættelse af et voldgiftspanel i henhold til artikel 15.5 (indledning
af voldgiftsproceduren)
f) "dag": en kalenderdag
g) "indklaget part": den part, som angiveligt har overtrådt de i artikel 15.2 (anvendelsesområde) omhandlede
bestemmelser
h) "procedurer": (medmindre andet er angivet) en tvistbilæggelsesprocedure af et voldgiftspanel i henhold til kapitel
15 (tvistbilæggelse) og
i) "repræsentant for en part": en ansat eller enhver anden person, der er udpeget af et ministerium, en offentlig
myndighed eller ethvert andet offentligt organ i en part, og som repræsenterer parten i forbindelse med en tvist,
der falder ind under denne aftale.

2.

Det påhviler den indklagede part at varetage den logistiske administration af høringer, medmindre andet aftales.
Parterne deler udgifterne til organisatoriske aspekter, herunder voldgiftsmændenes vederlag og udgifter.
Meddelelser

3.

Hver part og voldgiftspanelet sender anmodninger, meddelelser, skriftlige indlæg eller andre dokumenter pr. e-mail til
den anden part, og, for så vidt angår skriftlige indlæg og anmodninger i forbindelse med voldgift, til hver af
voldgiftsmændene. Voldgiftspanelet sender også dokumenter til parterne pr. e-mail. Medmindre andet bevises,
anses en e-mail for at være modtaget på dagen for dens afsendelse. Hvis et støttedokument fylder mere end 10
megabyte, skal det sendes til den anden part i et andet elektronisk format og, hvis det er relevant, til
voldgiftsmændene senest to dage efter afsendelsen af e-mailen.

4.

En kopi af de dokumenter, der sendes i overensstemmelse med punkt 3 ovenfor, skal forelægges den anden part og,
hvis det er relevant, for voldgiftsmændene den samme dag, som e-mailen sendes, enten pr. telefax, anbefalet brev,
kurer, brev med aflevering mod kvittering eller ved hjælp af et andet telekommunikationsmiddel, som giver et bevis
for afsendelsen.

5.

Alle meddelelser skal stiles til henholdsvis Vietnams industri- og handelsministerium og til Europa-Kommissionens
Generaldirektorat for Handel.

6.

Mindre rent formelle fejl i anmodninger, meddelelser, skriftlige indlæg eller andre dokumenter vedrørende
voldgiftspanelsagen kan berigtiges ved indgivelse af et nyt dokument, hvori ændringerne klart er angivet.
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Hvis den sidste dag for indgivelse af et dokument er en lovfæstet fridag i Vietnam eller Unionen, betragtes doku
mentet som værende indgivet inden for tidsfristen, hvis det indgives den efterfølgende arbejdsdag.
Indledning af voldgift

8.

Hvis der i henhold til denne aftales artikel 15.7 (nedsættelse af voldgiftspanelet) og til forretningsordenens punkt 22,
23 eller 49 vælges en voldgiftsmand ved lodtrækning, skal lodtrækningen foretages på et tidspunkt og et sted, der er
valgt af den klagende part, og som straks meddeles den indklagede part. Den indklagede part kan, hvis den ønsker
det, være til stede ved lodtrækningen. Lodtrækningen skal under alle omstændigheder foretages under overværelse af
den eller de parter, der er til stede.

9.

Hvis der i henhold til artikel 15.7 (nedsættelse af voldgiftspanelet) og til forretningsordenens punkt 22, 23 eller 49
vælges en voldgiftsmand ved lodtrækning, og Handelsudvalget har to formænd, foretages lodtrækningen af begge
formænd eller deres stedfortrædere, eller af den ene formand, hvis den anden formand eller dennes stedfortræder ikke
ønsker at deltage i lodtrækningen.

10. Parterne underretter de udvalgte voldgiftsmænd om deres udpegelse.
11. En voldgiftsmand, der er udpeget i overensstemmelse med proceduren i artikel 15.7 (nedsættelse af voldgiftspanelet),
skal over for Handelsudvalget bekræfte, at vedkommende kan fungere som voldgiftsmand senest fem dage efter den
dato, hvor denne voldgiftsmand blev informeret om udpegelsen.
12. Vederlag og godtgørelse af omkostninger, der udbetales til voldgiftsmændene, skal være i overensstemmelse med
WTO-standarderne. Vederlaget til hver voldgiftsmands assistent må ikke overstige 50 % af den pågældende
voldgiftsmands vederlag.
13. Parterne skal meddele voldgiftspanelet det aftalte mandat, jf. artikel 15.6 (voldgiftspanelets mandat), senest tre dage
efter at de er nået til enighed herom.
Skriftlige indlæg
14. Den klagende part skal indgive sit skriftlige indlæg senest 20 dage efter datoen for nedsættelsen af voldgiftspanelet.
Den indklagede part skal indgive sit skriftlige modindlæg senest 20 dage efter datoen for modtagelsen af den
klagende parts skriftlige indlæg.
Arbejdsgang i voldgiftspaneler
15. Formanden for voldgiftspanelet leder alle panelets møder. Et voldgiftspanel kan bemyndige formanden til at træffe
administrative og proceduremæssige afgørelser.
16. Medmindre der i kapitel 15 (tvistbilæggelse) er fastsat andet, kan voldgiftspanelet varetage sine opgaver på enhver vis,
herunder pr. telefon, telefax eller computer.
17. Det er alene voldgiftspanelets ansvar at udarbejde en kendelse, og denne opgave må ikke overdrages til andre.
18. Hvis der opstår proceduremæssige spørgsmål, som ikke er omfattet af bestemmelserne i kapitel 15 (tvistbilæggelse),
bilag 15-A (forretningsorden), 15-B (adfærdskodeks for voldgiftsmænd og mæglere) eller 15-C (mæglingsordning),
kan voldgiftspanelet efter at have hørt parterne vedtage en hensigtsmæssig procedure, der er forenelig med disse
bestemmelser.
19. Hvis voldgiftspanelet finder, at der er behov for at ændre andre frister for proceduren end de frister, der er fastsat i
kapitel 15 (tvistbilæggelse) eller for at foretage andre proceduremæssige eller administrative justeringer, skal det
skriftligt underrette parterne om grundene hertil og angive den frist eller justering, der er behov for.
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Udskiftning
20. Hvis en voldgiftsmand enten ikke har mulighed for at deltage, trækker sig eller skal udskiftes, fordi voldgiftsmanden
ikke overholder kravene i bilag 15-B (adfærdskodeks for voldgiftsmænd og mæglere), foretages der en udskiftning i
overensstemmelse med artikel 15.7 (nedsættelse af voldgiftspanelet) og med forretningsordenens punkt 8-11.
21. Hvis en part finder, at en voldgiftsmand ikke opfylder kravene i bilag 15-B (adfærdskodeks for voldgiftsmænd og
mæglere) og derfor bør udskiftes, underretter denne part den anden part herom senest 15 dage efter den dato, hvor
den fik bevis for omstændighederne ved voldgiftsmandens væsentlige brud på bilag 15-B (adfærdskodeks for
voldgiftsmænd og mæglere).
22. Hvis en part finder, at en voldgiftsmand, bortset fra formanden, ikke opfylder kravene i bilag 15-B (adfærdskodeks for
voldgiftsmænd og mæglere) og derfor bør udskiftes, skal parterne rådføre sig med hinanden, og, hvis de er enige
herom, vælge en ny voldgiftsmand i overensstemmelse med artikel 15.7 (nedsættelse af voldgiftspanelet) og med
forretningsordenens punkt 8-11.
Hvis parterne ikke er enige om, hvorvidt en voldgiftsmand bør udskiftes, kan de hver især anmode om, at sagen
henvises til formanden for voldgiftspanelet, hvis afgørelse er endelig.
Hvis formanden efter en sådan anmodning finder, at en voldgiftsmand ikke opfylder kravene i bilag 15-B
(adfærdskodeks for voldgiftsmænd og mæglere) og derfor bør udskiftes, vælges der en ny voldgiftsmand i over
ensstemmelse med artikel 15.7 (nedsættelse af voldgiftspanelet) og med forretningsordenens punkt 8-11.
23. Hvis en part finder, at formanden for voldgiftspanelet ikke opfylder kravene i bilag 15-B (adfærdskodeks for
voldgiftsmænd og mæglere) og derfor bør udskiftes, skal parterne rådføre sig med hinanden, og, hvis de er enige
herom, vælge en ny formand i overensstemmelse med artikel 15.7 (nedsættelse af voldgiftspanelet) og med
forretningsordenens punkt 8-11.
Hvis parterne ikke er enige om, hvorvidt formanden bør udskiftes, kan en part anmode om, at dette spørgsmål
henvises til en af de tilbageværende personer på den delliste over personer, der kan varetage formandskabet, der er
udarbejdet i henhold til denne aftales artikel 15.23 (liste over voldgiftsmænd), stk. 1, litra c). Formanden for
Handelsudvalget eller dennes stedfortræder vælger den pågældende person ved lodtrækning. Denne persons afgørelse
om, hvorvidt formanden skal udskiftes, er endelig.
Hvis denne person finder, at den oprindelige formand ikke overholder kravene i bilag 15-B (adfærdskodeks for
voldgiftsmænd og mæglere) og derfor bør udskiftes, udvælger denne person en ny formand ved lodtrækning blandt
de tilbageværende personer på den delliste over personer, der kan varetage formandskabet, der er udarbejdet i
henhold til denne aftales artikel 15.23 (liste over voldgiftsmænd), stk. 1, litra c). Den nye formand skal udvælges
senest fem arbejdsdage efter datoen for indgivelse af datoen for den afgørelse, der er omhandlet af
forretningsordenen.
24. Voldgiftspanelproceduren suspenderes i den periode, hvor procedurerne i forretningsordenens punkt 21-23
gennemføres.
Høringer
25. Formanden for voldgiftspanelet skal fastsætte datoen og tidspunktet for høringen i samråd med parterne og
voldgiftsmændene. Formanden skal skriftligt bekræfte dato og klokkeslæt over for parterne. Hvis høringen er åben
for offentligheden, skal den part, som varetager den logistiske administration af procedurerne, også stille disse
oplysninger til rådighed for offentligheden. Såfremt parterne er indforstået hermed, kan voldgiftspanelet beslutte
ikke at indkalde til en høring.
26. Voldgiftspanelet kan indkalde til yderligere høringer, hvis parterne er enige herom.
27. Alle voldgiftsmænd skal være til stede under hele høringsforløbet.
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28. Følgende personer kan deltage i en høring, uanset om proceduren er åben for offentligheden eller ej:
a) repræsentanter for parterne
b) parternes rådgivere
c) eksperter
d) administrativt personale, tolke, oversættere og retsskrivere, og
e) voldgiftsmændenes assistenter.
29. Kun parternes repræsentanter og rådgivere må rette henvendelse til voldgiftspanelet.
30. Senest fem dage inden en høring skal hver part give voldgiftspanelet en liste med navnene på de personer, der på den
pågældende parts vegne vil fremføre mundtlige anbringender eller indlæg under høringen, og på andre
repræsentanter eller rådgivere, som vil deltage i høringen.
31. Voldgiftspanelet skal gennemføre høringen i følgende rækkefølge, idet det sikres, at den klagende part og den
indklagede part får tildelt lige meget tid:
Anbringende
a) den klagende parts anbringende
b) den indklagede parts anbringende.
Modanbringende
a) den klagende parts replik
b) den indklagede parts duplik.
32. Voldgiftspanelet kan stille spørgsmål til parterne eller eksperterne, når som helst under høringen.
33. Voldgiftspanelet skal sørge for, at der udarbejdes et referat af hver høring, og at det hurtigst muligt sendes til
parterne. Parterne kan fremsætte bemærkninger til referatet, og voldgiftspanelet kan inddrage disse bemærkninger i
deres overvejelser.
34. Senest 10 dage efter høringen kan hver part afgive et supplerende skriftligt indlæg vedrørende alle spørgsmål, der
opstod under høringen.
Skriftlige forespørgsler
35. Voldgiftspanelet kan under sagens behandling når som helst rette skriftlige forespørgsler til en eller begge parter.
Hver part skal modtage en kopi af alle voldgiftspanelets forespørgsler.
36. Parterne skal hver især sende en kopi af deres skriftlige besvarelser af voldgiftspanelets forespørgsler til den anden
part. En part har mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger til den anden parts besvarelse inden for en frist
på fem dage efter datoen for modtagelsen heraf.
Fortrolig behandling af oplysninger
37. Hver part og dennes rådgivere behandler alle oplysninger, der forelægges voldgiftspanelet, og som den anden part har
udpeget som fortrolige, som sådanne. Hvis en part forelægger voldgiftspanelet en fortrolig udgave af sine skriftlige
indlæg, skal den efter anmodning fra den anden part også fremlægge et ikke-fortroligt resumé af de i indlægget
indeholdte oplysninger, som kan offentliggøres, senest 15 dage efter anmodningen eller indlægget, alt efter hvilken
dato der er den seneste, samt en forklaring på, hvorfor de hemmeligholdte oplysninger er fortrolige. Intet i denne
forretningsorden forhindrer en part i at offentliggøre erklæringer vedrørende egne holdninger, hvis den pågældende
part, når der henvises til oplysninger forelagt af den anden part, ikke offentliggør oplysninger, som den anden part
har udpeget som fortrolige. Voldgiftspanelet skal mødes for lukkede døre, hvis en parts indlæg og anbringender
indeholder fortrolige oplysninger. Parterne og deres rådgivere skal holde voldgiftspanelets høringer fortrolige, når de
afholdes for lukkede døre.
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Ex-parte-kontakter
38. Voldgiftspanelet må ikke mødes eller kommunikere med en part i den anden parts fravær.
39. Ingen voldgiftsmand må i de andre voldgiftsmænds fravær drøfte et aspekt ved det emne, der er genstand for
proceduren, med en eller begge parter.
Amicus curiae-indlæg
40. Medmindre parterne aftaler andet senest tre dage efter nedsættelsen af voldgiftspanelet, kan panelet modtage
uanmodede skriftlige indlæg fra fysiske og juridiske personer, som er etableret på en parts område, og som er
uafhængige af parternes regeringer, forudsat at de afgives senest 10 dage efter voldgiftspanelets nedsættelse, at de er
kortfattede og under ingen omstændigheder er på mere end 15 sider med dobbelt linjeafstand, og at de er direkte
relevante for et faktuelt og eller retligt spørgsmål, der behandles af voldgiftspanelet.
41. Indlægget skal indeholde en beskrivelse af den fysiske eller juridiske person, der har afgivet indlægget, herunder
dennes nationalitet eller hjemsted, arten af dens aktiviteter, dens retlige status, generelle mål og dens
finansieringskilde, samt en beskrivelse af den særlige interesse, som den pågældende person har i voldgiftssagen.
Det skal affattes på de sprog, som parterne har valgt i overensstemmelse med forretningsordenens punkt 44 og 45.
42. Voldgiftspanelet skal i sin kendelse opregne alle de indlæg, som det har modtaget, og som er i overensstemmelse med
forretningsordenens punkt 40 og 41. Voldgiftspanelet har ikke pligt til i sin kendelse at behandle de anbringender,
der fremlægges i disse indlæg. Ethvert af disse indlæg forelægges for parterne med henblik på deres bemærkninger.
Parternes bemærkninger skal indgives inden for 10 dage, og de skal overvejes af voldgiftspanelet.
Hastesager
43. I de i kapitel 15 (tvistbilæggelse) omhandlede hastesager skal voldgiftspanelet i samråd med parterne – og efter
behov – justere de frister, der er nævnt i denne forretningsorden, og underrette parterne herom.
Oversættelse og tolkning
44. Under de i artikel 15.3 (konsultationer) omhandlede konsultationer og senest på den i punkt 15.8 (voldgiftspanelets
tvistbilæggelsesprocedure), stk. 2, omhandlede dato for mødet skal parterne bestræbe sig på at nå til enighed om et
fælles arbejdssprog til brug for sagens behandling ved voldgiftspanelet.
45. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om et fælles arbejdssprog, skal hver part udarbejde sine skriftlige indlæg på et
valgt sprog, der er blandt WTO's arbejdssprog.
46. Voldgiftspanelets kendelser skal udarbejdes på det eller de sprog, parterne har valgt.
47. En part kan fremsætte bemærkninger til nøjagtigheden af en oversat udgave af et dokument, der er udarbejdet i
henhold til denne forretningsorden.
48. Alle udgifter til oversættelse af en voldgiftskendelse skal fordeles ligeligt mellem parterne.
Andre procedurer
49. Denne forretningsorden gælder også for procedurerne jf. artikel 15.13 (konsultationer), 15.13 (rimelig frist til efter
levelse), 15.14 (prøvelse af foranstaltninger, der er truffet for at efterleve kendelsen), 15.15 (midlertidige afbødende
foranstaltninger i tilfælde af manglende efterlevelse) og 15.16 (prøvelse af efterlevelsesforanstaltninger, der er truffet
efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger i tilfælde af manglende efterlevelse). De i denne forretningsorden
fastsatte frister skal tilpasses efter de særlige frister, der er fastsat for voldgiftspanelets afsigelse af en kendelse i
forbindelse med disse andre procedurer.
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BILAG 15-B
ADFÆRDSKODEKS FOR VOLDGIFTSMÆND OG MÆGLERE

Definitioner
1.

I denne adfærdskodeks forstås ved:
a) "voldgiftsmand": et medlem af et voldgiftspanel, som er nedsat i medfør af aftalens artikel 15.7 (nedsættelse af
voldgiftspanelet)
b) "assistent": en person, som efter mandat fra en voldgiftsmand foretager undersøgelser for eller bistår voldgifts
manden
c) "kandidat": en person, hvis navn står på den i artikel 15.23 (liste over voldgiftsmænd) omhandlede liste over
voldgiftsmænd, og som overvejes valgt som medlem af et voldgiftspanel i henhold til artikel 15.7 (nedsættelse af
voldgiftspanelet)
d) "mægler": en person, der foretager mægling i overensstemmelse med bilag 15-C (mæglingsordning)
e) "procedurer": (medmindre andet er angivet) en tvistbilæggelsesprocedure af et voldgiftspanel i henhold til kapitel
15 (tvistbilæggelse), og
f) "personale": (i forbindelse med en voldgiftsmand) en person, der arbejder under voldgiftsmandens ledelse og
tilsyn, dog ikke assistenter.
Ansvar

2.

Enhver kandidat og voldgiftsmand skal undgå utilbørlig adfærd og adfærd, der kan udlægges som utilbørlig, være
uafhængig og upartisk, undgå direkte og indirekte interessekonflikter og iagttage en høj adfærdsstandard, således at
integriteten og upartiskheden i tvistbilæggelsesordningen bevares. Tidligere voldgiftsmænd skal overholde de forplig
telser, der er fastsat i denne adfærdskodeks' punkt 15-18.
Oplysningsforpligtelser

3.

Forud for udpegelsen til voldgiftsmand i henhold til kapitel 15 (tvistbilæggelse) skal en kandidat oplyse om alle
interesser, forbindelser og andre forhold, som kan formodes at påvirke denne kandidats uafhængighed eller upar
tiskhed, eller som kan formodes at give indtryk af utilbørlig adfærd eller partiskhed i forbindelse med proceduren.
Med henblik herpå skal en kandidat gøre enhver rimelig indsats for at få kendskab til sådanne interesser, forbindelser
eller andre forhold.

4.

En kandidat eller voldgiftsmand skal videregive oplysninger om forhold vedrørende faktiske eller potentielle over
trædelser af denne adfærdskodeks til Handelsudvalget med henblik på parternes gennemgang deraf, og det skal ske
skriftligt.

5.

Efter udpegelsen skal en voldgiftsmand vedblive med at gøre enhver rimelig indsats for at få kendskab til eventuelle
interesser, forbindelser og andre forhold som omhandlet i denne adfærdskodeks' punkt 3 og oplyse herom ved at
informere Handelsudvalget med henblik på parternes gennemgang deraf, og det skal ske skriftligt. En voldgiftsmand
har en vedvarende forpligtelse til at oplyse om alle interesser, forbindelser og andre forhold, der måtte komme frem
på et hvilket som helst trin i proceduren.
Voldgiftsmænds opgaver

6.

En voldgiftsmand skal være til rådighed for (med omhu) at kunne varetage sine opgaver hurtigt og på fair og
samvittighedsfuld vis under hele procedurens forløb.
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7.

En voldgiftsmand må kun behandle spørgsmål, der rejses i forbindelse med sagen, og som har betydning for
kendelsen, og må ikke overdrage denne opgave til andre.

8.

En voldgiftsmand skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at vedkommendes assistent og personale er
bekendt med og overholder bestemmelserne i denne adfærdskodeks' punkt 2, 3, 4, 5, 16, 17 og 18.

9.

