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Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele
kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud
ÜHINEMISPROTOKOLL
BELGIA KUNINGRIIK,
BULGAARIA VABARIIK,
TŠEHHI VABARIIK,
TAANI KUNINGRIIK,
SAKSAMAA LIITVABARIIK,
EESTI VABARIIK,
IIRIMAA,
KREEKA VABARIIK,
HISPAANIA KUNINGRIIK,
PRANTSUSMAA VABARIIK,
HORVAATIA VABARIIK,
ITAALIA VABARIIK,
KÜPROSE VABARIIK,
LÄTI VABARIIK,
LEEDU VABARIIK,
LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,
UNGARI,
MALTA VABARIIK,
MADALMAADE KUNINGRIIK,
AUSTRIA VABARIIK,
POOLA VABARIIK,
PORTUGALI VABARIIK,
RUMEENIA,
SLOVEENIA VABARIIK,
SLOVAKKIA VABARIIK,
SOOME VABARIIK,
ROOTSI KUNINGRIIK,
SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

L 356/3

L 356/4

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

kes on Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu osalised (edaspidi „Euroopa Liidu liikmesriigid“),
ja
EUROOPA LIIT

ühelt poolt, ning
COLOMBIA VABARIIK (edaspidi „Colombia“),
PERUU VABARIIK (edaspidi „Peruu“)

ja
ECUADORI VABARIIK (edaspidi „Ecuador“),

edaspidi ka „lepingule alla kirjutanud Andide riigid“,
teiselt poolt,
ARVESTADES, et ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele

kaubanduslepingule (edaspidi „leping“) kirjutati alla Brüsselis 26. juunil 2012 ning vastavalt selle artiklile 330 on
Euroopa Liit ja Peruu kohaldanud selle mõningaid sätteid alates 1. märtsist 2013 ning Euroopa Liit ja Colombia alates 1.
augustist 2013,
ARVESTADES, et Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemist käsitlevale lepingule kirjutati alla 9. detsembril 2011

Brüsselis ning see jõustus 1. juulil 2013,
ARVESTADES, et Euroopa Liit, Colombia ja Peruu kirjutasid 30. juunil 2015 Brüsselis alla lepingu lisaprotokollile

(edaspidi „lisaprotokoll“), et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga,
ARVESTADES, et lepingu artiklis 6 on sätestatud, et lepingu kohaldamisel tähendab „