En voldgiftsmand må ikke etablere ex parte-kontakter, der vedrører procedurerne.
Voldgiftsmændenes uafhængighed og upartiskhed

10. En voldgiftsmand skal undgå adfærd, der kan udlægges som partisk, og må ikke lade sig påvirke af egne interesser,
udefrakommende pres, politiske overvejelser, offentlige protester, loyalitet over for en part eller frygt for kritik.
11. En voldgiftsmand må ikke hverken direkte eller indirekte påtage sig nogen forpligtelse eller acceptere nogen fordel,
som på nogen måde ville være til hindring for eller give indtryk af at være til hindring for, at vedkommende udfører
sine opgaver korrekt.
12. En voldgiftsmand må ikke udnytte sin stilling som medlem af voldgiftspanelet til at fremme personlige eller private
interesser og skal undgå handlinger, som kan give det indtryk, at andre befinder sig i en særlig position med hensyn
til at påvirke voldgiftsmanden.
13. En voldgiftsmand må ikke lade finansielle, forretningsmæssige, faglige, personlige eller sociale forbindelser eller
socialt ansvar påvirke sin adfærd eller dømmekraft.
14. En voldgiftsmand skal undgå at etablere forbindelser eller erhverve finansielle interesser, som kan formodes at
påvirke vedkommendes upartiskhed eller give indtryk af utilbørlig eller partisk adfærd.
Tidligere voldgiftsmænds forpligtelser
15. Alle tidligere voldgiftsmænd skal undgå handlinger, der kan give det indtryk, at de var partiske under varetagelsen af
deres opgaver eller drog fordel af voldgiftspanelets afgørelser eller kendelser.
Fortrolig behandling af oplysninger
16. En voldgiftsmand eller tidligere voldgiftsmand må på intet tidspunkt videregive eller gøre brug af ikke offentlige
oplysninger, der vedrører en sag eller er indhentet i løbet af en sag, medmindre det sker som led i sagen, og må
under ingen omstændigheder videregive eller gøre brug af sådanne oplysninger til egen eller andres fordel eller til
skade for andres interesser.
17. En voldgiftsmand må ikke videregive et voldgiftspanels kendelse eller dele heraf, før den er offentliggjort i over
ensstemmelse med kapitel 15 (tvistbilæggelse).
18. En voldgiftsmand eller tidligere voldgiftsmand må på intet tidspunkt oplyse om et voldgiftspanels drøftelser eller om
en voldgiftsmands standpunkter.
Udgifter
19. Hver voldgiftsmand fører regnskab med og udarbejder en endelig opgørelse over den tid, der anvendes til procedu
ren, og vedkommendes udgifter samt tid og udgifter for vedkommendes assistent og personale.
Mæglere
20. Denne adfærdskodeks finder tilsvarende anvendelse for mæglere.
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BILAG 15-C
MÆGLINGSORDNING

Artikel 1
Mål
Målet med dette bilag er at gøre det lettere at finde gensidigt acceptable løsninger på problemer ved hjælp af en udførlig
og hurtig procedure med mæglerbistand som omhandlet i artikel 15.4 (mæglingsordning).
Afsnit A
Mæglingsprocedure
Artikel 2
Anmodning om oplysninger
1.
Inden indledningen af mæglingsproceduren kan en part til enhver tid anmode skriftligt om oplysninger vedrørende
en foranstaltning, der har negative virkninger for handel eller liberalisering af investering mellem parterne. Den part, der
modtager en sådan anmodning, skal afgive et skriftligt svar inden for 20 dage, hvori parten fremsætter sine bemærkninger
til oplysningerne i anmodningen.
2.
Finder den besvarende part, at det ikke er muligt at afgive svar inden for 20 dage, begrunder den dette over for den
anmodende part og angiver, hvor lang tid den skønner det i bedste fald vil tage, inden den kan afgive svar.
Artikel 3
Indledning af mæglingsproceduren
1.
En part kan til enhver tid anmode om, at parterne indleder en mæglingsprocedure. Der skal i så fald fremsendes en
skriftlig anmodning til den anden part. Anmodningen skal være tilstrækkelig detaljeret til at fremstille den anmodende
parts indvendinger klart, og den skal:
a) udpege den specifikke foranstaltning, det drejer sig om,
b) omfatte en redegørelse for de negative virkninger for handel eller liberalisering af investering mellem parterne, som
den anmodende part anser foranstaltningen for at have eller kunne få, og
c) gøre rede for, hvordan der efter den anmodende parts opfattelse er sammenhæng mellem disse virkninger og
foranstaltningen.
2.
Mæglingsproceduren kan kun indledes efter aftale mellem parterne. Den part, der modtager en anmodning i
henhold til stk. 1, skal behandle den med velvilje og svare ved at acceptere eller afvise den skriftligt senest 10 dage
efter modtagelsen.
Artikel 4
Udvælgelse af mægleren
1.
Ved indledningen af en mæglingsprocedure skal parterne bestræbe sig på at blive enige om en mægler senest 15
dage efter modtagelsen af den besvarelse, der er omhandlet i dette bilags artikel 3, (indledning af mæglingsproceduren),
stk. 2.
2.
Hvis parterne ikke kan nå til enighed om en mægler inden for den i stk. 1 fastsatte tidsfrist, kan begge parter
anmode formanden for Handelsudvalget eller dennes stedfortræder om at udvælge mægleren ved lodtrækning fra den
liste, der er udarbejdet i henhold til artikel 15.23 (liste over voldgiftsmænd). Repræsentanter for begge parter skal i god tid
indbydes til at overvære lodtrækningen. Lodtrækningen skal under alle omstændigheder foretages under overværelse af
den eller de parter, der er til stede.

L 186/1316

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

3.
Formanden for Handelsudvalget eller dennes stedfortræder udvælger mægleren senest fem arbejdsdage efter frem
sættelsen af den i stk. 2 omhandlede anmodning.
4.
Hvis den i artikel 15.23 (liste over voldgiftsmænd) omhandlede liste ikke er udarbejdet på det tidspunkt, hvor
anmodningen fremsættes i henhold til artikel 3 (indledning af mæglingsproceduren) i dette bilag, vælges mægleren ved
lodtrækning blandt de personer, som den ene eller begge parter formelt har foreslået.
5.

En mægler må ikke være statsborger i en af parterne, medmindre parterne aftaler andet.

6.
Mægleren bistår på en upartisk og gennemskuelig måde parterne med at skaffe klarhed over foranstaltningen og
dens mulige virkninger for handel eller liberalisering af investering og med at nå til enighed om en gensidigt acceptabel
løsning. Bilag 15-B (adfærdskodeks for voldgiftsmænd og mæglere) finder tilsvarende anvendelse for mæglere. Punkt 3-7
(meddelelser) og 44-48 (oversættelse og tolkning) i bilag 15-A (forretningsorden) finder tilsvarende anvendelse.
Artikel 5
Regler for mæglingsproceduren
1.
Senest 10 dage efter udpegelsen af mægleren forelægger den part, der har påberåbt sig mæglingsproceduren,
mægleren og den anden part en skriftlig, detaljeret redegørelse for problemet, herunder navnlig en redegørelse for,
hvordan den anfægtede foranstaltning fungerer, og hvilke virkninger den har for handel eller liberalisering af investering
mellem parterne. Senest 20 dage efter modtagelsen af denne redegørelse kan den anden part fremsætte skriftlige bemærk
ninger til redegørelsen for problemet. Hver part kan inddrage oplysninger, som de anser for relevante, i deres redegørelse
eller bemærkninger.
2.
Mægleren kan træffe afgørelse om, hvordan der bedst skaffes klarhed over den pågældende foranstaltning og dens
mulige virkninger for handel eller liberalisering af investering mellem parterne. Mægleren kan navnlig tilrettelægge møder
mellem parterne, høre dem sammen eller hver for sig, søge bistand hos eller rådføre sig med relevante eksperter og
berørte parter samt yde yderligere støtte, som parterne måtte anmode om. Inden mægleren søger bistand hos eller
rådfører sig med relevante eksperter og berørte parter, skal vedkommende høre parterne.
3.
Mægleren kan tilbyde rådgivning og foreslå en løsning, som parterne kan overveje og acceptere eller afvise, eller de
kan blive enige om en anden løsning. Mægleren skal ikke rådgive om den anfægtede foranstaltnings overensstemmelse
med denne aftales bestemmelser eller fremsætte bemærkninger herom.
4.
Mæglingsproceduren finder sted på den parts område, som anmodningen blev sendt til, eller et andet sted eller på
en anden måde, som parterne er enige om.
5.
Parterne skal bestræbe sig på at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning senest 60 dage efter udpegelsen af
mægleren. Indtil der opnås enighed, kan parterne overveje eventuelle midlertidige løsninger, særlig hvis foranstaltningen
vedrører letfordærvelige varer.
6.
Løsningen kan vedtages ved en afgørelse, der træffes i Handelsudvalget. Hver af parterne kan gøre en sådan løsning
betinget af gennemførelsen af de nødvendige interne procedurer. Gensidigt acceptable løsninger skal offentliggøres. Den
offentliggjorte udgave må ikke indeholde oplysninger, der af en part er udpeget som fortrolige.
7.
Efter anmodning fra parterne sender mægleren et udkast til en faktuel redegørelse til parterne på skrift, som kort
beskriver:
a) den foranstaltning, der er genstand for mæglingsproceduren
b) de fulgte procedurer, og
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c) alle gensidigt acceptable løsninger, der måtte være det endelige resultat af mæglingsproceduren, herunder eventuelle
midlertidige løsninger.
Mægleren giver parterne 15 dage til at fremsætte bemærkninger til udkastet til den faktuelle redegørelse. Efter at have
gennemgået de bemærkninger, parterne fremsætter inden for fristen, sender mægleren en endelig faktuel redegørelse til
parterne på skrift efter højst 15 dage. Den faktuelle rapport må ikke indeholde nogen fortolkning af denne aftale.
8.

Mæglingsproceduren afsluttes ved:

a) parternes vedtagelse af en gensidigt acceptabel løsning, på datoen for vedtagelsen
b) en gensidig aftale mellem parterne på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af mæglingsproceduren, på datoen for
denne aftale
c) en skriftlig erklæring fra mægleren – efter høring af parterne – om at yderligere mægling ville være formålsløs, på
datoen for denne erklæring, eller
d) en skriftlig erklæring, som en af parterne afgiver efter at have undersøgt gensidigt acceptable løsninger i løbet af
mæglingsproceduren og efter at have overvejet mæglerens eventuelle rådgivende udtalelser og forslag til løsninger, på
datoen for erklæringen.
Afsnit B
Gennemførelse
Artikel 6
Gennemførelse af en gensidigt acceptabel løsning
1.
Hvis parterne er blevet enige om en løsning, træffer hver part de foranstaltninger, som er nødvendige for at
gennemføre den gensidigt accepterede løsning inden for den aftalte frist.
2.
Den part, der gennemfører løsningen, oplyser skriftligt den anden part om de tiltag eller foranstaltninger, der er
truffet for at gennemføre den gensidigt accepterede løsning.
Afsnit C
Generelle Bestemmelser
Artikel 7
Fortrolighed og forhold til tvistbilæggelse
1.
Medmindre parterne aftaler andet behandles alle skridt i mæglingsproceduren, herunder rådgivning eller forslag til
løsninger, som værende fortrolige, jf. dog artikel 5 (regler for mæglingsproceduren), stk. 6, i dette bilag. Dog kan en part
meddele offentligheden, at der finder mægling sted.
2.
Mæglingsproceduren berører ikke parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til kapitel 15 (tvistbilæggelse) eller
en anden aftale.
3.
Der er ikke krav om konsultationer i henhold til kapitel 15 (tvistbilæggelse) inden indledningen af mæglingspro
ceduren. En part bør dog gøre brug af de andre relevante bestemmelser om samarbejde eller konsultationer i denne aftale,
før den indleder mæglingsproceduren.
4.
I forbindelse med andre tvistbilæggelsesprocedurer i henhold til denne aftale eller en anden aftale må en part ikke
anvende følgende som dokumentation eller bevis, og et panel må ikke i overvejelserne inddrage:
a) den anden parts holdning under mæglingsproceduren eller oplysninger, der er indsamlet efter artikel 5 (regler for
mæglingsproceduren), stk. 2, i dette bilag
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b) den anden parts tilkendegivelse af villighed til at acceptere en løsning vedrørende den foranstaltning, der er genstand
for mæglingen, eller
c) rådgivende udtalelser eller forslag fremsat af mægleren.
5.
En mægler må ikke fungere som voldgiftsmand eller deltage i et panel i en tvistbilæggelsesprocedure i henhold til
denne aftale eller til WTO-aftalen, der vedrører det samme anliggende, som vedkommende har været mægler for.
Artikel 8
Tidsfrister
Alle frister, der er omhandlet i dette bilag, kan ændres efter aftale mellem parterne.
Artikel 9
Omkostninger
1.

Parterne afholder deres egne udgifter til deltagelse i mæglingsproceduren.

2.
Parterne deler ligeligt udgifterne til organisatoriske aspekter, herunder mæglerens vederlag og udgifter. Mæglerens
vederlag skal ligge på linje med det vederlag, der fastsættes for formanden for et voldgiftspanel, jf. punkt 12 i bilag 15-A
(forretningsorden).
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PROTOKOL 1
OM DEFINITION AF BEGREBET "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS" OG METODER FOR ADMINISTRATIVT
SAMARBEJDE

Afdeling A
Generelle bestemmelser
Artikel 1
Definitioner
I denne protokol forstås ved:
a)

"kapitel", "position" og "underposition": det kapitel, den position (firecifret kode) og underposition (sekscifret kode),
der anvendes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede system (HS)

b)

"tariferet": et produkts eller materiales tarifering under et bestemt kapitel, en bestemt position eller underposition i
HS

c)

"sending": produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet
af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et
sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

d)

"toldværdi": den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med toldværdiansættelsesaftalen

e)

"eksportør": en person, der er hjemmehørende i den eksporterende part, der eksporterer varerne til den anden part,
og som kan bevise de eksporterede varers oprindelse, uanset om den pågældende person er producenten deraf, og
uanset om den pågældende person opfylder eksportformaliteterne

f)

"prisen ab fabrik": den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste
bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer og alle
andre omkostninger i tilknytning til fremstillingen af produktet, eksklusive alle interne afgifter, der tilbagebetales eller
kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt eksporteres.
Hvis prisen ikke afspejler alle de omkostninger i tilknytning til fremstillingen af produktet, som faktisk er påløbet i
Unionen eller Vietnam, forstås ved "prisen ab fabrik" summen af alle disse omkostninger, eksklusive alle interne
afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt eksporteres.
Udtrykket "producent" i første afsnit henviser i de tilfælde, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning er
overdraget i underentreprise til en producent, til den virksomhed, som har ansat underleverandøren

g)

"fungible materialer": materialer, som er af samme art og kommercielle kvalitet, har de samme tekniske og fysiske
kendetegn, og som ikke kan skelnes fra hinanden, når de er indarbejdet i det færdige produkt

h)

"varer": både materialer og produkter

i)

"fremstilling": enhver form for bearbejdning eller forarbejdning samt fremstilling, produktion, forarbejdning eller
samling af varer

j)

"materiale": bl.a. alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele, der er anvendt til fremstilling af et
produkt

k)

"varer uden oprindelsesstatus" eller "materialer uden oprindelsesstatus": varer eller materialer, som ikke har opnået
oprindelsesstatus i henhold til denne protokol

L 186/1320

l)

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

"varer med oprindelsesstatus" eller "materialer med oprindelsesstatus": varer eller materialer, som har opnået oprin
delsesstatus i henhold til denne protokol

m) "produkt": et produkt, der fremstilles, også når det er bestemt til senere anvendelse som materiale i en anden
fremstillingsproces
n)

"områder": omfatter søterritorier

o)

"værdien af materialer": toldværdien på tidspunktet for importen af de benyttede materialer uden oprindelsesstatus
eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første konstaterbare pris, der er betalt for disse materialer
i Unionen eller i Vietnam.
Afdeling B
Definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus"
Artikel 2
Generelle krav

Med henblik på denne aftale anses følgende produkter for at have oprindelse i en part:
a) produkter, der er fuldt ud fremstillet i en part i den betydning, der er fastlagt i artikel 4 (fuldt ud fremstillede
produkter)
b) produkter, der er fremstillet i en part ved at indarbejde materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i en part, på
betingelse af at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i en part i den betydning,
der er fastlagt i artikel 5 (tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter).
Artikel 3
Kumulation af oprindelse
1.
Uanset artikel 2 (generelle krav) anses produkter for at have oprindelse i den eksporterende part, hvis de er
fremstillet i denne part ved at indarbejde materialer, der har oprindelse i den anden part, forudsat at de i den ekspor
terende part har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6
(utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning).
2.
Materialer, som er opført i bilag III til denne protokol (materialer som omhandlet i artikel 3, stk. 2), med oprindelse
i et ASEAN-land, der over for Unionen anvender en præferenceaftale i henhold til artikel XXIV i GATT 1994, betragtes
som materialer med oprindelse i Vietnam, når de forarbejdes yderligere eller indarbejdes i et af de produkter, der er opført
i bilag IV til denne protokol (produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2).
3.
Med henblik på stk. 2 skal materialernes oprindelse bestemmes i overensstemmelse med de oprindelsesregler, der
gælder som led i Unionens præferencehandelsaftaler med disse ASEAN-lande.
4.
Med henblik på stk. 2 skal oprindelsesstatus for materialer, der eksporteres fra et ASEAN-land til Vietnam, og som
skal anvendes ved videre bearbejdning eller forarbejdning, dokumenteres ved et oprindelsesbevis, som hvis disse materialer
skulle eksporteres direkte til Unionen.
5.

Den i stk. 2-4 omhandlede kumulation finder anvendelse, hvis:

a) de ASEAN-lande, hvor oprindelsesstatus er erhvervet, har forpligtet sig til:
i) at overholde eller sikre overholdelse af denne protokol, og
ii) at bidrage med det administrative samarbejde, der er nødvendigt for at sikre korrekt gennemførelse af denne
protokol, både over for Unionen og indbyrdes
b) de i litra a) omhandlede forpligtelser er blevet meddelt Unionen, og
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c) den toldsats, som Unionen anvender for de produkter, der er opført i bilag IV til denne protokol, og som er
fremstillet i Vietnam ved anvendelse af en sådan kumulation, er højere end eller den samme som den sats,
Unionen anvender for det samme produkt med oprindelse i det ASEAN-land, der indgår i kumulationen.
6.
Oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til stk. 2, skal være forsynet med følgende angivelse: "Application of
Article 3 (2) of Protocol 1 to the Viet Nam - EU FTA" ("Anvendelse af artikel 3, stk. 2, i protokol 1 til frihandelsaftalen
mellem EU og Vietnam").
7.
Stof med oprindelse i Republikken Korea anses for at have oprindelse i Vietnam, hvis det har undergået en mere
vidtgående forarbejdning eller er indarbejdet i et af de produkter, der er opført i bilag V til denne protokol, og som
fremstilles i Vietnam, forudsat at det har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i Vietnam end
den, der er omhandlet i artikel 6 (utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning).
8.
Med henblik på stk. 7 skal stoffets oprindelse bestemmes i overensstemmelse med de oprindelsesregler, der gælder
som led i frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den
anden side, med undtagelse af reglerne i bilag II(a) til protokollen om definitionen af "produkter med oprindelsesstatus" og
metoder for administrativt samarbejde i nævnte præferencehandelsaftale.
9.
Med henblik på stk. 7 skal oprindelsesstatus for stof, der eksporteres fra Republikken Korea til Vietnam, og som skal
anvendes ved videre bearbejdning eller forarbejdning, dokumenteres ved et oprindelsesbevis, som hvis dette stof skulle
eksporteres direkte fra Republikken Korea til Unionen.
10.

Den i stk. 7 - 9 omhandlede kumulation finder anvendelse, hvis:

a) Republikken Korea over for Unionen anvender en præferencehandelsaftale i henhold til artikel XXIV i GATT 1994
b) Republikken Korea og Vietnam har forpligtet sig til og meddelt Unionen, at de forpligter sig til:
i) at overholde eller sikre overholdelse af den i denne artikel omhandlede kumulation og
ii) at bidrage med det administrative samarbejde, der er nødvendigt for at sikre korrekt gennemførelse af denne
protokol, både over for Unionen og indbyrdes.
11.
Oprindelsesbeviser, som Vietnam har udstedt i henhold til stk. 7, skal være forsynet med følgende angivelse:
"Application of Article 3(7) of Protocol 1 to the Viet Nam - EU FTA" ("Anvendelse af artikel 3, stk. 7, i protokol 1 til
frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam").
12.
Toldudvalget, der er nedsat i henhold til denne aftales artikel 17.2 (specialudvalg), kan efter anmodning fra en part
beslutte, at stof med oprindelse i et land, over for hvilket både Unionen og Vietnam anvender en præferencehandelsaftale
i overensstemmelse med artikel XXIV i GATT 1994, anses for at have oprindelse i en part, hvis det har undergået en mere
vidtgående forarbejdning eller er indarbejdet i et af de produkter, der er opført i bilag V til denne protokol, og som
fremstilles i den pågældende part, forudsat at det har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning i
parten end den, der er omhandlet i artikel 6 (utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning).
13.
Når det træffer beslutning om anmodningen om kumulation og de nærmere bestemmelser herfor, jf. stk. 12, tager
Toldudvalget hensyn til den anden parts interesser og målene i denne aftale.
Artikel 4
Fuldt ud fremstillede produkter
1.

Følgende anses for at være fuldt ud fremstillet i en part:

a)

mineralske produkter, som er udvundet af dens jord eller dens havbund

b)

planter og vegetabilske produkter, der er dyrket og høstet eller indsamlet dér

c)

levende dyr, som er født og opdrættet dér
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d)

produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e)

produkter fra slagtede dyr, som er født og opdrættet dér

f)

produkter fra jagt eller fiskeri, som drives dér

g)

akvakulturprodukter i de tilfælde, hvor de pågældende fisk, krebsdyr og bløddyr er født eller opdrættet dér ud fra æg,
fiskeyngel, sættefisk og larver

h)

produkter fra havfiskeri og andre produkter, som er optaget af dens fartøjer uden for dens søterritorium

i)

produkter, som er fremstillet på dens fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra h) omhandlede produkter

j)

brugte genstande, som indsamles dér og kun kan anvendes til genindvinding af råmaterialer

k)

affald og skrot hidrørende fra fremstillingsprocesser, som udføres dér

l)

produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden uden for dens søterritorium, for så vidt som den har
eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

m) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a)-l) omhandlede produkter.
2.

Udtrykket "dens fartøjer" og "dens fabriksskibe" i stk. 1, litra h) og i), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe:

a) som er registreret i en EU-medlemsstat eller Vietnam
b) som fører en EU-medlemsstats eller Vietnams flag, og
c) som opfylder én af følgende betingelser:
i) de er for mindst 50 %'s vedkommende ejet af fysiske personer fra en part eller
ii) de ejes af juridiske personer:
A) hvis hovedkontor og vigtigste forretningssted er beliggende i Unionen eller Vietnam, og
B)

hvoraf 50 % ejes af en EU-medlemsstat eller Vietnam, af offentlige enheder eller statsborgere i en part.
Artikel 5
Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1.
Med henblik på artikel 2 (generelle krav), litra b), anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have
undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne i bilag II til denne protokol er opfyldt.
2.
De i stk. 1 omhandlede betingelser angiver for alle produkter, der er omfattet af denne aftale, hvilken bearbejdning
eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder
kun for disse materialer.
Hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til
fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke
for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen
af det.
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3.
Uanset stk. 1 og med forbehold af stk. 4 og 5 kan materialer uden oprindelsesstatus, som i henhold til betingelserne
i bilag II til denne protokol ikke må anvendes til fremstilling af et givet produkt, dog anvendes, hvis deres samlede værdi
eller den nettovægt, produktet vurderes at have, ikke overstiger:
a) 10 % af produktets vægt eller af produktets pris ab fabrik for produkter henhørende under kapitel 2 og kapitel 4-24 i
HS, bortset fra forarbejdede fiskevarer henhørende under kapitel 16 i HS eller
b) 10 % af produktets pris ab fabrik for andre produkter, bortset fra produkter henhørende under kapitel 50-63 i HS,
for hvilke de tolerancer, der er anført i note 6 og 7 i bilag I til denne protokol, finder anvendelse.
4.
I henhold til stk. 3 må ingen af procenttallene for den maksimale værdi eller den maksimale vægt af materialer uden
oprindelsesstatus, der er fastlagt i bilag II til denne protokol, overskrides.
5.
Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter, der er fuldt ud fremstillet i en part i den i artikel 4 (fuldt ud
fremstillede produkter) fastlagte betydning. Uden at dette berører artikel 6 (utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning)
og artikel 7 (kvalificerende enhed), stk. 2, gælder den tolerance, der er fastlagt i stk. 3 og 4, for summen af alle de
materialer, der anvendes til fremstillingen af et produkt, for hvilket det i henhold til bilag II til denne protokol kræves, at
de pågældende materialer skal være fuldt ud fremstillet.
Artikel 6
Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning
1.
Følgende bearbejdninger eller forarbejdninger anses for at være utilstrækkelige til at give produkterne oprindelses
status, uanset om betingelserne i artikel 5 (tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter) er opfyldt:
a)

bevarende behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og
oplagring

b)

adskillelse og samling af kolli

c)

vask, rensning og afstøvning samt fjernelse af oxidlag, olie, maling eller andre belægninger

d)

strygning eller presning af tekstiler og tekstilvarer

e)

enkel maling og polering

f)

afskalning og hel eller delvis slibning af ris; polering og glasering af korn og ris

g)

farvning af eller tilsætning af smagsstoffer til sukker eller formning af sukker i stykker; hel eller delvis formaling af
krystalsukker

h)

skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager

i)

hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring

j)

sigtning, sortering, klassificering, tilpasning (herunder samling i sæt)

k)

enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller
bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder

l)

anbringelse eller trykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres
emballage

m) enkel blanding af produkter, også af forskellig art; blanding af sukker med ethvert materiale
n)

enkel tilsætning af vand eller fortynding, dehydrering eller denaturering af produkter

o)

enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt eller adskillelse af produkter i dele
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2.
Med henblik på stk. 1 anses behandlinger for at være enkle, når der til gennemførelsen deraf hverken kræves særlige
færdigheder eller maskiner, apparater eller redskaber, som er specielt fremstillet eller installeret.
3.
Alle bearbejdninger eller forarbejdninger, der udføres enten i Unionen eller i Vietnam på et givent produkt, skal
tages i betragtning samlet, når det skal bestemmes, om den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt
har undergået, skal betragtes som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.
Artikel 7
Kvalificerende enhed
1.
Ved anvendelsen af denne protokol er den kvalificerende enhed det produkt, der anses for at være basisenheden ved
tarifering i HS' nomenklatur.
2.
Når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme underposition i HS, tages hvert
enkelt produkt i betragtning ved anvendelsen af denne protokol.
3.
Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende HS er indbefattet i
produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.
Artikel 8
Tilbehør, reservedele og værktøj
Tilbehør, reservedele, værktøj og instruktions- eller andet informationsmateriale, der leveres som standardudstyr til
materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og som er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes
som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.
Artikel 9
Sæt
Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende HS betragtes som produkter med
oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus,
anses sættet som helhed for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af produkter uden oprindelsesstatus ikke overstiger
15 % af sættets pris ab fabrik.
Artikel 10
Neutrale elementer
Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus i en part, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende
elementer, som kan anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:
a) energi og brændsel
b) produktionsanlæg og -udstyr, herunder varer til vedligeholdelse heraf
c) maskiner og værktøj samt matricer og forme; reservedele og materialer, der anvendes til vedligeholdelse af udstyr og
bygninger; smøremidler, fedtstoffer, kompositmaterialer og andre materialer, der anvendes i produktionen eller i
forbindelse med drift af udstyr og bygninger; handsker, briller, fodtøj, beklædning, sikkerhedsudstyr og tilbehør;
katalysatorer og opløsninger; udstyr, anordninger og tilbehør til prøvning eller inspektion af produktet, og
d) andre varer, som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.
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Artikel 11
Regnskabsmæssig adskillelse
1.
Hvis der anvendes fungible materialer med og uden oprindelsesstatus ved bearbejdningen eller forarbejdningen af et
produkt, kan de kompetente myndigheder efter skriftlig anmodning fra de erhvervsdrivende tillade, at materialerne
forvaltes efter metoden med regnskabsmæssig adskillelse, uden at materialerne opbevares i særskilte lagre.
2.
Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan give tilladelse, jf. stk. 1, på de betingelser, de anser for at være
hensigtsmæssige.
3.
Der gives kun tilladelse, hvis det ved anvendelsen af metoden med regnskabsmæssig adskillelse kan sikres, at antallet
af fremstillede produkter, som kunne betragtes som produkter med oprindelse i Unionen eller Vietnam, til enhver tid er
det samme som det antal, der ville være fremstillet, hvis der var opretholdt en fysisk adskillelse af lagrene.
4.
Hvis der gives tilladelse, skal metoden med regnskabsmæssig adskillelse og anvendelsen heraf registreres i over
ensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i Unionen eller Vietnam, alt efter hvor produktet er
fremstillet.
5.
Producenter, der anvender metoden med regnskabsmæssig adskillelse, skal udfærdige eller anmode om oprindelses
erklæringer for den mængde produkter, som kan anses for at have oprindelse i den eksporterende part. Efter anmodning
fra den eksporterende parts toldmyndigheder eller kompetente myndigheder skal indehaveren af tilladelsen fremlægge en
redegørelse for, hvordan mængderne er forvaltet.
6.
De kompetente myndigheder overvåger brugen af den i stk. 3 omhandlede tilladelse og kan inddrage den, hvis
indehaveren af tilladelsen benytter den på ukorrekt vis eller ikke opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.
Afdeling C
Territorialkrav
Artikel 12
Territorialitetsprincip
1.
Betingelserne i afdeling B (definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus") vedrørende erhvervelse af
oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i en part.
2.
Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er eksporteret fra en part til et tredjeland, genimporteres, skal de betragtes
som varer uden oprindelsesstatus, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres, at de genimporterede varer:
a) er de samme som dem, der blev eksporteret, og
b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, mens de befandt sig i
det pågældende tredjeland eller blev eksporteret.
Artikel 13
Uændret tilstand
1.
De produkter, som angives til frit forbrug i en part, skal være de samme som dem, der er eksporteret fra den anden
part, i hvilken de anses for at have oprindelse. De må ikke være ændret, omdannet på nogen måde eller være gjort til
genstand for andre behandlinger end behandlinger, som har til formål at bevare dem i god stand; bortset fra anbringelse
eller påføring af mærker, etiketter, segl eller andet, der skal dokumentere overholdelse af specifikke interne krav i den
importerende part, og som foretages under toldtilsyn i transit- eller opdelingslandet eller -landene, før de angives til frit
forbrug.
2.
Oplagring af produkter eller sendinger kan finde sted, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn i transitlandet eller
transitlandene.
3.
Uden at det berører afdeling D (oprindelsesbevis), kan opdeling af sendinger finde sted, hvis den foretages af
eksportøren eller under dennes ansvar og produkterne forbliver under toldtilsyn i det land eller de lande, hvor de deles.
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4.
I tilfælde af tvivl kan den importerende part anmode klarereren om at godtgøre overholdelsen, hvilket kan gøres ved
hjælp af ethvert middel, bl.a.:
a) kontraktmæssige transportdokumenter såsom konnossementer
b) faktuelle eller konkrete beviser på grundlag af mærkning eller nummerering af kolli
c) enhver form for bevis med tilknytning til selve varerne
d) et certifikat til bekræftelse af, at varerne ikke har undergået nogen behandling, som er udstedt af toldmyndighederne i
transitlandet eller -landene eller i det land eller de lande, hvor de deles, eller andre dokumenter, som beviser, at
varerne er forblevet under toldtilsyn i transit- eller opdelingslandet eller -landene.
Artikel 14
Udstillinger
1.
Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes til en udstilling i en ikkepart, og som efter udstillingen sælges til
import til en part, opnår ved importen de fordele, som følger af bestemmelserne i denne aftale, forudsat at det over for
toldmyndighederne kan godtgøres:
a) at en eksportør har sendt disse produkter fra en part til udstillingslandet og har ladet dem udstille dér
b) at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i en part
c) at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev sendt til udstil
lingen, og
d) at produkterne fra det tidspunkt, hvor de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end
fremvisning på udstillingen.
2.
Der skal udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afdeling D (oprindelsesbevis),
og dette bevis skal fremlægges for den importerende parts toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn
og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under
hvilke produkterne har været udstillet.
3.
Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, land
brugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler,
forudsat at produkterne er under konstant toldkontrol.
Afdeling D
Oprindelsesbevis
Artikel 15
Generelle krav
1.
Produkter med oprindelse i Unionen er ved import til Vietnam omfattet af denne aftale på grundlag af én af
følgende oprindelsesbeviser:
a) et oprindelsescertifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 16 (procedure for udstedelse af et oprin
delsescertifikat) til 18 (udstedelse af et duplikateksemplar af et oprindelsescertifikat)
b) en oprindelseserklæring, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 19 (betingelser for udfærdigelse af en
oprindelseserklæring) af:
i) en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 20 (godkendt eksportør) for en sending uanset dens værdi, eller
ii) en eksportør for sendinger med en samlet værdi på højst 6 000 EUR
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c) en oprindelsesudtalelse, der er udfærdiget af eksportører, som er registreret i en elektronisk database i overensstem
melse med relevant EU-lovgivning, efter at Unionen har meddelt Vietnam, at en sådan lovgivning finder anvendelse
på dennes eksportører. I en sådan meddelelse kan det angives, at afsnit a) og b) ikke længere finder anvendelse på
Unionen.
2.
Produkter med oprindelse i Vietnam er ved import til Unionen omfattet af denne aftale efter indgivelse af ét af
følgende oprindelsesbeviser:
a) et oprindelsescertifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 16 (procedure for udstedelse af et oprin
delsescertifikat) til 18 (udstedelse af et duplikateksemplar af et oprindelsescertifikat)
b) en oprindelseserklæring, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 19 (betingelser for udfærdigelse af en
oprindelseserklæring) af en eksportør for sendinger, hvis samlede værdi skal fastslås i Vietnams nationale lovgivning,
og hvis værdi er på højst 6 000 EUR
c) en oprindelseserklæring, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 19 (betingelser for udfærdigelse af en
oprindelseserklæring) af en eksportør, der er godkendt eller registreret i overensstemmelse med den relevante lovgiv
ning i Vietnam, efter at Vietnam har meddelt Unionen, at en sådan lovgivning finder anvendelse på dennes ekspor
tører. I en sådan meddelelse kan det angives, at afsnit a) ikke længere finder anvendelse på Vietnam.
3.
Produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning er i de tilfælde, der er omhandlet i
artikel 24 (undtagelser fra kravet om oprindelsesbevis), omfattet af denne aftale, uden at der kræves forelæggelse af nogen
af ovennævnte dokumenter.
Artikel 16
Procedure for udstedelse af et oprindelsescertifikat
1.
De kompetente myndigheder i den eksporterende part udsteder et oprindelsescertifikat efter skriftlig anmodning fra
eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.
2.
Med henblik herpå udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både oprindelsescertifikatet,
hvortil modellen findes i bilag VII til denne protokol, og anmodningsformularen. Modellen til den anmodningsformular,
der skal anvendes ved eksport fra Unionen til Vietnam, findes i bilag VII til denne protokol. Modellen til den anmodnings
formular, der skal anvendes ved eksport fra Vietnam til Unionen, skal udarbejdes i henhold til Vietnams nationale
lovgivning. Disse formularer skal udfyldes på ét af de sprog, som denne aftale er affattet på, i overensstemmelse med
den eksporterende parts nationale ret. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver.
Produktbeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes
fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under produktbeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal
overstreges for at forhindre efterfølgende tilføjelser.
3.
En eksportør, som anmoder om udstedelse af et oprindelsescertifikat, skal når som helst efter anmodning fra de
kompetente myndigheder i den eksporterende part kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågæl
dende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.
4.
De kompetente myndigheder i den eksporterende part udsteder et oprindelsescertifikat, hvis de pågældende
produkter kan anses for at være produkter med oprindelse i Unionen eller Vietnam og opfylder de øvrige betingelser
i denne protokol.
5.
De kompetente myndigheder, som udsteder oprindelsescertifikater, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at
efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. Med henblik
herpå er de berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller
enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig. De påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt
korrekt. De kontrollerer navnlig, at den rubrik, der er forbeholdt produktbeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at der
ikke kan foretages svigagtige tilføjelser.
6.

Datoen for udstedelsen af oprindelsescertifikatet skal anføres i certifikatets rubrik 11.

7.
Oprindelsescertifikatet skal udstedes hurtigst muligt, men ikke senere end tre arbejdsdage efter datoen for eksporten
(den oplyste afsendelsesdato).
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Artikel 17
Oprindelsescertifikater, der udstedes efterfølgende
1.
Uanset artikel 16 (procedure for udstedelse af et oprindelsescertifikat), stk. 7, kan et oprindelsescertifikat undtagel
sesvist udstedes efter eksporten af de produkter, som det vedrører, såfremt:
a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller andre gyldige grunde ikke blev udstedt ved tidspunktet for
eksporten
b) det over for de kompetente myndigheder godtgøres, at et oprindelsescertifikat blev udstedt, men af tekniske årsager
ikke blev godtaget ved importen, eller
c) de pågældende produkters endelige bestemmelsessted ikke var kendt på tidspunktet for eksporten og blev fastlagt
under transporten eller opbevaringen eller efter opdeling af sendingerne, jf. artikel 13 (uændret tilstand).
2.
Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for eksporten af de produkter, som
oprindelsescertifikatet vedrører, og årsagerne til sin anmodning.
3.
De kompetente myndigheder må kun udstede et oprindelsescertifikat efterfølgende, når de har kontrolleret, at
oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.
4.
Oprindelsescertifikater, der udstedes efterfølgende, skal forsynes med følgende påtegning på engelsk: "ISSUED
RETROSPECTIVELY"
5.

Den påtegning, der er omhandlet i stk. 4, anføres i rubrik 7 på oprindelsescertifikatet.
Artikel 18
Udstedelse af et duplikat af et oprindelsescertifikat

1.
I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et oprindelsescertifikat kan eksportøren anmode de udstedende
kompetente myndigheder om et duplikat, der udfærdiges på grundlag af de hos myndighederne beroende eksportdoku
menter.
2.

Duplikatet, der udstedes på denne måde, skal forsynes med følgende påtegning på engelsk: "DUPLICATE".

3.

Den påtegning, der er omhandlet i stk. 2, anføres i rubrik 7 på duplikatet af oprindelsescertifikatet.

4.
Duplikatet, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale oprindelsescertifikat, får virkning fra denne
dato.
Artikel 19
Betingelser for udfærdigelse af en oprindelseserklæring
1.
Der kan udfærdiges en oprindelseserklæring, hvis de pågældende produkter kan betragtes som produkter med
oprindelse i Unionen eller Vietnam, og hvis de opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.
2.
En eksportør, som udfærdiger en oprindelseserklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i den
eksporterende part kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelses
status, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.
3.
Eksportøren skal udfærdige en oprindelseserklæring, som med maskinskrift, stempling eller trykning anfører den i
bilag VI til denne protokol gengivne erklæring på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, og som
indeholder en beskrivelse af produkterne, der er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres, idet der vælges én af
de sprogudgaver, der er fastsat i nævnte bilag, i overensstemmelse med bestemmelserne i den eksporterende parts
nationale ret. Hvis erklæringen er håndskrevet, skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.
4.
Oprindelseserklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift. En godkendt
eksportør som omhandlet i artikel 20 (godkendt eksportør) kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat
at han skriftligt over for de kompetente myndigheder i den eksporterende part tilkendegiver, at han påtager sig det fulde
ansvar for alle oprindelseserklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne under
skrift.
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5.
En oprindelseserklæring kan udfærdiges efter eksporten, forudsat at den forelægges i den importerende part senest
to år (eller inden for den frist, der er fastsat i den importerende parts lovgivning) efter varernes ankomst til den
pågældende parts område.
6.
De betingelser for udfærdigelse af en oprindelseserklæring, der er omhandlet i stk. 1-5, finder anvendelse med de
fornødne ændringer på oprindelseserklæringer, der er udfærdiget af en eksportør, der er registreret i henhold til artikel 15
(generelle krav), stk. 1, litra c), og stk. 2, litra c).
Artikel 20
Godkendt eksportør
1.
De kompetente myndigheder i den eksporterende part kan give enhver eksportør (herefter benævnt "godkendt
eksportør"), der eksporterer produkter i henhold til denne aftale, tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer uanset
de pågældende produkters værdi. En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal over for de kompetente
myndigheder give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har oprin
delsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt.
2.
De kompetente myndigheder kan, når de indrømmer status som godkendt eksportør, hertil knytte alle de i national
lovgivning fastsatte betingelser, som de finder hensigtsmæssige.
3.
De kompetente myndigheder giver den godkendte eksportør et tilladelsesnummer, som skal angives på oprindelses
erklæringen.
4.

De kompetente myndigheder kontrollerer den brug, som den godkendte eksportør gør af sin tilladelse.

5.
De kompetente myndigheder kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal trække den tilbage, når den
godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke længere opfylder de i stk. 2 omhandlede
betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.
Artikel 21
Oprindelsesbevisets gyldighed
1.
Et oprindelsesbevis er gyldigt i 12 måneder fra den dato, hvor det blev udstedt i den eksporterende part, og skal
inden for samme periode fremlægges for toldmyndighederne i den importerende part.
2.
Oprindelsesbeviser, som fremlægges for den importerende parts toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1
omhandlede gyldighedsperiode, kan godtages med henblik på at anvende præferencetoldbehandling, når importøren
ikke fremlægger disse dokumenter inden den sidste dag i gyldighedsperioden på grund af force majeure eller andre
gyldige årsager, som den pågældende person ikke har indflydelse på.
3.
I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan toldmyndighederne i den importerende part godtage oprindelses
beviser, når produkterne er blevet importeret inden for den i stk. 1 omhandlede gyldighedsperiode.
Artikel 22
Indgivelse af oprindelsesbevis
Ved anmodning om præferencetoldbehandling indgives oprindelsesbeviser til toldmyndighederne i den importerende part
i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i den pågældende part. Disse myndigheder kan anmode om en
oversættelse af oprindelsesbeviset, hvis det ikke blev udstedt på engelsk.
Artikel 23
Import i form af delforsendelser
Når produkter henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 i HS efter anmodning fra importøren og på
de af den importerende parts toldmyndigheder fastsatte vilkår importeres i demonteret eller umonteret stand i henhold til
punkt 2a i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende HS, og denne import finder sted i form af delforsendelser,
skal der ved importen af den første delforsendelse fremlægges et samlet oprindelsesbevis for toldmyndighederne.
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Artikel 24
Undtagelser fra kravet om oprindelsesbevis
1.
Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i
deres personlige bagage, kan importeres som produkter med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et
oprindelsesbevis, forudsat at der er tale om import uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne opfylder
betingelserne i denne protokol, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår produkter
sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse CN22, CN23 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte
dokument.
2.
Lejlighedsvis import, der udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de
rejsende eller deres familie, betragtes som import helt uden erhvervsmæssig karakter, hvis arten og mængden heraf
ikke giver anledning til tvivl om, at den ikke har et erhvervsmæssigt formål.
3.

Derudover må den samlede værdi af de i stk. 1 og 2 omhandlede produkter ikke overstige:

a) 500 EUR i tilfælde af småforsendelser og 1 200 EUR i tilfælde af produkter, der medbringes af rejsende i deres
personlige bagage, ved ankomsten til Unionen
b) 200 USD, både når der er tale om småforsendelser, og når der er tale om produkter, der indgår i de rejsendes
personlige bagage, ved ankomsten til Vietnam.
Artikel 25
Støttedokumenter
De dokumenter, der er omhandlet i artikel 16 (procedure for udstedelse af et oprindelsescertifikat), stk. 3, og artikel 19
(betingelser for udfærdigelse af en oprindelseserklæring), stk. 2, og som benyttes som bevis for, at produkter, der er
omfattet af oprindelseserklæring eller et oprindelsescertifikat, kan betragtes som produkter med oprindelse i Unionen eller
Vietnam og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, kan bl.a. omfatte følgende:
a) direkte dokumentation for fremstillingen af eller andre processer for de omhandlede varer hos den pågældende
eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans regnskaber eller interne bogholderi
b) dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i en part,
såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med national ret
c) dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i en part, og som er
udstedt eller udfærdiget i en part, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med national ret, eller
d) et oprindelsesbevis, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i en part i
overensstemmelse med denne protokol.
Artikel 26
Opbevaring af oprindelsesbevis og støttedokumenter
1.
Den eksportør, der udfærdiger en oprindelseserklæring, eller som anmoder om udstedelse af et oprindelsescertifikat,
skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne oprindelseserklæring eller af oprindelsescertifikatet samt de dokumenter,
der er omhandlet i artikel 16 (procedure for udstedelse af et oprindelsescertifikat), stk. 3, og artikel 19 (betingelser for
udfærdigelse af en oprindelseserklæring), stk. 2.
2.
De kompetente myndigheder i den eksporterende part, der udsteder et oprindelsescertifikat, skal i mindst tre år
opbevare den anmodningsformular, der er omhandlet i artikel 16 (procedure for udstedelse af et oprindelsescertifikat), stk.
2.
3.
Toldmyndighederne i den importerende part skal i mindst tre år opbevare de oprindelsesbeviser, der fremlægges for
dem.
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4.
Hver part tillader i overensstemmelse med deres love og forskrifter eksportører på deres område at opbevare
dokumentation eller optegnelser i en hvilken som helst form eller på et hvilket som helst medie, forudsat at dokumen
tationen eller optegnelserne kan fremfindes og udskrives.
Artikel 27
Uoverensstemmelser og formelle fejl
1.
Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et oprindelsesbevis og oplysningerne i de
dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med produkternes
indførsel, medfører dette ikke i sig selv, at oprindelsesbeviset er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres,
at dokumentet svarer til de fremlagte produkter.
2.
Klare formelle fejl som trykfejl på et oprindelsesbevis bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis
fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.
3.
I tilfælde hvor flere varer angives i henhold til det samme oprindelsesbevis, må et problem, der opstår med én af de
opførte varer, ikke berøre eller forsinke indrømmelsen af præferencetoldbehandling og toldbehandlingen af de øvrige
varer, der er opført på oprindelsesbeviset.
Artikel 28
Beløb udtrykt i euro
1.
Med henblik på anvendelsen af artikel 15 (generelle krav), stk. 1, litra b), nr. ii), og artikel 24 (undtagelser fra kravet
oprindelsesbevis), stk. 3, litra a), i tilfælde hvor produkterne er faktureret i en anden valuta end euro, fastsættes
modværdien af de beløb, der er udtrykt i euro, i EU-medlemsstaternes eller Vietnams nationale valutaer årligt af hver
enkelt part.
2.
Sendinger er omfattet af artikel 15 (generelle krav), stk. 1, litra b), nr. ii), og artikel 24 (undtagelser fra kravet
oprindelsesbevis), stk. 3, litra a), med udgangspunkt i den valuta, som fakturaen er udstedt i, og ud fra det beløb, som er
fastsat af den pågældende part.
3.
De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i euro
udtrykte beløb på den første hverdag i oktober. Beløbene meddeles Europa-Kommissionen senest den 15. oktober og
anvendes fra den 1. januar i det følgende år. Europa-Kommissionen underretter alle de berørte lande om de pågældende
beløb.
4.
En part kan op- eller nedrunde det beløb, der fremkommer ved omregningen af et beløb udtrykt i euro til dens
nationale valuta. Det afrundede beløb må ikke afvige mere end 5 % fra det beløb, der fremkommer ved omregningen. En
part kan bibeholde modværdien i national valuta af et beløb udtrykt i euro uændret, hvis omregningen af dette beløb ved
den årlige tilpasning i henhold til stk. 3 fører til en stigning af den i national valuta udtrykte modværdi på mindre end
15 %, inden ovennævnte afrunding foretages. Modværdien i national valuta kan bibeholdes uændret, hvis omregningen
fører til en lavere modværdi.
5.
De i euro udtrykte beløb kontrolleres af Toldudvalget efter anmodning fra Unionen eller Vietnam. Som led i denne
undersøgelse overvejer Toldudvalget, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser.
Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i euro udtrykte beløb.
Afdeling E
Ordninger for administrativt samarbejde
Artikel 29
Samarbejde mellem kompetente myndigheder
1.
Parternes myndigheder forsyner gennem Europa-Kommissionen hinanden med aftryk af de stempler, som deres
kompetente myndigheder anvender ved udstedelsen af oprindelsescertifikater, og med adresserne på de toldmyndigheder,
der er ansvarlige for at kontrollere disse certifikater og oprindelseserklæringer.
2.
For at sikre en korrekt anvendelse af denne protokol yder parterne gennem deres kompetente myndigheder
hinanden gensidig bistand til at kontrollere ægtheden af oprindelsescertifikater eller oprindelseserklæringer og rigtigheden
af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.
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Artikel 30
Kontrol af oprindelsesbeviser
1.
Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser foretages ved stikprøver og i øvrigt, når de kompetente myndigheder i
den importerende part nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende produkters oprindelsesstatus
eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.
2.
Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal de kompetente myndigheder i den importerende part
tilbagesende oprindelsescertifikatet og fakturaen, hvis et sådant eller en sådan er fremlagt, eller oprindelseserklæringen
eller en kopi af disse dokumenter til de kompetente myndigheder i den eksporterende part, når det er relevant med
angivelse af årsagerne til kontrollen. Samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som
tyder på, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.
3.
Kontrollen gennemføres af de kompetente myndigheder i den eksporterende part. Med henblik herpå er de
berettiget til at anmode om alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller
enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.
4.
Hvis de kompetente myndigheder i den importerende part træffer afgørelse om at suspendere præferencebehand
lingen af de pågældende produkter, mens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive produkterne til
importøren under forbehold af de forsigtighedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige. Enhver suspension af præfe
rencebehandlingen ophæves, hurtigst muligt efter at de pågældende produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de
øvrige betingelser i denne protokol er blevet fastslået af den importerende parts kompetente myndigheder.
5.
De kompetente myndigheder, der har anmodet om kontrol, underrettes snarest muligt om resultaterne af denne
kontrol. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende produkter kan
betragtes som produkter med oprindelse i parterne og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.
6.
Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar senest 10 måneder efter datoen for kontrolan
modningen, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed
eller produkternes virkelige oprindelse, kan de anmodende toldmyndigheder afslå at indrømme præferencebehandling,
medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.
Artikel 31
Tvistbilæggelse
1.
Hvis der i forbindelse med de kontrolprocedurer, der er fastsat i artikel 30 (kontrol af oprindelsesbeviser), opstår
tvister, der ikke kan bilægges, mellem de kompetente myndigheder, der anmoder om kontrol, og de kompetente
myndigheder, der er ansvarlige for kontrollens gennemførelse, forelægges disse for Toldudvalget.
2.
Tvister mellem importøren og den importerende parts kompetente myndigheder bilægges i henhold til lovgivningen
i den pågældende part.
Artikel 32
Sanktioner
Hver part sikrer, at der findes procedurer til iværksættelse af sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader
udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencetoldbehandling for produkter.
Artikel 33
Fortrolig behandling af oplysninger
Hver part behandler i overensstemmelse med sin ret de oplysninger og data, der indhentes i forbindelse med kontrol
processen, fortroligt og beskytter disse oplysninger og data mod videregivelse, der kan skade konkurrenceevnen hos den
person, som afgiver dem. Alle oplysninger og data, som udveksles mellem parternes myndigheder, som er kompetente
med hensyn til administrationen og håndhævelsen af bestemmelse af oprindelse, skal behandles fortroligt.
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Afdeling F
Ceuta og melilla
Artikel 34
Anvendelse af denne protokol
1.

Med henblik på anvendelsen af denne protokol omfatter udtrykket "part" ikke Ceuta og Melilla.

2.
Når produkter med oprindelse i Vietnam importeres til Ceuta og Melilla, skal der i alle henseender gives dem den
samme toldbehandling i henhold til denne aftale, som der gives produkter med oprindelse i Unionens toldområde i
henhold til protokol nr. 2 til akten vedrørende vilkårene for Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse og
tilpasningerne af traktaterne, der blev undertegnet den 12. juni 1985. Vietnam skal ved import af produkter, der er omfattet
af denne aftale, og som har oprindelse i Ceuta og Melilla, give dem den samme toldbehandling, som der gives produkter,
der importeres fra og har oprindelse i Unionen.
3.
Med henblik på anvendelsen af stk. 2 vedrørende produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla finder denne protokol
anvendelse med de fornødne ændringer, jf. dog de særlige betingelser i artikel 35 (særlige betingelser).
Artikel 35
Særlige betingelser
1.

Forudsat at de opfylder kravene i artikel 13 (uændret tilstand), betragtes følgende produkter som:

a) produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla:
i) produkter, der er fuldt ud fremstillet i Ceuta og Melilla, eller
ii) produkter, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i
afsnit a), på betingelse af:
A) at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den betydning, der er
fastlagt i artikel 5 (tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter), eller
B)

at disse produkter har oprindelse i en part forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller
forarbejdning end dem, der er omhandlet i artikel 6 (utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning)

b) produkter med oprindelse i Vietnam:
i) produkter, der fuldt ud er fremstillet i Vietnam, eller
ii) produkter, der er fremstillet i Vietnam, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i afsnit a),
på betingelse af:
A) at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den betydning, der er
fastlagt i artikel 5 (tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter), eller
B)

2.

at disse produkter har oprindelse i Ceuta og Melilla eller Unionen, forudsat at de har undergået en mere
vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end dem, der er omhandlet i artikel 6 (utilstrækkelig bearbejdning
eller forarbejdning).

Ceuta og Melilla betragtes som ét samlet område.

3.
Eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant skal anføre "Vietnam" og "Ceuta og Melilla" på oprin
delsesbeviset.
4.

De spanske toldmyndigheder er ansvarlige for anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.
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Afdeling G
Afsluttende bestemmelser
Artikel 36
Toldudvalget
1.
Toldudvalget, der er oprettet i henhold til denne aftales artikel 17.2 (specialudvalg) kan evaluere bestemmelserne i
denne protokol og forelægge et forslag til afgørelse, der skal vedtages af Handelsudvalget, for at ændre den.
2.
Toldudvalget bestræber sig på at nå til enighed om en ensartet forvaltning af oprindelsesreglerne, herunder tarifering
og værdiansættelsesspørgsmål, der vedrører oprindelsesreglerne, og tekniske, fortolknings- eller forvaltningsmæssige
spørgsmål i forbindelse med denne protokol.
Artikel 37
Sammenhæng mellem oprindelsesreglerne
Efter indgåelsen af en frihandelsaftale mellem Unionen og et ASEAN-land kan Toldudvalget forelægge et forslag til
afgørelse, der skal vedtages af Handelsudvalget, med henblik på at ændre denne protokol for at sikre, at der er sammen
hæng mellem de respektive oprindelsesregler.
Artikel 38
Overgangsbestemmelser
Præferencetoldbehandling i henhold til denne aftale kan indrømmes for varer, som er i overensstemmelse med denne
protokol, og som på datoen for denne aftales ikrafttræden enten befinder sig i parterne, er i transit, opbevares midler
tidigt, er oplagt på toldoplag eller anbragt i frizoner, forudsat at der for den importerende parts toldmyndigheder
forelægges et oprindelsesbevis, der er udfærdiget efterfølgende, og, hvis der anmodes herom, dokumentation for, at
varerne er i uændret tilstand i overensstemmelse med artikel 13 (uændret tilstand).
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BILAG I til protokol 1
INDLEDENDE NOTER TIL BILAG II (LISTE OVER KRAV TIL BEARBEJDNING ELLER FORARBEJDNING)

Note 1 – Generel indledning
Listen i bilag II til protokol 1 indeholder de betingelser, alle produkter skal opfylde, for at de kan anses for at være
tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til artikel 5 (tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter).
Der er fire forskellige typer regler, som varierer alt efter produktet:

a) ved bearbejdningen eller forarbejdningen må et maksimalt indhold af materialer uden oprindelsesstatus ikke over
skrides

b) ved bearbejdningen eller forarbejdningen ændres de fremstillede produkters firecifrede position eller sekscifrede
underposition i HS i forhold til de anvendte materialers henholdsvis firecifrede position eller sekscifrede underposition
i HS. I det i stk. 2, note 3.3, omhandlede tilfælde kan fremstillede produkters firecifrede position eller sekscifrede
underposition i HS imidlertid være den samme som de anvendte materialers henholdsvis firecifrede position eller
sekscifrede underposition i HS

c) der foretages en specifik bearbejdning eller forarbejdning, eller

d) der foretages bearbejdning eller forarbejdning af fuldt ud fremstillede materialer.

Note 2 – Strukturen i listen over krav til bearbejdning eller forarbejdning
2.1. I de første to kolonner i listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives underposition, position
eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen for underpositionen, posi
tionen eller kapitlet i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er der specificeret en regel i kolonne 3.
Når der i nogle tilfælde står et "ex" før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 kun finder
anvendelse på den del af den pågældende underposition eller position, som er anført i kolonne 2.

2.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller der er angivet et kapitel, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor
er generel, finder den tilhørende regel i kolonne 3 anvendelse på alle produkter, der i henhold til HS tariferes under
positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3. Når der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position, indeholder hver "indrykning"
beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af de tilsvarende regler i kolonne 3.

2.4. Hvis der i kolonne 3 er fastlagt to alternative regler, som er adskilt ved hjælp af et linjeskift eller forbundet med
ordet "eller", kan eksportøren vælge, hvilken regel der skal anvendes.

Note 3 – Eksempler på, hvordan reglerne skal anvendes
3.1. Artikel 5 (tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter) angående produkter, der efter at have opnået
oprindelsesstatus benyttes til fremstilling af andre produkter, finder anvendelse, uanset om oprindelsesstatus er
opnået på den fabrik, hvor de pågældende produkter benyttes, eller på en anden fabrik i en part.
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3.2. Ifølge artikel 6 (utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning) skal den bearbejdning eller forarbejdning, som
foretages, være mere vidtgående end de behandlinger, der er angivet i nævnte artikel. Hvis dette ikke er tilfældet,
kan varerne ikke opnå toldpræferencebehandling, selv om betingelserne i nedenstående liste er opfyldt.

Med forbehold af stk. 1 udgør reglerne i listen den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig.
Yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus, uden at dette berører artikel 6 (utilstræk
kelig bearbejdning eller forarbejdning). Omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give
oprindelsesstatus.

3.3. Når en regel angiver "fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position
som produktet", kan alle materialer uden oprindelsesstatus, der tariferes under andre positioner end produktets
position, anvendes (ændring af toldpositioner).

Når en regel angiver "fremstilling på basis af alle materialer", kan der anvendes materialer henhørende under en
hvilken som helst position (også materialer, der henhører under samme varebeskrivelse og position som produktet).

3.4. Når en regel angiver "fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger x % af produktets
pris ab fabrik", skal værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus tages i betragtning, og procenttallene for den
maksimale værdi af materialer uden oprindelsesstatus må ikke overskrides ved anvendelse af artikel 5 (tilstrækkeligt
bearbejdede eller forarbejdede produkter), stk. 3.

3.5. Når et specifikt materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel må anvendes, er det tilladt at anvende materialer,
som stadig befinder sig på et tidligere stadium i fremstillingen af det specifikke materiale, men det er ikke tilladt at
anvende materialer, der er resultat af yderligere forarbejdning af det specifikke materiale uden oprindelsesstatus.

Når et specifikt materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel ikke må anvendes, er det tilladt at anvende
materialer, som stadig befinder sig på et tidligere stadium i fremstillingen af det specifikke materiale uden oprin
delsesstatus, men det er ikke tilladt at anvende materialer, der er resultat af yderligere forarbejdning af det specifikke
materiale uden oprindelsesstatus.

Eksempel: Når det i reglen for kapitel 19 hedder, at "materialer uden oprindelsesstatus henhørende under
pos. 1101-1108 ikke må overstige 20 % af vægten", er anvendelsen af korn uden oprindelsesstatus henhørende
under kapitel 10 (materialer på et tidligere stadium i fremstillingen af varer under pos. 1101-1108) ikke begrænset
af kravet vedrørende 20 % af vægten.

3.6. Når det i en regel præciseres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, kan ét eller flere af materialerne
anvendes. Reglen betyder ikke, at alle materialerne skal anvendes.

3.7. Når det i en regel præciseres, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer det ikke, at der
anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde dette krav.

Eksempel: Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, med en bredde på 600 mm eller derover, som er blevet
malet, lakeret eller overtrukket med plast, tariferes i HS under position 7210 70. Reglen for position 7210 angiver
"fremstilling på basis af ingots eller andre ubearbejdede former eller halvfabrikata af materialer henhørende under
pos. 7206 eller 7207". Denne regel forhindrer ikke, at der anvendes maling og lak (pos. 3208) eller plast
(kapitel 39) uden oprindelsesstatus.
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Note 4 – Generelle bestemmelser vedrørende visse landbrugsvarer
4.1. Landbrugsvarer henhørende under kapitel 6, 7, 8, 9, 10 og 12 og pos. 2401, som er dyrket eller høstet i en part,
behandles som varer med oprindelse i den pågældende part, også selv om de er dyrket på grundlag af frø, løg,
rodstokke, opskæringer, stiklinger, podekviste eller andre levende dele af planter, som er importeret fra et tredjeland.

4.2. Når der i regler for produkter i kapitel 1-24 indarbejdes visse vægtbegrænsninger, bør det bemærkes, at disse
vægtbegrænsninger i overensstemmelse med artikel 5 (tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter), stk. 2,
kun finder anvendelse på materialer uden oprindelsesstatus. Materialer med oprindelsesstatus skal derfor ikke tages i
betragtning ved beregningen af vægtbegrænsningerne. Disse begrænsninger udtrykkes desuden på andre måder.
Navnlig gør følgende sig gældende:

a) Når en regel angiver "vægten af anvendte materialer henhørende under kapitel/pos.", skal vægten af hvert af de
nævnte materialer lægges sammen, og den samlede vægt må ikke overstige det maksimale procenttal.

Eksempel: I reglen for kapitel 19 hedder det, at vægten af anvendte materialer henhørende under kapitel 2, 3 og
16 ikke overstiger 20 % af vægten af det færdige produkt. Hvis vægten af det færdige produkt indeholder 12 %
materialer henhørende under kapitel 3 og 10 % materialer henhørende under kapitel 16, opfylder produktet ikke
reglen om indrømmelse af oprindelsesstatus i kapitel 19, da den kombinerede vægt overstiger 20 % af vægten af
det færdige produkt.

b) Når en regel angiver "den individuelle vægt af anvendte materialer henhørende under kapitel/pos.", må vægten af
hvert af de nævnte materialer ikke overstige det maksimale procenttal. Den kombinerede vægt af de materialer,
der lægges sammen, er ikke relevant.

Eksempel: I reglen for kapitel 22 hedder det, at den individuelle vægt af anvendt sukker og anvendte materialer
henhørende under kapitel 4 ikke må overstige 20 % af vægten af det færdige produkt. Hvis vægten af det færdige
produkt indeholder 15 % sukker samt 10 % materialer henhørende under kapitel 4, er reglen om indrømmelse af
oprindelsesstatus i kapitel 22 opfyldt. Hvert enkelt materiale skal udgøre mindre end 20 % af vægten af det
færdige produkt. Hvis vægten af det færdige produkt derimod indeholder 25 % sukker og 10 % materialer
henhørende under kapitel 4, er reglen om indrømmelse af oprindelsesstatus ikke overholdt.

c) Når en regel angiver "den samlede kombinerede vægt af anvendt sukker og anvendte materialer henhørende
under kapitel 4 overstiger ikke x % af vægten af det færdige produkt", skal både vægten af sukker og materialer
henhørende under kapitel 4 hver især overholde deres vægtbegrænsning, og deres samlede kombinerede vægt
skal overholde den kombinerede vægtbegrænsning. En kombineret vægtbegrænsning indebærer en yderligere
restriktion af de individuelle vægtbegrænsninger.

Eksempel: I reglen for pos. 1704 hedder det, at den individuelle vægt af anvendt sukker og anvendte materialer
henhørende under kapitel 4 ikke må overstige 50 % af vægten af det færdige produkt. De individuelle vægt
begrænsninger for materialer henhørende under kapitel 4 er 20 %, og for sukker er de 40 %. Hvis vægten af det
færdige produkt indeholder 35 % sukker samt 15 % materialer henhørende under kapitel 4, er både de indivi
duelle og de kombinerede vægtbegrænsninger i henhold til reglen om indrømmelse af oprindelsesstatus under
pos. 1704 opfyldt. Hvis vægten af det færdige produkt derimod indeholder 35 % sukker og 20 % materialer
henhørende under kapitel 4, udgør den kombinerede vægt 55 % af det færdige produkt. I så tilfælde overholdes
de individuelle vægtbegrænsninger, hvorimod den kombinerede vægtbegrænsning overskrides, og reglen om
indrømmelse af oprindelsesstatus under pos. 1704 er derfor ikke opfyldt.

Note 5 – Terminologi, der anvendes i forbindelse med visse tekstilvarer
5.1. Udtrykket "naturlige fibre" anvendes i listen for at beskrive alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre. De
er begrænset til stadiet inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter, medmindre andet er angivet,
fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.
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5.2. Udtrykket "naturlige fibre" omfatter hestehår henhørende under pos. 0511 og natursilke henhørende under pos.
5002 og 5003 samt uld og fine eller grove dyrehår henhørende under pos. 5101-5105, bomuld henhørende under
pos. 5201-5203 og andre vegetabilske fibre henhørende under pos. 5301-5305.
5.3. Udtrykkene "spindeopløsninger", "kemikalier" og "materialer til papirfremstilling" anvendes i listen til at beskrive
materialer, der ikke tariferes i kapitel 50-63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske
fibre eller papirfibre eller papirgarn.
5.4. Udtrykket "korte kemofibre" anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald
henhørende under pos. 5501-5507.
Note 6 – Tolerancer for produkter, der er fremstillet af en blanding af tekstilmaterialer
6.1. Når der for et bestemt produkt er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på
basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dette produkt, og som sammenlagt udgør 10 % eller derunder
af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer. (Jf. også note 6.3 og 6.4).
6.2. Den i note 6.1 nævnte tolerancemargen må imidlertid kun anvendes på blandede produkter, der er fremstillet af to
eller flere basistekstilmaterialer.
Følgende materialer er basistekstilmaterialer:
— natursilke
— uld
— grove dyrehår
— fine dyrehår
— hestehår
— bomuld
— materialer til papirfremstilling og papir
— hør
— hamp
— jute og andre bastfibre
— sisal og andre agavefibre
— kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre
— endeløse syntetiske fibre
— endeløse regenererede fibre
— strømførende fibre
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— korte syntetiske fibre af polypropylen
— korte syntetiske fibre af polyester
— korte syntetiske fibre af polyamid
— korte syntetiske fibre af polyacrylonitril
— korte syntetiske fibre af polyimid
— korte syntetiske fibre af polytetrafluorethylen
— korte syntetiske fibre af polyphenylensulfid
— korte syntetiske fibre af polyvinylklorid
— andre korte syntetiske fibre
— korte regenererede fibre af viskose
— andre korte regenererede fibre
— garn af polyuretan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet
— garn af polyuretan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet
— produkter henhørende under pos. 5605 (metalliseret garn), hvori der indgår strimler bestående af en kerne af
aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og
derunder, der ved hjælp af et gennemsigtigt eller farvet klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie
— andre produkter henhørende under pos. 5605
— glasfibre
— metalfibre.
Eksempel: Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og
korte syntetiske fibre henhørende under position 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre uden
oprindelsesstatus, som ikke opfylder oprindelsesreglerne, anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.
Eksempel: Vævet stof henhørende under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og
garn af korte syntetiske fibre henhørende under position 5509, er et blandet stof. Derfor kan garn af syntetiske
fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne, eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne, eller en kombi
nation af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.
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Eksempel: Tuftet tekstilstof henhørende under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos.
5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun et blandet produkt, når bomuldsstoffet i sig selv er et
blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner
selv er blandinger.
Eksempel: Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof blev
fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos.
5407, og det tuftede tekstilstof er derfor et blandet produkt.
6.3. For produkter, hvori der indgår "garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet", er
tolerancen 20 % med hensyn til dette garn.
6.4. For produkter, hvori der indgår "strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også
beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et gennemsigtigt eller farvet
klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie", er tolerancen 30 % med hensyn til disse strimler.
Note 7 – Andre tolerancer for visse tekstilvarer
7.1. Når der i listen henvises til denne note, kan tekstilmaterialer, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for det
færdige produkt, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end produktet, og at deres værdi ikke
overstiger 8 % af prisen ab fabrik for produktet.
7.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50-63, kan anvendes frit til fremstilling af tekstilvarer, uanset om de
indeholder tekstilmaterialer, jf. dog note 7.3.
Eksempel: Hvis det i en regel hedder, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand (såsom bukser),
forhindrer det ikke, at der kan anvendes metalgenstande såsom knapper, da de ikke tariferes under kapitel 50-63. Af
samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder
tekstilmaterialer.
7.3. Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af materialer uden oprindelsesstatus, der ikke
tariferes under kapitel 50-63, ved beregningen af værdien af de indarbejdede materialer uden oprindelsesstatus.
Note 8 – Definition af bestemte processer og enkle behandlinger, som gennemføres for visse produkter henhørende under
kapitel 27
8.1. Som "bestemte processer" (pos. ex 2707 og 2713) betragtes:
a) vacuumdestillation
b) gendestillation i videre fraktioner
c) krakning
d) reforming
e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler
f) processer, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller
svovldioxid, neutralisering med alkalier; blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter,
aktiveret kul eller bauxit
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g) polymerisation
h) alkylering og
i) isomerisation.
8.2. Som "bestemte processer" (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:
a)

vacuumdestillation

b)

gendestillation i videre fraktioner

c)

krakning

d)

reforming

e)

ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f)

processer, der består i følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller
svovldioxid, neutralisering med alkalier; blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordar
ter, aktiveret kul eller bauxit

g)

polymerisation

h)

alkylering

i)

isomerisation

j)

kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når produkternes
svovlindhold derved reduceres med mindst 85 % (metode ASTM D 1266-59 T)

k)

kun for produkter henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

l)

kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: hydrogenbehandling – dog ikke afsvovling – ved hvilken
hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C deltager aktivt i en kemisk reaktion
ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710
(hydrofinishing: f.eks. affarvning) med henblik på forbedring især af farven eller stabiliteten betragtes ikke som
en bestemt proces

m) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter
ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen)
n)

kun for tunge olier (undtagen gasolier og brændselsolier) henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved
elektrisk højfrekvensudladning og

o)

kun for rå varer (undtagen vaselin, ozokerit, montanvoks og tørvevoks, paraffin med indhold af olie på under
0,75 vægtprocent) henhørende under pos. ex 2712: olieudskillelse ved fraktioneret krystallisation.

8.3. For pos. ex 2707 og 2713 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand,
filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af produkter med forskelligt svovl
indhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus.
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BILAG II til protokol 1
LISTE OVER KRAV TIL BEARBEJDNING ELLER FORARBEJDNING

Position (1)

Varebeskrivelse (2)

Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Kapitel 1

Levende dyr

Alle dyr henhørende under kapitel 1 er fuldt ud
fremstillet

Kapitel 2

Kød og spiselige slagtebiprodukter

Fremstilling, ved hvilken alt kød og alle spiselige
slagtebiprodukter, der er anvendt, er fuldt ud frem
stillet

ex Kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse Alle fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse
vanddyr, undtagen:
vanddyr er fuldt ud fremstillet

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer
henhørende under kapitel 3 er fuldt ud fremstillet
eller frosset

0305

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer
kogt før eller under røgningen; mel, pulver og henhørende under kapitel 3 er fuldt ud fremstillet
pellets af fisk, egnet til menneskeføde

ex 0306

Krebsdyr, også afskallede, tørrede, saltede eller i Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer
saltlage; røgede krebsdyr, også afskallede, også henhørende under kapitel 3 er fuldt ud fremstillet
kogt før eller under røgningen; krebsdyr med
skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede,
frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver
og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

ex 0307

Bløddyr, også uden skal, tørrede, saltede eller i Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer
saltlage; røgede bløddyr, også afskallede, også henhørende under kapitel 3 er fuldt ud fremstillet
kogt før eller under røgningen; mel, pulver og
pellets af bløddyr, egnet til menneskeføde og

ex 0308

Hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og blød Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer
dyr, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede hvirvel henhørende under kapitel 3 er fuldt ud fremstillet
løse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, også
kogt før eller under røgningen; mel, pulver og
pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr
og bløddyr, egnet til menneskeføde

ex Kapitel 4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; spiselige Fremstilling, ved hvilken:
produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds
tariferet
— alle anvendte materialer henhørende under
kapitel 4 er fuldt ud fremstillet og
— vægten af anvendt sukker ikke overstiger 20 %
af vægten af det færdige produkt

0409

Naturlig honning

Fremstilling, ved hvilken al anvendt naturlig
honning er fuldt ud fremstillet
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

ex Kapitel 5

Produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds Fremstilling på basis af alle materialer
tariferet, undtagen:

ex 0511 91

Fiskerogn og fiskemælke, ikke spiselig

Kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer
rødder og lign.; afskårne blomster og blade
henhørende under kapitel 6 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 7

Spiselige grøntsager
rodknolde

Kapitel 8

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter Fremstilling, ved hvilken:
og meloner
— alle anvendte frugter, nødder og skaller af citrus
frugter og meloner henhørende under kapitel 8
er fuldt ud fremstillet, og

samt

visse

Al rogn og alle mælke er fuldt ud fremstillet

rødder

og Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer
henhørende under kapitel 7 er fuldt ud fremstillet

— vægten af anvendt sukker ikke overstiger 20 %
af vægten af det færdige produkt.
Kapitel 9

Kaffe, te, maté og krydderier

Fremstilling på basis af alle materialer

Kapitel 10

Korn

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer
henhørende under kapitel 10 er fuldt ud fremstillet

Kapitel 11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer
henhørende under kapitel 10 og 11, pos. 0701,
0714 10 og 2303 og underposition 0710 10 er
fuldt ud fremstillet

Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
frugter; planter til industriel og medicinsk brug; materialer henhørende under samme position som
halm og foderplanter
produktet

Kapitel 13

Schellak og lign.; karbohydratgummier og natur Fremstilling på basis af alle materialer, ved hvilken
harpikser samt andre plantesafter og planteekstrak vægten af anvendt sukker ikke overstiger 20 % af
ter
vægten af det færdige produkt

Kapitel 14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produk Fremstilling på basis af alle materialer
ter, ikke andetsteds tariferet

ex Kapitel 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; materialer henhørende under samme underposition
animalsk og vegetabilsk voks; undtagen:
som produktet

1509-1510

Olivenolie og fraktioner deraf

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte vegetabilske
materialer er fuldt ud fremstillet
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter materialer henhørende under samme position som
esterificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, produktet
også raffinerede, men ikke på anden måde bearbej
dede;
Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger
af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier
eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier
fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og
olier eller fraktioner deraf henhørende under pos.
1516 og

152 000

Glycerol

Fremstilling på basis af alle materialer

Kapitel 16

Tilberedte produkter af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer
eller andre hvirvelløse vanddyr
henhørende under kapitel 2, 3 og 16 er fuldt ud
fremstillet

ex Kapitel 17

Sukker og sukkervarer; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren laktose,
maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup
og andre sukkeropløsninger uden indhold af
tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthon
ning, også blandet med naturlig honning;
karamel og

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet, ved hvilken vægten af anvendte mate
rialer henhørende under pos. 1101-1108, 1701
og 1703 ikke overstiger 30 % af vægten af det
færdige produkt

1704

Sukkervarer (herunder hvid chokolade) uden Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
indhold af kakao
materialer henhørende under samme position som
produktet, ved hvilken:
— den individuelle vægt af anvendte materialer
henhørende under kapitel 4 ikke overstiger
20 % af vægten af det færdige produkt
— den individuelle vægt af det anvendte sukker
ikke overstiger 40 % af vægten af det færdige
produkt og
— den samlede kombinerede vægt af anvendt
sukker og anvendte materialer henhørende
under kapitel 4 ikke overstiger 50 % af vægten
af det færdige produkt

Kapitel 18

Kakao og tilberedte varer deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet, ved hvilken:
— den individuelle vægt af anvendt sukker og
anvendte materialer henhørende under kapitel
4 ikke overstiger 40 % af vægten af det
færdige produkt og
— den samlede kombinerede vægt af anvendt
sukker og anvendte materialer henhørende
under kapitel 4 ikke overstiger 60 % af vægten
af det færdige produkt
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
bagværk
materialer henhørende under samme position som
produktet, ved hvilken:
— vægten af anvendte materialer henhørende
under kapitel 2, 3 og 16 ikke overstiger 20 %
af vægten af det færdige produkt
— vægten af anvendte materialer henhørende
under pos. 1006 og 1101-1108 ikke overstiger
20 % af vægten af det færdige produkt
— den individuelle vægt af anvendte materialer
henhørende under kapitel 4 ikke overstiger
20 % af vægten af det færdige produkt
— den individuelle vægt af det anvendte sukker
ikke overstiger 40 % af vægten af det færdige
produkt og
— den samlede kombinerede vægt af anvendt
sukker og anvendte materialer henhørende
under kapitel 4 ikke overstiger 50 % af vægten
af det færdige produkt

ex Kapitel 20

Varer tilberedt af grøntsager, frugter, nødder eller Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
andre planter og plantedele; undtagen:
materialer henhørende under samme position som
produktet, ved hvilken vægten af anvendt sukker
ikke overstiger 20 % af vægten af det færdige
produkt

2002-2003

Tomater, svampe og trøfler, tilberedt eller konser Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer
veret på anden måde end med eddike eller eddike henhørende under kapitel 7 er fuldt ud fremstillet
syre

ex Kapitel 21

Diverse
produkter
undtagen:

fra

fødevareindustrien; Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet, ved hvilken:
— den individuelle vægt af anvendte materialer
henhørende under kapitel 4 ikke overstiger
20 % af vægten af det færdige produkt
— den individuelle vægt af det anvendte sukker
ikke overstiger 40 % af vægten af det færdige
produkt og
— den samlede kombinerede vægt af anvendt
sukker og anvendte materialer henhørende
under kapitel 4 ikke overstiger 50 % af vægten
af det færdige produkt

2103

Saucer og tilberedninger til fremstilling deraf;
sammensatte smagspræparater; sennepsmel og
tilberedt sennep:
— Saucer og tilberedninger til fremstilling deraf; Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
sammensatte smagspræparater og
produktet Sennepsmel eller tilberedt sennep kan
dog anvendes
— Sennepsmel og tilberedt sennep

Fremstilling på basis af alle materialer

L 186/1346

Position (1)

Kapitel 22

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Varebeskrivelse (2)

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike

12.6.2020

Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet og under pos. 2207 og 2208, ved hvil
ken:
— alle anvendte materialer henhørende under
underpos. 0806 10, 2009 61 og 2009 69 er
fuldt ud fremstillet og
— den individuelle vægt af anvendt sukker og
anvendte materialer henhørende under kapitel
4 ikke overstiger 20 % af vægten af det
færdige produkt

ex Kapitel 23

Rest- og affaldsprodukter fra fødevareindustrien; Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
tilberedt dyrefoder; undtagen:
materialer henhørende under samme position som
produktet

2302 og
ex 2303

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og

2309

Tilberedninger af den art, der anvendes som dyre Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
foder:
materialer henhørende under samme position som
produktet, ved hvilken:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet, ved hvilken vægten af anvendte mate
rialer henhørende under kapitel 10 ikke overstiger
20 % af vægten af det færdige produkt

— alle anvendte materialer henhørende under
kapitel 2 og 3 er fuldt ud fremstillet
— vægten af anvendte materialer henhørende
under kapitel 10 og 11 og pos. 2302 og
2303 ikke overstiger 20 % af vægten af det
færdige produkt
— den individuelle vægt af anvendte materialer
henhørende under kapitel 4 ikke overstiger
20 % af vægten af det færdige produkt
— den individuelle vægt af det anvendte sukker
ikke overstiger 40 % af vægten af det færdige
produkt og
— den samlede kombinerede vægt af anvendt
sukker og anvendte materialer henhørende
under kapitel 4 ikke overstiger 50 % af vægten
af det færdige produkt
ex Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger; undtagen: Fremstilling på basis af alle materialer, ved hvilken
vægten af anvendte materialer henhørende under
kapitel 24 ikke overstiger 30 % af den samlede
vægt af anvendte materialer henhørende under
kapitel 24

2401

Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald og

Al rå eller ufabrikeret tobak og tobaksaffald
henhørende under kapitel 24 er fuldt ud fremstillet

12.6.2020
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ex 2402

Cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller røgtobak henhørende under under
pos. 240319, ved hvilken mindst 10 vægtprocent af
alle materialer henhørende under kapitel 24 er fuldt
ud fremstillet rå tobak eller tobaksaffald henhørende
under pos. 2401

ex Kapitel 25

Salt, svovl, jord og stenarter, gips, kalk og cement; Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
undtagen:
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

ex 2519

Naturligt magnesiumkarbonat, (magnesit), knust og
pakket i lufttætte beholdere, magnesiumoxid, også
rent, undtagen smeltet eller dødbrændt (sintret)
magnesia

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit)
må dog anvendes

Kapitel 26

Malme, slagger og aske

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

ex Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destil Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
lationsprodukter deraf, bituminøse stoffer, mine materialer henhørende under samme position som
ralsk voks; undtagen:
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

ex 2707

2710

Lignende olier som mineralolier, fremstillet ved
destillation af højtemperaturtjære fra stenkul, af
hvilke over 65 rumfangsprocent destilleret ved en
temperatur på indtil 250 °C (herunder blandinger
af benzin og benzen), for så vidt deres indhold af
aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er
større end deres indhold af ikke-aromatiske
bestanddele, bestemt til anvendelse som motor
brændstof eller andet brændstof

Raffinering og/eller en eller flere bestemte proces
ser (1) eller

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mine
raler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds
tariferet, indeholdende som karaktergivende
bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jord
olier eller af olier hidrørende fra bituminøse mine
raler; affaldsolier

Raffinering og/eller en eller flere bestemte proces
ser (2)

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte
materialer tariferes under en anden position end
det færdige produkt Materialer henhørende under
samme position som produktet må dog anvendes,
forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 %
af produktets pris ab fabrik

Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte
materialer tariferes under en anden position end
det færdige produkt Materialer henhørende under
samme position som produktet må dog anvendes,
forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 %
af produktets pris ab fabrik

L 186/1348
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Raffinering og/eller en eller flere bestemte proces
ser (2) eller
Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte
materialer tariferes under en anden position end
det færdige produkt Materialer henhørende under
samme position som produktet må dog anvendes,
forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 %
af produktets pris ab fabrik

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montan Raffinering og/eller en eller flere bestemte proces
voks, tørvevoks og anden mineralvoks samt ser (2) eller
lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej
eller på anden måde, også farvet og
Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte
materialer tariferes under en anden position end
det færdige produkt Materialer henhørende under
samme position som produktet må dog anvendes,
forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 %
af produktets pris ab fabrik

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre rest Raffinering og/eller en eller flere bestemte proces
produkter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra ser (1) eller
bituminøse materialer
Andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte
materialer tariferes under en anden position end
det færdige produkt Materialer henhørende under
samme position som produktet må dog anvendes,
forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 %
af produktets pris ab fabrik

Kapitel 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters materialer henhørende under samme position som
metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper produktet Materialer henhørende under samme
position som produktet må dog anvendes, forudsat
at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af
produktets pris ab fabrik eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

Kapitel 29

Organiske kemikalier

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet Materialer henhørende under samme
position som produktet må dog anvendes, forudsat
at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af
produktets pris ab fabrik eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

ex Kapitel 30

Farmaceutiske produkter

Fremstilling på basis af alle materialer

12.6.2020

DA
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Varebeskrivelse (2)

Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Lægemidler (undtagen varer henhørende under
pos. 3002, 3005 og 3006), bestående af blandede
eller ublandede produkter, til terapeutisk eller
profylaktisk brug, i doseret stand (herunder
sådanne produkter i form af transdermiske admini
strationssystemer) eller i former eller i detailsalgs
pakninger

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller

Gødningsstoffer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet Materialer henhørende under samme
position som produktet må dog anvendes, forudsat
at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af
produktets pris ab fabrik eller

Position (1)

3004

Kapitel 31

L 186/1349

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik
Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og deri
vater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer;
maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; tryk
farver, blæk og tusch

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet Materialer henhørende under samme
position som produktet må dog anvendes, forudsat
at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af
produktets pris ab fabrik eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfume Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
varer, kosmetik og toiletmidler
produktet Materialer henhørende under samme
position som produktet må dog anvendes, forudsat
at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af
produktets pris ab fabrik eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

ex Kapitel 34

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaskeog rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks,
tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og
lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og
andre dentalpræparater på basis af gips, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet Materialer henhørende under samme
position som produktet må dog anvendes, forudsat
at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af
produktets pris ab fabrik eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

ex 3404

Syntetisk voks og tilberedt voks:
— på basis af paraffin, jordolievoks, voks fra bitu
minøse mineraler, slack wax eller scale wax

Fremstilling på basis af alle materialer
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ex Kapitel 35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzy Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
mer
produktet

3505

Dekstrin og anden modificeret stivelse (herunder Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af materialer henhørende under samme position som
stivelse, dekstrin eller anden modificeret stivelse
produktet, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

3506

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte
klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af
enhver art der er anvendelige som lim eller klister,
i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at
varerne er til brug som lim eller klister, og hvis
nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.

Kapitel 36

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
artikler; tændstikker; pyrofore legeringer; visse materialer henhørende under samme position som
brændbare materialer
produktet Materialer henhørende under samme
position som produktet må dog anvendes, forudsat
at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af
produktets pris ab fabrik eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

Kapitel 37

Fotografiske eller kinematografiske artikler

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet Materialer henhørende under samme
position som produktet må dog anvendes, forudsat
at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af
produktets pris ab fabrik eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

ex Kapitel 38

Diverse kemiske produkter; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet Materialer henhørende under samme
position som produktet må dog anvendes, forudsat
at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af
produktets pris ab fabrik eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

3824 60

Sorbitol, undtagen sorbitol henhørende under Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
underpos. 2905 44 og
materialer henhørende under samme underposition
som produktet og under underpos. 2905 44. Mate
rialer henhørende under samme underposition som
produktet må dog anvendes, forudsat at deres
samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets
pris ab fabrik eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik
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Plast og varer deraf
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet Materialer henhørende under samme
position som produktet må dog anvendes, forudsat
at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af
produktets pris ab fabrik eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

ex Kapitel 40

Gummi og varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

4012

Regummierede eller brugte dæk, af gummi;
massive og hule ringe, slidbaner til dæk samt fælg
bånd, af gummi:
— Regummierede dæk, massive og hule ringe, af Regummiering af brugte dæk
gummi og
— Andre varer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under pos. 4011 og 4012
eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

ex Kapitel 41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt
læder; undtagen:

4104-4106

Garvede eller "crust" huder og skind, uden hår, Eftergarvning af garvede eller forgarvede huder og
også spaltede, men ikke yderligere beredte og
skind henhørende under underpos. 4104 11,
4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 eller
4106 91 eller
Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

4107, 4112,
4113

Læder, yderligere beredt efter garvning eller "cru Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
sting"
materialer henhørende under samme position som
produktet Materialer henhørende under pos.
4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32
og 4106 92 må dog kun anvendes, hvis der fore
tages en eftergarvning af de garvede eller "crust"
huder og skind i tør tilstand

Kapitel 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
håndtasker og lignende varer; varer af tarme (und materialer henhørende under samme position som
tagen varer af fishgut)
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

L 186/1352
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf; Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
undtagen:
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

4302

Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte: (her Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
under hoveder, haler, ben og andre stykker eller materialer henhørende under samme position som
afklip), også sammensatte (uden tilføjelse af andre produktet
materialer), undtagen varer henhørende under pos.
4303 og

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
andre varer af pelsskind
produktet

ex Kapitel 44

Træ og varer deraf; trækul; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

ex 4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret Høvling, slibning eller samling ende-til-ende
eller skrællet, af tykkelse over 6 mm, høvlet, slebet
eller samlet ende-til-ende

ex 4408

Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader Splejsning, høvling, slibning eller samling ende-tilfremstillet ved skæring af lamineret træ) og til ende
fremstilling af krydsfiner, af tykkelse ikke over
6 mm, splejset, samt træ, savet i længderetningen,
skåret eller skrællet, af tykkelse ikke over 6 mm,
høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

ex
4410-ex Ramme- og møbellister samt profilerede lister til Forarbejdning til ramme- og møbellister
bygningsbrug
4413
ex 4415

Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke
pakningsgenstande, af træ:
afskåret i færdige længder

ex 4418

— Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygnings Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
brug
produktet Dog må lamelplader (celleplader) og
tagspån ("shingles" og "shakes") anvendes

ex 4421

— Ramme- og møbellister og

Forarbejdning til ramme- og møbellister

Tændstikemner; træpløkke til fodtøj

Fremstilling på basis af træ henhørende under alle
positioner, undtagen trætråd henhørende under pos.
4409

12.6.2020
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

Kapitel 46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettemate Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
rialer
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

Kapitel 47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer; genbrugspapir og -pap (affald)
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

Kapitel 48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

Kapitel 49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; hånd Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
skrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegnin materialer henhørende under samme position som
ger
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

ex Kapitel 50

Natursilke; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

ex 5003

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er Kartning eller kæmning af affald af natursilke
uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og
opkradset tekstilmateriale), kartet eller kæmmet

5004 til
ex 5006

Garn af natursilke og garn af affald af natursilke og spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af
kemofibre ledsaget af spinding eller snoning (3)
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Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke: Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
eller ekstrudering af endeløse kemofibre eller
snoning, i hvert enkelt tilfælde ledsaget af vævning
Vævning ledsaget af farvning
Garnfarvning ledsaget af vævning eller
Trykning i forbindelse med mindst to indledende
eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, blegning,
mercerisering, varmefiksering, opruening, kalande
ring, krympefri behandling, krølfri behandling,
dekatering, imprægnering, reparation og nopning),
forudsat at værdien af det utrykte stof ikke over
stiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik (3)

ex Kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
stof af hestehår; undtagen:
materialer henhørende under samme position som
produktet

5106-5110

Garn af uld, af fine eller af grove dyrehår eller af Spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af
hestehår og
kemofibre ledsaget af spinding (3)

5111-5113

Vævet stof af uld, af fine eller grove dyrehår eller af Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
hestehår
eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert
enkelt tilfælde ledsaget af vævning
Vævning ledsaget af farvning eller garnfarvning
ledsaget af vævning eller
Trykning i forbindelse med mindst to indledende
eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, blegning,
mercerisering, varmefiksering, opruening, kalande
ring, krympefri behandling, krølfri behandling,
dekatering, imprægnering, reparation og nopning),
forudsat at værdien af det utrykte stof ikke over
stiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik (3)

ex Kapitel 52

Bomuld; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

5204-5207

Garn og tråd af bomuld og

Spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af
kemofibre ledsaget af spinding (3)

5208-5212

Vævet stof af bomuld

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert
enkelt tilfælde ledsaget af vævning
Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning
Garnfarvning ledsaget af vævning eller
Trykning i forbindelse med mindst to indledende
eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, blegning,
mercerisering, varmefiksering, opruening, kalande
ring, krympefri behandling, krølfri behandling,
dekatering, imprægnering, reparation og nopning),
forudsat at værdien af det utrykte stof ikke over
stiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik (3)
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ex Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
stof af papirgarn; undtagen:
materialer henhørende under samme position som
produktet

5306-5308

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn Spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af
og
kemofibre ledsaget af spinding (3)

5309-5311

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert
stof af papirgarn
enkelt tilfælde ledsaget af vævning
Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning
Garnfarvning ledsaget af vævning eller
Trykning i forbindelse med mindst to indledende
eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, blegning,
mercerisering, varmefiksering, opruening, kalande
ring, krympefri behandling, krølfri behandling,
dekatering, imprægnering, reparation og nopning),
forudsat at værdien af det utrykte stof ikke over
stiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik (3)

5401-5406

Garn, monofilamenter og tråd af endeløse kemofi Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding eller
bre
spinding af naturlige fibre (3)

5407 og
5408

Vævet stof af garn af endeløse kemofibre

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert
enkelt tilfælde ledsaget af vævning
Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning
Snoning eller teksturering ledsaget af vævning,
forudsat at værdien af anvendt ikke-snoet/ikke-teks
tureret garn ikke overstiger 47,5 % af produktets
pris ab fabrik eller
Trykning i forbindelse med mindst to indledende
eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, blegning,
mercerisering, varmefiksering, opruening, kalande
ring, krympefri behandling, krølfri behandling,
dekatering, imprægnering, reparation og nopning),
forudsat at værdien af det utrykte stof ikke over
stiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik (3)

5501-5507

Korte kemofibre

Ekstrudering af kemofibre

5508-5511

Garn og sytråd af korte kemofibre

Spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af
kemofibre ledsaget af spinding (3)
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5512-5516

Vævet stof af korte kemofibre

12.6.2020

Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert
enkelt tilfælde ledsaget af vævning
Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning
Garnfarvning ledsaget af vævning eller
Trykning i forbindelse med mindst to indledende
eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, blegning,
mercerisering, varmefiksering, opruening, kalande
ring, krympefri behandling, krølfri behandling,
dekatering, imprægnering, reparation og nopning),
forudsat at værdien af det utrykte stof ikke over
stiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik (3)

ex Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding eller
spinding af naturlige fibre eller
tovværk samt varer deraf; undtagen:
Flocking ledsaget af farvning eller trykning (3)

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller
lamineret:
— Nålefilt og

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af fremstilling af
stof. Dog må:
— endeløse fibre af polypropylen henhørende
under pos. 5402
— fibre af polypropylen henhørende under pos.
5503 eller 5506 eller
— bånd (tow) af endeløse fibre af polypropylen
henhørende under pos. 5501,
forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9
decitex,
anvendes, såfremt deres samlede værdi ikke over
stiger 40 % af produktets pris ab fabrik eller
Fremstilling af stof alene i tilfælde af filt, der er
fremstillet på basis af naturlige fibre (3)

— Andre varer

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af fremstilling af
stof eller
Fremstilling af stof alene i tilfælde af anden filt, der
er fremstillet på basis af naturlige fibre (3)

5603

Fiberdug, også imprægneret, overtrukket, belagt Ekstrudering af kemofibre eller anvendelse af natur
eller lamineret
lige fibre ledsaget af ikke-vævningsteknikker,
herunder gennemstikning

5604

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil;
tekstilgarn samt strimler og lignende henhørende
under pos. 5404 eller 5405, imprægneret, over
trukket, belagt eller beklædt med gummi eller
plast:

12.6.2020
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

— Garn og snore af gummi, overtrukket med Fremstilling på basis af tråde og snore af gummi,
uden tekstilovertræk
tekstil og
— Andre varer

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding eller
spinding af naturlige fibre (3)

5605

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding, eller
tekstilgarn eller strimler og lignende henhørende spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre (3)
under pos. 5404 eller 5405, i forbindelse med
metal i form af tråd, bånd eller pulver eller over
trukket med metal og

5606

Overspundet garn samt overspundne strimler og Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding, eller
lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
(bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og
overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krim Spinding ledsaget af flocking eller
mergarn ("chaînettegarn")
Flocking ledsaget af farvning (3)

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstil Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert
materialer
enkelt tilfælde ledsaget af vævning. Fremstilling på
basis af kokosgarn, sisalgarn eller jutegarn
Flocking ledsaget af farvning eller af trykning eller
Tuftning ledsaget af farvning eller af trykning
Ekstrudering af kemofibre ledsaget af ikkevævningsteknikker, herunder gennemstikning (3)
Dog må:
— endeløse fibre af polypropylen henhørende
under pos. 5402
— fibre af polypropylen henhørende under pos.
5503 eller 5506 eller
— bånd (tow) af endeløse fibre af polypropylen
henhørende under pos. 5501,
anvendes, forudsat at de enkelte fibres finhed er
mindre end 9 decitex, og såfremt deres samlede
værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab
fabrik
Vævet stof af jute må anvendes som bundstof

ex Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
blonder og kniplinger; tapisserier; possementartik eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert
ler; broderier; undtagen:
enkelt tilfælde ledsaget af vævning
Vævning ledsaget af farvning eller af flocking eller
overtrækning
Flocking ledsaget af farvning eller af trykning

L 186/1358
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Varebeskrivelse (2)

Position (1)

12.6.2020

Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Garnfarvning ledsaget af vævning eller
Trykning i forbindelse med mindst to indledende
eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, blegning,
mercerisering, varmefiksering, opruening, kalande
ring, krympefri behandling, krølfri behandling,
dekatering, imprægnering, reparation og nopning),
forudsat at værdien af det utrykte stof ikke over
stiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik (3)
5805

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flan Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
dern, Aubusson, Beauvais og lign.) og broderede materialer henhørende under samme position som
tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), produktet
også konfektionerede og

5810

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske karbo Vævning ledsaget af farvning eller af flocking eller
hydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af overtrækning eller
den art der anvendes til fremstilling af bogbind
mv.:
kalkerlærred; præpareret malerlærred; Flocking ledsaget af farvning eller af trykning
buckram og lignende stivede tekstilstoffer, af den
art der anvendes til fremstilling af hatte

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj
styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere
eller viskose:

— Med indhold af tekstilmaterialer på ikke over Vævning
90 vægtprocent

— Andre varer

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af vævning

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning
lamineret med plast, undtagen varer henhørende eller
under pos. 5902
Trykning i forbindelse med mindst to indledende
eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, blegning,
mercerisering, varmefiksering, opruning, kalande
ring, krympefri behandling, krølfri behandling,
dekatering, imprægnering, reparation og nopning),
forudsat at værdien af det utrykte stof ikke over
stiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægnings Vævning ledsaget af farvning eller af overtræk
materialer bestående af tekstilunderlag med over ning (3)
træk eller belægning, også i tilskårne stykker

5905

Vægbeklædning af tekstilmaterialer:
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

— Imprægneret, overtrukket, belagt eller lami Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning
neret med gummi, plast eller andre materialer
— Andre varer

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert
enkelt tilfælde ledsaget af vævning
Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning
eller
Trykning i forbindelse med mindst to indledende
eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, blegning,
mercerisering, varmefiksering, opruening, kalande
ring, krympefri behandling, krølfri behandling,
dekatering, imprægnering, reparation og nopning),
forudsat at værdien af det utrykte stof ikke over
stiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik (3)

5906

Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende
under pos. 5902:
— trikotagestof

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert
enkelt tilfælde ledsaget af strikning
Strikning ledsaget af farvning eller af overtrækning
eller
Farvning af garn af naturlige fibre ledsaget af strik
ning (3)

— Andet stof fremstillet af garn af endeløse synte ekstrudering af kemofibre ledsaget af vævning
tiske fibre, med indhold af tekstilmaterialer på
over 90 vægtprocent og
— I andre tilfælde

Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning
eller
Farvning af garn af naturlige fibre ledsaget af
vævning

5907

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på Vævning ledsaget af farvning eller af flocking eller
anden måde; malede teaterkulisser, malede atelier overtrækning
bagtæpper og lign.
Flocking ledsaget af farvning eller af trykning eller
Trykning i forbindelse med mindst to indledende
eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, blegning,
mercerisering, varmefiksering, opruning, kalande
ring, krympefri behandling, krølfri behandling,
dekatering, imprægnering, reparation og nopning),
forudsat at værdien af det utrykte stof ikke over
stiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik

5908

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til
lamper, ovne, gastændere, lys og lign.; glødenet og
glødestrømper samt rørformede emner til fremstil
ling deraf, også imprægnerede:
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

— Glødenet og glødestrømper, imprægnerede og Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil
— Andre varer

5909-5911

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

Tekstilvarer til teknisk brug:
— Polerskiver og -ringe af andre materialer end Vævning
filt, henhørende under pos. 5911
— Vævet stof af den art, der sædvanligvis
anvendes i papirmaskiner eller til anden
teknisk brug, filtet eller ikke, også imprægneret
eller overtrukket, rørformet eller endeløst,
enkelt- eller flerkædet og/eller –skuddet, eller
fladvævet,
flerkædet
og/eller
skuddet
henhørende under pos. 5911 og

Ekstrudering af kemofibre eller spinding af naturlige
fibre eller korte kemofibre, i hvert enkelt tilfælde
ledsaget af vævning eller
Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning
Der må kun anvendes følgende fibre:
— kokosgarn
— garn af polytetrafluorethylen (4)
— garn af polyamid, tvundet og overtrukket,
imprægneret eller belagt med fenolharpiks
— garn af syntetiske tekstilfibre af aromatiske
polyamider, fremstillet ved polykondensation
af m-fenylendiamin og isoftalsyre
— monofilament af polytetrafluorethylen (4)
— garn af syntetiske tekstilfibre af poly(p-fenylente
rephthalamid)
— garn af glasfibre, overtrukket med fenolharpiks
og overspundet med akrylgarn (4) og
— monofilamenter af copolyester bestående af en
polyester, en tereftalsyreharpiks, 1,4- cyclohe
xandiethanol og isoftalsyre

— Andre varer

Ekstrudering af endeløse kemofibre eller spinding af
naturlige fibre eller korte kemofibre, ledsaget af
vævning (3) eller
Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning

Kapitel 60

Trikotagestof

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert
enkelt tilfælde ledsaget af strikning
Strikning ledsaget af farvning eller af flocking eller
overtrækning
Flocking ledsaget af farvning eller af trykning

12.6.2020
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Farvning af garn af naturlige fibre ledsaget af strik
ning eller
Snoning eller teksturering ledsaget af strikning,
forudsat at værdien af anvendt ikke-snoet/ikke-teks
tureret garn ikke overstiger 47,5 % af produktets
pris ab fabrik (3)
Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædnings
genstande, af trikotage:

— Fremstillet ved sammensyning eller anden Strikning og konfektion (herunder tilskæring) (3), (5)
samling af to eller flere stykker af trikotagestof,
der enten er skåret i form eller formtilvirket og

— I andre tilfælde

Spinding af naturlige fibre eller korte kemofibre
eller ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert
enkelt tilfælde ledsaget af strikning (varer af triko
tage fremstillet i form) eller
Farvning af garn af naturlige fibre ledsaget af strik
ning (varer af trikotage fremstillet i form) (3)

ex Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædnings Vævning ledsaget af konfektion (herunder tilskæ
genstande, undtagen varer af trikotage; undtagen: ring) eller
Konfektion foretaget efter trykning i forbindelse
med mindst to indledende eller afsluttende behand
linger (f.eks. vask, blegning, mercerisering, varme
fiksering, opruning, kalandering, krympefri behand
ling, krølfri behandling, dekatering, imprægnering,
reparation og nopning), forudsat at værdien af det
utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets
pris ab fabrik (3), (5)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 og
ex 6211

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædnings Vævning ledsaget af konfektion (herunder tilskæ
genstande, undtagen varer af trikotage
ring) eller

ex 6210 og
ex 6216

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med Vævning ledsaget af konfektion (herunder tilskæ
ring) eller
et lag aluminiumbehandlet polyester

Fremstilling på basis af stof vævet stof, ikke brode
ret, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets
pris ab fabrik (5)

Overtrækning, forudsat at værdien af det anvendte
ikke-overtrukne stof ikke overstiger 40 % af produk
tets pris ab fabrik, ledsaget af konfektion (herunder
tilskæring) (5)

6213 og
6214

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, mantiller, slør
og lignende varer:
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— Broderet og

12.6.2020

Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Vævning ledsaget af konfektion (herunder tilskæ
ring)
Fremstilling på basis af stof vævet stof, ikke brode
ret, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets
pris ab fabrik, (5) eller
Konfektion foretaget efter trykning i forbindelse
med mindst to indledende eller afsluttende behand
linger (f.eks. vask, blegning, mercerisering, varme
fiksering, opruning, kalandering, krympefri behand
ling, krølfri behandling, dekatering, imprægnering,
reparation og nopning), forudsat at værdien af det
utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets
pris ab fabrik (3), (5)

— I andre tilfælde og

Vævning ledsaget af konfektionering (herunder
tilskæring) eller
Konfektion foretaget efter trykning i forbindelse
med mindst to indledende eller afsluttende behand
linger (f.eks. vask, blegning, mercerisering, varme
fiksering, opruning, kalandering, krympefri behand
ling, krølfri behandling, dekatering, imprægnering,
reparation og nopning), forudsat at værdien af det
utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets
pris ab fabrik (3), (5)

6217

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgen
stande; dele af beklædningsgenstande eller af
tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra
varer henhørende under pos. 6212:
— Broderet

Vævning ledsaget af konfektion (herunder tilskæ
ring) eller
Fremstilling på basis af stof vævet stof, ikke brode
ret, hvis værdi ikke overstiger 40 % af produktets
pris ab fabrik (5)

— Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket Vævning ledsaget af konfektion (herunder tilskæ
ring) eller
med et lag aluminiumbehandlet polyester
Overtrækning, forudsat at værdien af det anvendte
ikke-overtrukne stof ikke overstiger 40 % af produk
tets pris ab fabrik, ledsaget af konfektion (herunder
tilskæring) (5)
— Indlæg til kraver og manchetter, tilskårne og Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet, og ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab
fabrik
— I andre tilfælde

Vævning ledsaget af konfektion (herunder tilskæ
ring) (5)
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

ex Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejds Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
sæt; brugte beklædningsgenstande og brugte teks materialer henhørende under samme position som
tilvarer; klude; undtagen:
produktet

6301-6304

Plaider og lignende tæpper, sengelinned mv.;
gardiner mv.; andre boligtekstiler:
— Af filt, af fiberdug: og

Ekstrudering af kemofibre eller anvendelse af natur
lige fibre, i hvert tilfælde ledsaget af ikke-vævnings
processer, herunder gennemstikning og konfektion
(herunder tilskæring) (3)

— I andre tilfælde
––

Broderet og

Vævning eller strikning ledsaget af konfektion (her
under tilskæring) eller
Fremstilling på basis af ikke-broderet stof (undtagen
trikotagestof), hvis værdi ikke overstiger 40 % af
produktets pris ab fabrik (5), (6)

––

I andre tilfælde

Vævning eller strikning ledsaget af konfektion (her
under tilskæring)

6305

Sække og poser, af den art der anvendes til embal Ekstrudering af kemofibre eller spinding af naturlige
fibre og/eller korte kemofibre ledsaget af vævning
lage
eller strikning og konfektionering (herunder tilskæ
ring) (3)

6306

Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejl
brætter eller sejlvogne; campingudstyr:
— Af fiberdug og

Ekstrudering af kemofibre eller naturlige fibre, i
hvert enkelt tilfælde ledsaget af ikke-vævningstek
nikker, herunder gennemstikning

— I andre tilfælde

Vævning ledsaget af konfektion (herunder tilskæ
ring) (3), (5) eller
Overtrækning, forudsat at værdien af det anvendte
ikke-overtrukne stof ikke overstiger 40 % af produk
tets pris ab fabrik, ledsaget af konfektion (herunder
tilskæring)

6307

Andre konfektionerede varer, herunder snitmønstre Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
og
materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris
ab fabrik

6308

Sæt bestående af vævet stof og garn, også med
tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier,
broderede duge og servietter eller lignende tekstil
varer, i pakninger til detailsalg

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der
gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet.
Artikler uden oprindelsesstatus må dog medtages,
forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger
15 % af sættets pris ab fabrik

L 186/1364
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

ex Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
samlede dele, bestående af overdel fastgjort til
bindsål eller andre underdele henhørende under
pos. 6406

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fast Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
gjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra materialer henhørende under samme position som
ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende produktet
varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende
varer samt dele dertil

Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
piske, ridepiske samt dele dertil
produktet eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik
Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
kunstige blomster; varer af menneskehår
materialer henhørende under samme position som
produktet

ex Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
lignende materialer, undtagen:
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

ex 6803

Varer af skifer, herunder varer af agglomereret Fremstilling på basis af bearbejdet skifer
skifer

ex 6812

Varer af asbest; varer af blandinger på basis af Fremstilling på basis af alle materialer
asbest eller af blandinger på basis af asbest og
magnesiumkarbonat og

ex 6814

Varer af glimmer, herunder varer af agglomereret Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer (her
eller rekonstitueret glimmer, også på underlag af under varer af agglomereret eller rekonstitueret
papir, pap eller andre materialer
glimmer)

Kapitel 69

Keramiske produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

ex Kapitel 70

Glas og glasvarer, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik
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Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas,
ampuller og andre beholdere af glas, af den art
der anvendes til transport af varer eller som embal
lage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukke
anordninger, af glas

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller

Position (1)

7010

7013

L 186/1365

Slibning af varer af glas, forudsat at den samlede
værdi af det anvendte uslebne glas ikke overstiger
50 % af produktets pris ab fabrik

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
dekorationsgenstande til indendørs brug og materialer henhørende under samme position som
lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende produktet
under pos. 7010 eller 7018 og
Slibning af varer af glas, forudsat at den samlede
værdi af det anvendte uslebne glas ikke overstiger
50 % af produktets pris ab fabrik eller
Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, udeluk
kende udført i hånden, af varer af glas, mundblæst,
og forudsat at den samlede værdi af det anvendte
mundblæste glas ikke overstiger 50 % af produktets
pris ab fabrik

7019

Glasfibre (herunder glasuld) og varer deraf (f.eks. Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
garn og vævet stof)
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

ex Kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer henhørende under samme position som
materialer; bijouterivarer; mønter, undtagen:
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

7106,
7108 og
7110

Ædle metaller:

— Ubearbejdede og

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under pos. 7106, 7108 og
7110
Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller
kemisk behandling af ædle metaller henhørende
under pos. 7106, 7108 eller 7110 eller
Fusion og/eller legering af ædle metaller henhørende
under pos. 7106, 7108 eller 7110, indbyrdes eller
med andre metalbaser

7117

— I form af halvfabrikata eller som pulver og

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller

Bijouterivarer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling på basis af delen af uædelt metal, ikke
dubleret eller overtrukket med ædle metaller,
forudsat at værdien af alle anvendte materialer
ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik
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ex Kapitel 72

Jern og stål; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

7207

Halvfabrikata af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af materialer henhørende under
pos. 7201, 7202, 7203, 7204 eller 7205

7208-7214

Fladvalsede produkter og stænger af jern og Fremstilling på basis af ingots eller andre ubearbej
ulegeret stål
dede former eller halvfabrikata af materialer
henhørende under pos. 7206 eller 7207

7215 og
7216

Andre stænger af jern og ulegeret stål;
profiler af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet og under pos. 7206 eller 7207 eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

7217

Tråd af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende
under pos. 7207

7218 91 og
7218 99

Halvfabrikata

Fremstilling på basis af materialer henhørende under
pos. 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller underpo
sition 7218 10

7219-7222

Fladvalsede produkter, stænger og profiler af rust Fremstilling på basis af ingots eller andre ubearbej
dede former eller halvfabrikata af materialer
frit stål
henhørende under pos. 7218

7223

Tråd af rustfrit stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende
under pos. 7218

7224 90

Halvfabrikata

Fremstilling på basis af materialer henhørende under
pos. 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 eller underpo
sition 7224 10

7225-7228

Fladvalsede produkter og varmtvalsede stænger i
uregelmæssigt oprullede ringe; profiler, af andet
legeret stål; hule borestænger, af legeret eller
ulegeret stål og

fremstilling på basis af ingots eller andre ubearbej
dede former eller halvfabrikata af materialer
henhørende under pos. 7206, 7207, 7218 eller
7224

7229

Tråd af andet legeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende
under pos. 7224

ex Kapitel 73

Varer af jern og stål; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

ex 7301

Spunsvægjern

Fremstilling på basis af materialer henhørende under
pos. 7206

12.6.2020
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7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og Fremstilling på basis af materialer henhørende under
sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskin pos. 7206
ner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet
materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinne
stole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klem
plader, langplader, sporstænger og andet specielt
materiel til samling eller befæstelse af skinner

7304 og
7305

Rør og hule profiler, af jern (bortset fra støbejern) Fremstilling på basis af materialer henhørende under
position 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7212,
og stål;
7218, 7219, 7220 eller 7224
andre rør (f.eks. svejsede, nittede eller på lignende
måde lukkede), med cirkulært tværsnit, med
udvendig diameter på over 406,4 mm, af jern og
stål

7306

Andre rør og hule profiler (f.eks. svejsede, nittede Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
eller på lignende måde lukkede eller kun med materialer henhørende under samme kapitel som
sammensluttede kanter), af jern og stål
produktet

ex 7307

Rør og rørfittings af rustfrit stål (ISO nr. Drejning, boring, gevindskæring, afgratning og
X5CrNiMo 1712), bestående af flere dele og
sandblæsning af smedede emner, forudsat at den
samlede værdi af de anvendte smedede emner ikke
overstiger 35 % af produktets pris ab fabrik

7308

Konstruktioner,
undtagen
præfabrikerede
bygninger henhørende under pos. 9406, og dele
til konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner,
sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruk
tioner, døre, vinduer og rammer dertil samt
dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller),
af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign,
af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet. Svejsede profiler henhørende under pos.
7301 må dog ikke anvendes

ex Kapitel 74

Kobber og varer deraf undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

7408

Tråd af kobber og

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet og under pos. 7407

7413

Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af kobber, Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
ikke isoleret til elektrisk brug
produktet og under pos. 7408

Kapitel 75

Nikkel og varer deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

ex Kapitel 76

Aluminium og varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

7601

Ubearbejdet aluminium

Fremstilling på basis af alle materialer
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7605

Tråd af aluminium

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet og under pos. 7604

7607

Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med materialer henhørende under samme position som
underlag af papir, pap, plast og lignende materialer produktet og under pos. 7606
og

7614

Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af alumi Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
nium, ikke isoleret til elektrisk brug.
materialer henhørende under samme position som
produktet og under pos. 7605

Kapitel 78

Bly og varer deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

Kapitel 79

Zink og varer deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

ex Kapitel 80

Tin og varer deraf; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet

8007

Andre varer af tin

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller Fremstilling på basis af alle materialer
("cermets"); varer af disse materialer

ex Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler, af uædle Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
metaller; dele dertil, af uædle metaller; undtagen: materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

8206

Værktøj henhørende under mindst to af positio Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
nerne 8202-8205, i sæt til detailsalg
materialer henhørende under pos. 8202-8205.
Dog må værktøj henhørende under pos. 82028205 medtages i sæt, forudsat at dets samlede
værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

12.6.2020

Position (1)

ex Kapitel 84

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Varebeskrivelse (2)

L 186/1369

Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Atomreaktorer, kedler, maskiner og apparater samt Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
mekaniske redskaber; dele dertil; undtagen:
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

8401

Atomreaktorer; ikke-bestrålede brændselselementer Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
til atomreaktorer; isotopseparatorer
ab fabrik

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
frem- og tilbagegående eller roterende stempel
ab fabrik

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

8419

Maskiner, apparater og anlæg, også elektrisk opvar
mede (undtagen ovne og andre apparater
henhørende under pos. 8514), til behandling af
materialer ved processer, der indbefatter tempera
turændringer, såsom opvarmning, kogning, rist
ning, destillation, rektifikation, sterilisation, pasteu
risering,
dampning,
tørring,
inddampning,
fordampning, kondensering eller afkøling (und
tagen maskiner og apparater, af den art der
anvendes til husholdningsbrug); gennemstrøm
nings- eller akkumulerende vandvarmere, ikke-elek
triske

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme underposition
som produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

8427

Gaffeltrucker; andre trucker med anordning til løft Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ning eller flytning
ab fabrik

8443 31

Maskiner, der udfører to eller flere af funktionerne Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
trykning (printning), kopiering eller faxtransmis materialer henhørende under samme underposition
sion og kan tilsluttes til en automatisk databehand som produktet eller
lingsmaskine eller et netværk
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

8481

Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørlednin Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
ger, kedler, tanke, kar og lignende beholdere, materialer henhørende under samme underposition
herunder trykreguleringsventiler og termostatregu som produktet eller
lerede ventiler og
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

8482

Kugle- og rullelejer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris
ab fabrik
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Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt materialer henhørende under samme position som
billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til produktet eller
fjernsyn samt dele og tilbehør dertil; undtagen:
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

8501 og 8502 Elektriske motorer og generatorer; elektriske gene Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
ratorsæt og roterende elektriske omformere
produktet og under pos. 8503 eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik
8513

Lommelygter, håndlygter og lignende transportable Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
elektriske lygter med egen strømkilde (f.eks. tørbat materialer henhørende under samme position som
terier, akkumulatorer, dynamoer) undtagen lygter produktet eller
henhørende under pos. 8512
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

8519

Lydoptagere eller lydgengivere, også kombineret

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet og under pos. 8522 eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris
ab fabrik

8521

Videooptagere eller videogengivere, også kombine Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
rede, også med indbygget videotuner
materialer henhørende under samme position som
produktet og under pos. 8522 eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

8523

Plader, bånd, ikke-flygtige halvlederhukommelser,
"smart cards" og andre medier til optagelse af lyd
eller andre fænomener, også indspillede, herunder
matricer og mastere til fremstilling af plader,
undtagen varer henhørende under kapitel 37

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

8525

Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammen Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
bygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengi materialer henhørende under samme position som
vere; fjernsynskameraer, digitalkameraer og video produktet og under pos. 8529 eller
kameraer
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

8526

Radarapparater,
radionavigeringsapparater
radiofjernbetjeningsapparater

og Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet og under pos. 8529 eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik
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Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabi materialer henhørende under samme position som
net
produktet og under pos. 8529 eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris
ab fabrik

8528

8535-8537

8539

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyg
gede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere,
også med indbyggede radiofonimodtagere, lydop
tagere eller lydgengivere eller videooptagere eller
videogengivere

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet og under pos. 8529 eller

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller
beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbin
delse til eller i elektriske kredsløb; konnektorer til
optiske fibre samt bundter og kabler af optiske
fibre; tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og
lign., til elektrisk styring eller distribution af elek
tricitet

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet og under pos. 8538 eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

Elektriske glødelamper og udladningslamper, Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
herunder sealed beam-lamper samt ultraviolette materialer henhørende under samme underposition
lamper og infrarøde lamper; buelamper
som produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

8544

Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elek
triske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler)
og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet
med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, frem
stillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet
med elektriske ledere eller forsynet med forbindel
sesdele

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

8545

Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
andre produkter af grafit eller andet kul, også i materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
forbindelse med metal, af den art der anvendes ab fabrik
til elektrisk brug

8546

Elektriske isolatorer, uanset materialets art

8547

Isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materiel, for så vidt delene, bortset fra istøbte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
simple samledele af metal (f.eks. sokler med ab fabrik
gevind), består helt af isolerende materiale,
undtagen isolatorer henhørende under pos. 8546;
elektriske installationsrør og forbindelsesdele dertil,
af uædle metaller og med indvendig isolering og

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik
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8548

Affald og skrot af primærelementer, primærbatte Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
rier og elektriske akkumulatorer; brugte primære materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
lementer, primærbatterier og elektriske akkumula ab fabrik
torer; elektriske dele til maskiner og apparater, ikke
andetsteds tariferet i dette kapitel

Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (her ab fabrik
under elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af
enhver art

ex Kapitel 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
dele og tilbehør dertil; undtagen:
materialer ikke overstiger 45 % af produktets pris
ab fabrik

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne og
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

8714

Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
pos. 8711–8713
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

ex Kapitel 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

ex 8804

Rotochutes

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder
andre materialer henhørende under pos. 8804 eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

Kapitel 89

Skibe, både og flydende materiel

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

ex Kapitel 90

Optiske fotografiske og kinematografiske instru Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
menter og apparater; måle-, kontrol- og præci materialer henhørende under samme position som
sionsinstrumenter og -apparater; dele og tilbehør produktet eller
dertil, undtagen:
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik
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Varebeskrivelse (2)

Brilleglas af andre materialer end glas og
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik eller
Fremstilling, ved hvilken én af følgende behand
linger indgår:
— overfladebehandling af linse til fremstilling af
færdigvare i form af en oftalmisk linse med
optisk korrektion til montering på et par
briller eller
— belægning af linsen ved passende behandlinger
for at forbedre synet og beskytte den person,
der bærer brillen (7)

9002

Indfattede linser, prismer, spejle og andre optiske Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
artikler af ethvert materiale, til instrumenter og materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
apparater, undtagen sådanne varer af glas, som ab fabrik
ikke er optisk bearbejdet

Kapitel 91

Ure og dele dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

Kapitel 92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

Kapitel 93

Våben og ammunition; dele og tilbehør dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris
ab fabrik

Kapitel 94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds materialer henhørende under samme position som
tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende produktet eller
varer; præfabrikerede bygninger
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

ex Kapitel 95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
dertil, undtagen:
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik
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Krav til bearbejdning eller forarbejdning (3)

ex 9506

Golfkøller og dele dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet. Groft formtilvirkede blokke til fremstil
ling af golfkøller må dog anvendes

ex Kapitel 96

Diverse, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet eller
Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
ab fabrik

9603

Koste og børster og lign. (herunder koste og Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte
børster, som udgør dele til maskiner, apparater materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris
eller køretøjer), håndbetjente mekaniske gulvfeje ab fabrik
apparater, uden motor, samt svabere og fjerkoste;
tilberedte børstebundter; malerpuder og malerrul
ler; vinduesskviser

9605

Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der
af fodtøj eller beklædningsgenstande
gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet.
Artikler uden oprindelsesstatus må dog medtages,
forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger
15 % af sættets pris ab fabrik

9608

Kuglepenne; filtpenne, fiberspidspenne og lign.;
fyldepenne, stylografer og andre penne; stencil
penne; pencils; penneskafter, blyantholdere og
lign.; dele (herunder hætter og clips) til disse
varer, undtagen varer henhørende under pos. 9609

9613 20

Lommetændere, med gas som brændstof, til Fremstilling, ved hvilken den samlede værdi af
genopfyldning og
anvendte materialer henhørende under pos. 9613
ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

9614

Piber (herunder pibehoveder), cigar- og cigaretrør, Fremstilling på basis af alle materialer
samt dele dertil

Kapitel 97

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet. Penne eller pennespidser henhørende
under samme position som produktet må dog
anvendes

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen
materialer henhørende under samme position som
produktet.

(1) Angående de særlige betingelser vedrørende bestemte processer henvises til note 8.1. og 8.3 i bilag I til protokol 1.
(2) Angående de særlige betingelser vedrørende bestemte processer henvises til note 8.2 i bilag I til protokol 1.
(3) Angående de særlige betingelser vedrørende produkter, der er fremstillet af en blanding af tekstilmaterialer, henvises til note 6 i bilag I til
protokol 1.
(4) Kun til anvendelse ved fremstilling af vævet stof af den art, der anvendes til papirmaskiner.
(5) Jf. note 7 i bilag I til protokol 1.
(6) Angående artikler af trikotage, ikke elastisk eller gummieret, fremstillet ved sammensyning eller samling på anden måde af stykker, der er
tilskåret eller direkte fremstillet, henvises til note 7 i bilag I til protokol 1 (indledende noter).
(7) Overfladebehandlinger sikrer linsens vigtigste egenskaber med henblik på forbedret syn (f.eks.: forebyggelse af brud og ridser, funktioner
til modvirkning af tilsmudsning, tilstøvning, tildugning eller vandafvisende funktioner) og sundhedsbeskyttelse (f.eks.: beskyttelse mod
synligt lys ved hjælp af fotokrome egenskaber, begrænsning af direkte og indirekte eksponering for ultraviolet lys eller forebyggelse af
skadelige virkninger forårsaget af energirigt blåt lys).
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BILAG III til protokol 1
MATERIALER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 2 (KUMULATION AF OPRINDELSE)

HS

Varebeskrivelse

0307 41

Tiarmet blæksprutte, levende, fersk eller kølet

0307 51

Ottearmet blæksprutte, levende, fersk eller kølet
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BILAG IV til protokol 1
PRODUKTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 2 (KUMULATION AF OPRINDELSE)

HS

Varebeskrivelse

1605 54

Tiarmet blæksprutte, tilberedt eller konserveret

1605 55

Ottearmet blæksprutte, tilberedt eller konserveret
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BILAG V til Protokol 1
PRODUKTER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 7 (KUMULATION AF OPRINDELSE)

HS

Varebeskrivelse

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af
trikotage
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BILAG VI til protokol 1
TEKST TIL OPRINDELSESERKLÆRINGEN

Oprindelseserklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog
ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.
Bulgarsk
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е
отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Място и дата)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Подпис на износителя; освен това трябва четливо да бъде изписано името на лицето, което подписва декларацията)
Spansk
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no .. … (1).) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Lugar y fecha)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Firma del exportador; además, deberán indicarse de forma legible el nombre y los apellidos de la persona que firma la
declaración)
Tjekkisk
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají
tyto výrobky preferenční původ v … (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Místo a datum)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Podpis vývozce; navíc musí být čitelně uvedeno jméno osoby, která prohlášení podepisuje)
Dansk
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndig hedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Sted og dato)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Eksportørens underskrift; endvidere skal navn på den person, der underskriver erklæringen, angives letlæseligt)
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Tysk
Der Ausführer (Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren,
soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Ort und Datum)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Unterschrift des Ausführers und Name des Unterzeichners in Druckschrift)
Estisk
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Koht ja kuupäev)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Eksportija allkiri; lisaks sellele tuleb selgelt märkida ka allakirjutaja nimi)
Græsk
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Τόπος και ημερομηνία)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Υπογραφή του εξαγωγέα καθώς και ευκρινής αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος τη δήλωση)
Engelsk
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Place and date)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Signature of the exporter; in addition, the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)
Fransk
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indica
tion claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Lieu et date)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
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Kroatisk
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ………. (1)) izjavljuje da su, osim ako je
drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ………. (2) preferencijalnog podrijetla.
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Mjesto i datum)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Potpis izvoznika i čitko navedeno ime osobe koja potpisuje izjavu)
Italiensk
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Luogo e data)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la
dichiarazione)
Lettisk
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Vieta un datums)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Eksportētāja paraksts; turklāt skaidrā rokrakstā jānorāda tās personas vārds un uzvārds, kura parakstījusi deklarāciju)
Litauisk
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenuro
dyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Vieta ir data)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Eksportuotojo parašas; be to, turi būti įskaitomai nurodytas deklaraciją pasirašiusio asmens vardas ir pavardė)
Ungarsk
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az
áruk kedvezményes … (2) származásúak.
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(hely és dátum)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Az exportőr aláírása továbbá a nyilatkozatot aláíró személy nevét egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni)
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Maltesisk
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1))
ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

jiddikjara

li,

....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Post u data)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Firma tal-esportatur; barra dan, l-isem tal-persuna li tiffirma d-dikjarazzjoni għandu jkun indikat b'kitba ċara)
Nederlandsk
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Plaats en datum)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Handtekening van de exporteur, gevolgd door de naam van de ondertekenaar in blokletters)
Polsk
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie
jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Miejscowość i data)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Podpis eksportera; dodatkowo czytelnie imię i nazwisko osoby podpisującej deklarację)
Portugisisk
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)),
declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Local e data)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Assinatura do exportador, seguida do nome do signatário escrito de forma clara)
Rumænsk
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în
care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Locul și data)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Semnătura exportatorului; în plus, trebuie indicat cu scris lizibil numele persoanei care semnează declarația)
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Slovakisk
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených,
majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Miesto a dátum)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Podpis vývozcu; okrem toho sa musí čitateľne uviesť meno osoby podpisujúcej vyhlásenie)
Slovensk
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače
jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Kraj in datum)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Podpis izvoznika; poleg tega mora biti čitljivo navedeno ime osebe, ki podpiše izjavo)
Finsk
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Paikka ja päiväys)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)
Svensk
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
....................................................................................................................................................................................................................... (3)
(Ort och datum)
....................................................................................................................................................................................................................... (4)
(Signature of the exporter, in addition to the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear
script)
___________
(1) Hvis oprindelseserklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal nummeret på den godkendte eksportørs
tilladelse anføres i dette felt. Hvis oprindelseserklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, udelades ordlyden
i parentes, eller eksportøren undlader at udfylde feltet.
(2) Her angives produkternes oprindelse. Hvis oprindelseserklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i
Ceuta og Melilla, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af angivelsen "CM" i det dokument, hvorpå
erklæringen udfærdiges.
(3) Disse angivelser kan udelades, hvis oplysningerne fremgår af selve dokumentet.
(4) Hvis det ikke kræves, at eksportøren skriver under, er denne også fritaget for at angive sit navn.
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BILAG VII til protokol 1
MODELLER TIL HENHOLDSVIS ET OPRINDELSESCERTIFIKAT OG EN ANMODNING OM ET OPRINDELSESCERTIFIKAT

Trykningsinstruks
1. Hver formular skal måle 210 x 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden tillades.
Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g/m2. Det skal være forsynet med grønt
guillocheret bundtryk, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.
2. Parternes kompetente myndigheder kan forbeholde sig retten til selv at trykke formularerne eller overlade trykningen
til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hver formular forsynes med en bemærkning om en
sådan godkendelse. Hver formular skal forsynes med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt
at identificere trykkeriet. Det skal desuden forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener
til identifikation.

L 186/1384

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/1385

L 186/1386

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

12.6.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/1387

L 186/1388

DA

Den Europæiske Unions Tidende

12.6.2020

BILAG VIII til protokol 1
FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

1. Med henblik på artikel 1 (definitioner), litra e), er "eksportøren" ikke nødvendigvis den person (sælgeren), der udsteder
salgsfakturaen for sendingen (fakturering ved tredjemand). Sælger kan befinde sig på området for et tredjeland.
2. Med henblik på artikel 4 (fuldt ud fremstillede produkter), stk. 1, litra b), omfatter udtrykket "planter og vegetabilske
produkter" navnlig levende træer, blomster, frugter, grøntsager, alger og svampe.
3. Med henblik på artikel 11 (regnskabsmæssig adskillelse), stk. 4, betegner udtrykket "almindeligt anerkendte regnskabs
principper" de principper, som er anerkendt med almindelig tilslutning eller finder væsentlig støtte i fagkredse på en
parts område med hensyn til bogføring af indtægter, udgifter, omkostninger, aktiver og passiver, offentliggørelse af
oplysninger og udarbejdelse af årsregnskaber. Disse standarder kan omfatte brede, alment gældende retningslinjer samt
detaljer om standarder, praksis og procedurer.
4. Med henblik på artikel 13 (uændret tilstand), stk. 4, betyder udtrykket "i tilfælde af tvivl", at den importerende part har
skønsbeføjelse til at beslutte, i hvilke tilfælde klarereren skal godtgøre overholdelsen af artikel 13 (uændret tilstand),
men denne kan ikke systematisk kræve, at der fremlægges dokumentation herfor.
5. Med henblik på artikel 16 (procedure for udstedelse af et oprindelsescertifikat), stk. 1, omfatter udtrykket "skriftlig"
anmodninger, der indgives elektronisk.
6. Med henblik på artikel 16 (procedure for udstedelse af et oprindelsescertifikat), stk. 3, og artikel 19 (betingelser for
udfærdigelse af en oprindelseserklæring), stk. 2, omfatter udtrykket "når som helst efter anmodning fra de kompetente
myndigheder i den eksporterende part kunne fremlægge alle egnede dokumenter" både den situation, hvor de
kompetente myndigheder systematisk anmoder om fremlæggelse af al dokumentation, samt den situation, hvor de
kompetente myndigheder kun fremsætter målrettede anmodninger om fremlæggelse af støttedokumenter.
7. Med henblik på artikel 19 (betingelser for udfærdigelse af en oprindelseserklæring), stk. 3, kan udtrykket "et andet
handelsdokument" f.eks. omfatte en ledsagende følgeseddel, en proformafaktura eller en pakkeliste. Et transportdoku
ment såsom et konnossement eller et luftfragtbrev betragtes ikke som et andet handelsdokument. Det er ikke tilladt at
udfærdige oprindelseserklæringen som et særskilt dokument. Oprindelseserklæringen kan udfærdiges på en særskilt
side i handelsdokumentet, hvis siden er tydeligt integreret i dokumentet.
8. Med henblik på anvendelsen af artikel 30 (kontrol af oprindelsesbeviser) skal toldmyndighederne i eksportlandet
bestræbe sig på at underrette de importerende myndigheder, når de modtager kontrolanmodningen. De kan underrette
dem på en hvilken som helst måde, herunder ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler. De skal ligeledes
bestræbe sig på at underrette de anmodende myndigheder, hvis de har brug for mere tid end den frist på 10 måneder,
der er fastsat i artikel 30 (kontrol af oprindelsesbeviser), stk. 6, til at foretage kontrollen og forelægge et svar.
9. Med henblik på anvendelsen af artikel 30 (kontrol af oprindelsesbeviser), stk. 6, skal de anmodende kompetente
myndigheder indhente bekræftelse fra de anmodede kompetente myndigheder på, at de rent faktisk har modtaget
anmodningen inden de afslår at indrømme præferencetoldbehandling.
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PROTOKOL 2
OM GENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLDSPØRGSMÅL

Artikel 1
Definitioner
I denne protokol forstås ved:

a) "toldlovgivning": enhver på parternes områder gældende lov eller forskrift som defineret i deres respektive lovgivning
vedrørende import, eksport og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldordning
eller -procedure, herunder omladning og forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger

b) "overtrædelse af toldlovgivningen": enhver overtrædelse eller ethvert forsøg på overtrædelse af toldlovgivningen

c) "personoplysninger": alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person

d) "bistandssøgt myndighed": en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som
modtager en anmodning om bistand i henhold til denne protokol

e) "bistandssøgende myndighed": en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og
som fremsætter en anmodning om bistand i henhold til denne protokol.

Artikel 2
Anvendelsesområde
1.
Parterne yder hinanden bistand i toldspørgsmål i henhold til deres lovgivning samt på den måde og på de
betingelser, der er fastsat i denne protokol, for at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, navnlig med henblik på
at forebygge, efterforske og retsforfølge overtrædelser af toldlovgivningen.

2.
Bistand i toldspørgsmål som omhandlet i denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed i parterne, som er
kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Denne bistand berører ikke bestemmelserne om gensidig
bistand i straffesager. Den omfatter ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves efter
anmodning fra en retlig myndighed, medmindre den pågældende myndighed har givet tilladelse til videregivelse af disse
oplysninger.

3.
Al bistand, der ydes inden for rammerne af denne protokol, skal gennemføres i overensstemmelse med hver parts
love og forskrifter.

4.

Bistand til inddrivelse af skatter, afgifter eller bøder er ikke omfattet af denne protokol.
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Artikel 3
Bistand efter anmodning
1.
Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed meddeler den bistandssøgte myndighed denne alle relevante
oplysninger med henblik på at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder oplysninger om konstaterede eller
planlagte handlinger, som udgør eller kan udgøre overtrædelser af toldlovgivningen.

2.

Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed giver den bistandssøgte myndighed denne oplysninger om:

a) hvorvidt varer, der er eksporteret fra en parts område, er blevet lovligt importeret til den anden parts område, når det
er relevant med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under, og

b) hvorvidt varer, der er importeret til en parts område, er blevet lovligt eksporteret fra den anden parts område, når det
er relevant med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3.
Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed på grundlag af egne love
og forskrifter de nødvendige foranstaltninger til at sikre særlig overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de er eller har været indblandet i
overtrædelser af toldlovgivningen

b) steder, hvor der oplagres eller kan oplagres varer på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at disse varer
er bestemt til anvendelse i forbindelse med overtrædelser af toldlovgivningen

c) varer, der transporteres eller kan transporteres på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt
til anvendelse i forbindelse med overtrædelser af toldlovgivningen og

d) transportmidler, der benyttes eller kan benyttes på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er
bestemt til anvendelse i forbindelse med overtrædelser af toldlovgivningen.

Artikel 4
Uanmodet bistand
Parterne yder hinanden bistand på eget initiativ og i overensstemmelse med deres respektive interne love og forskrifter,
hvis de skønner, at bistand er nødvendig for en korrekt anvendelse af toldlovgivningen, navnlig ved at meddele oplys
ninger vedrørende:

a) handlinger, som er eller synes at være overtrædelser af toldlovgivningen, og som kan være af interesse for den anden
part

b) nye midler eller metoder, der anvendes til at begå overtrædelser af toldlovgivningen

c) varer, som vides at være genstand for overtrædelser af toldlovgivningen
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d) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de er eller har været indblandet i
overtrædelser af toldlovgivningen og

e) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de har været anvendt, anvendes eller kan anvendes i
forbindelse med overtrædelser af toldlovgivningen.

Artikel 5
Fremsendelse og meddelelse
Efter anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med de
love og forskrifter, der gælder for den, alle nødvendige foranstaltninger til at fremsende alle dokumenter eller at meddele
alle beslutninger, der hidrører fra den bistandssøgende myndighed, og som falder ind under denne protokols anvendel
sesområde, til en modtager, der er bosat eller etableret på den bistandssøgte myndigheds område.

Anmodninger om fremsendelse af dokumenter eller meddelelse af beslutninger skal fremsættes skriftligt på et af den
bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

Artikel 6
Bistandsanmodningernes form og indhold
1.
Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. De ledsages af de dokumenter, der er nødvendige
for, at anmodningen kan efterkommes. Når det er nødvendigt, fordi der foreligger et hastetilfælde, kan den bistandssøgte
myndighed acceptere mundtlige anmodninger, hvis de umiddelbart derefter bekræftes skriftligt af den bistandssøgende
myndighed.

2.

Anmodninger i henhold til stk. 1 skal omfatte følgende oplysninger:

a) den bistandssøgende myndigheds navn

b) den ønskede foranstaltning

c) genstand og begrundelse for anmodningen

d) love og forskrifter og andre relevante retlige elementer

e) så nøjagtige og udtømmende oplysninger som muligt om de fysiske eller juridiske personer, der er omfattet af
undersøgelserne, og

f) et sammendrag af de relevante kendsgerninger og af de allerede foretagne undersøgelser.

3.
Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed
acceptabelt sprog. Dette krav gælder ikke for de dokumenter, der ledsager anmodningen, jf. stk. 1.
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4.
Hvis en anmodning ikke opfylder de i stk. 1-3 omhandlede formelle krav, kan den begæres korrigeret eller
suppleret, idet der i mellemtiden kan træffes retsbevarende foranstaltninger.

Artikel 7
Efterkommelse af anmodninger
1.
Med henblik på at imødekomme en anmodning om bistand skal den bistandssøgte myndighed inden for rammerne
af sin kompetence og sine ressourcer, som om den handlede på egne vegne eller efter anmodning fra andre myndigheder
i den samme part, meddele de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, og foretage passende undersøgelser eller lade
sådanne undersøgelser foretage. Hvis den bistandssøgte myndighed henviser anmodningen til en anden myndighed, fordi
den ikke kan handle på egen hånd, finder dette stykke tilsvarende anvendelse på denne anden myndighed.

2.

Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med den bistandssøgte parts love og forskrifter.

3.
Behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en part kan efter aftale med den anden part og på de af denne fastsatte
betingelser være til stede hos den bistandssøgte myndighed eller enhver anden relevant myndighed i overensstemmelse
med stk. 1 for at indhente sådanne oplysninger vedrørende handlinger, der udgør eller kan udgøre overtrædelser af
toldlovgivningen, og som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol.

4.
Behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en part kan efter aftale med den anden part og på de af denne fastsatte
betingelser være til stede ved undersøgelser, der foretages på sidstnævntes område.

Artikel 8
Form, i hvilken oplysninger skal meddeles
1.
Den bistandssøgte myndighed meddeler skriftligt den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultaterne
sammen med relevant dokumentation, bekræftede genparter heraf mv.

2.

Disse oplysninger kan fremsendes i elektronisk form.

Artikel 9
Undtagelser fra pligten til at yde bistand
1.
Bistand kan afslås eller gøres betinget af specifikke betingelser eller krav, hvis en part er af den opfattelse, at bistand
i henhold til denne protokol:

a) ville krænke suveræniteten hos Vietnam eller en medlemsstat, som er blevet anmodet om bistand i henhold til denne
protokol

b) ville skade den offentlige orden, statens sikkerhed eller andre væsentlige interesser, navnlig i de tilfælde, der er
omhandlet i artikel 10, stk. 2, eller

c) ville krænke forretnings- eller tjenestehemmeligheder.
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2.
Den bistandssøgte myndighed kan udsætte at yde bistand med den begrundelse, at det ville forstyrre en igangvæ
rende undersøgelse, retsforfølgning eller proces. I et sådant tilfælde rådfører den bistandssøgte myndighed sig med den
bistandssøgende myndighed for at afgøre, om der kan ydes bistand på de vilkår eller betingelser, som den bistandssøgte
myndighed måtte kræve.

3.
Hvis den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den
blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte
myndighed at afgøre, hvordan den vil reagere på en sådan anmodning.

4.
I de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfælde skal den bistandssøgte myndigheds beslutning og begrundelsen herfor straks
meddeles til den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10
Udveksling af oplysninger og tavshedspligt
1.
De oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af denne protokol, er fortrolige eller
forbeholdt tjenestebrug i overensstemmelse med de gældende love og forskrifter i hver part. Oplysningerne er omfattet af
tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til de relevante love
og forskrifter i den part, som modtager dem.

2.
Der må kun udveksles personoplysninger, hvis den part, der modtager dem, forpligter sig til at beskytte oplys
ningerne på en måde, som den part, der leverer dem, anser for passende.

3.
Anvendelse af oplysninger, der indhentes i henhold til denne protokol i forbindelse med retssager eller deraf
følgende appelsager, der indledes for overtrædelser af toldlovgivningen, betragtes som værende i overensstemmelse
med denne protokol. Parterne kan således i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i sådanne retssager som
bevis anvende oplysninger, der er indhentet, og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med denne
protokol. Den bistandssøgte myndighed, som har afgivet oplysningerne eller givet adgang til dokumenterne, underrettes
om en sådan anvendelse heraf.

4.
De oplysninger, der er indhentet, må kun anvendes til de i denne protokol fastsatte formål. Hvis en part ønsker at
benytte sådanne oplysninger til andre formål, skal den indhente forudgående skriftligt samtykke fra den myndighed, som
har afgivet oplysningerne. En sådan anvendelse heraf er da underlagt eventuelle restriktioner, som er fastsat af denne
myndighed.

Artikel 11
Udgifter til ydelse af bistand
Parterne afstår fra alle krav over for hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol,
undtagen, når det er relevant, udgifter til tolke og oversættere, som ikke er offentligt ansatte.

Artikel 12
Gennemførelse
1.
Gennemførelsen af denne protokol varetages af toldmyndighederne i Vietnam på den ene side og af de kompetente
tjenestegrene i Europa-Kommissionen og, når det er relevant, medlemsstaternes toldmyndigheder på den anden side. De
træffer afgørelse om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og
tager hensyn til de gældende regler, navnlig vedrørende databeskyttelse.
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2.
Parterne rådfører sig med hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de gennemførelsesbestemmelser,
der vedtages i overensstemmelse med denne protokol.

Artikel 13
Andre aftaler
1.
Under hensyntagen til Unionens og dens medlemsstaters respektive kompetencer gælder for bestemmelserne i denne
protokol:

a) at de ikke berører parternes forpligtelser i henhold til andre internationale aftaler eller konventioner

b) at de supplerer aftaler om gensidig administrativ bistand, som er eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlems
stater og Vietnam, og

c) at de ikke berører bestemmelserne i EU-retten om udveksling mellem Europa-Kommissionens kompetente tjenesteg
rene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger, der er indhentet i henhold til denne protokol, og som
kunne være af interesse for Unionen.

2.
Uanset stk. 1 har bestemmelserne i denne protokol forrang frem for bestemmelserne i bilaterale aftaler, som er eller
måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Vietnam, i det omfang bestemmelserne i sidstnævnte er ufor
enelige med bestemmelserne i denne protokol.

3.
Med hensyn til spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne protokol rådfører parterne sig med hinanden for at
finde en løsning inden for rammerne af Toldudvalget, der er nedsat i henhold til artikel 17.2 (specialudvalg) i denne aftale.

FORSTÅELSE OM SPECIFIKKE FORPLIGTELSER VEDRØRENDE DISTRIBUTIONSVIRKSOMHED FOR VIN OG SPIRITUS

Følgende forståelse blev opnået mellem Vietnams og Unionens delegationer under forhandlingerne om denne aftale med
hensyn til specifikke forpligtelser vedrørende distributionsvirksomhed for vin (1) og spiritus (2):

1. Vietnam må ikke:

a) anvende forskelsbehandlende kvalitative eller kvantitative begrænsninger, hvad enten de er vertikale eller hori
sontale, af udstedelsen af licenser til distributionsvirksomhed for vin på regionalt eller nationalt plan

b) forskelsbehandle mellem tjenesteydere fra Unionen og lokale tjenesteydere af alle former for distributionsvirk
somhed for vin, og

c) kræve andre former for licenser end dem, der beskriver hver type af distributionsvirksomhed for vin.
(1) Med henblik på denne forståelse betegner udtrykket "distributionsvirksomhed" provisionsagenturvirksomhed, engroshandel og detai
landel.
(2) Det præciseres, at øl ikke er omfattet af denne forståelse.
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2. Det præciseres desuden, at Unionens tjenesteydere har ret til at udøve alle former for distributionsvirksomhed for vin,
ikke kun på regionalt plan, men også på nationalt plan. Vietnam må derfor ikke træffe forskelsbehandlende foranstalt
ninger, der begrænser tjenesteyderes ret til ved besiddelse af ét enkelt licens at udøve alle former for distributions
virksomhed for vin på regionalt eller nationalt plan, eller som forhindrer en tjenesteyder i alene at være i besiddelse af
særskilte licenser med henblik på udøvelse af al distributionsvirksomhed inden for det samme geografiske område.
3. De betingelser for ejerskab, drift og retlig form samt omfanget af aktiviteter, som er fastsat i de respektive licenser eller
anden form for godkendelse, hvorved en eksisterende EU-tjenesteyders drift eller levering af distributionsvirksomhed
for spiritus etableres eller godkendes, må ikke gøres mere restriktive end de betingelser, der finder anvendelse på
tidspunktet for denne aftales ikrafttræden.
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FORSTÅELSE
OM BANKERS EGENKAPITAL

1. Med hensyn til kapitalbidrag i form af erhvervelse af andele i forretningsbanke skal de vietnamesiske myndigheder
inden for fem år efter datoen for denne aftales ikrafttræden med velvilje overveje forslaget fra Unionens finansielle
institutioner om tilladelse til, at den samlede egenkapital, som besiddes af udenlandske investorer i to forretnings
banker, der har form af aktieselskaber, i Vietnam må udgøre 49 % af virksomhedens tilladte kapital.
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fire forretningsbanker, i hvilke Vietnams regering på nuværende tidspunkt besidder
hovedparten af egenkapitalen, dvs. "Bank for Investment and Development of Viet Nam - BIDV", "Viet Nam Joint
Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Vietinbank", "Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet
Nam - Vietcombank" og "Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development - (Agribank)".
3. Stk. 1 finder anvendelse med forbehold af en gensidig og frivillig aftale mellem de relevante forretningsbanker, der har
form af aktieselskaber, i Vietnam og de finansielle institutioner i Unionen.
4. Når finansielle institutioner i Unionen erhverver egenkapital i de to i stk. 1 omhandlede forretningsbanker, der har
form af aktieselskaber, i Vietnam, skal det ske under fuld overholdelse af de relevante fusions- og erhvervelsespro
cedurer samt opfyldelse af andre tilsyns- og konkurrencemæssige krav, herunder begrænsninger af og loft over den
procentdel for ejerskab af andele, der på grundlag af national behandling gælder for hver privat eller institutionel
investor i henhold til Vietnams love og forskrifter.
5. Denne forståelse er ikke omfattet af afdeling B (bilæggelse af tvister mellem investorer og parter) i kapitel 3 (tvist
bilæggelse) i investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og
Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side.
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FÆLLES ERKLÆRING
VEDRØRENDE FYRSTENDØMMET ANDORRA

1.
Produkter med oprindelse i Fyrstendømmet Andorra henhørende under kapitel 25-97 i HS accepteres af Vietnam
som havende oprindelse i Unionen i den betydning, der er fastlagt i denne aftale.
2.
Stk. 1 finder anvendelse, forudsat at Fyrstendømmet Andorra anvender samme præferencetoldbehandling for
produkter med oprindelse i Vietnam, som Unionen anvender for sådanne produkter, i medfør af den toldunion, der
er etableret ved aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra,
undertegnet i Luxembourg den 28. juni 1990.
3.
Protokol 1 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde
finder med de fornødne ændringer anvendelse med henblik på at definere oprindelsesstatus for de i stk. 1 omhandlede
produkter.
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FÆLLES ERKLÆRING
VEDRØRENDE REPUBLIKKEN SAN MARINO

1.
Produkter med oprindelse i Republikken San Marino accepteres af Vietnam som havende oprindelse i Unionen i den
betydning, der er fastlagt i denne aftale.
2.
Stk. 1 finder anvendelse, forudsat at Republikken San Marino anvender samme præferencetoldbehandling for
produkter med oprindelse i Vietnam, som Unionen anvender for sådanne produkter, i medfør af aftalen om samarbejde
og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino, undertegnet i Bruxelles den
16. december 1991.
3.
Protokol 1 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde
finder med de fornødne ændringer anvendelse med henblik på at definere oprindelsesstatus for de i stk. 1 omhandlede
produkter.
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FÆLLES ERKLÆRING
VEDRØRENDE REVISION AF OPRINDELSESREGLERNE I PROTOKOL 1 OM DEFINITION AF BEGREBET "PRODUKTER MED
OPRINDELSESSTATUS" OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

1.
Parterne er enige om at tage oprindelsesreglerne i protokol 1 om definition af begrebet "produkter med
oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde op til revision og drøfte de nødvendige ændringer efter
anmodning fra en af parterne.
2.
Bilag II-IV til protokol 1 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt
samarbejde skal tilpasses i overensstemmelse med de løbende ændringer af HS.
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FÆLLES ERKLÆRING
VEDRØRENDE TOLDUNIONER

Unionen minder om, at de stater, der har indgået en toldunion med Unionen, er forpligtede til at bringe deres handels
ordninger i overensstemmelse med Unionens og for nogles vedkommende til at indgå præferenceaftaler med lande, der
har præferenceaftaler med Unionen.
I denne forbindelse noterer parterne sig, at Vietnam med velvilje skal overveje at indlede forhandlinger med de lande:
a) der har indgået en toldunion med Unionen, og
b) hvis produkter ikke er omfattet af toldindrømmelserne i denne aftale,
med henblik på at indgå bilaterale aftaler om oprettelse af frihandelsområder i overensstemmelse med artikel XXIV i
GATT 1994. Vietnam overvejer med velvilje at indlede forhandlingerne snarest muligt, således at disse aftaler kan træde i
kraft så hurtigt som muligt efter nærværende aftales ikrafttræden.
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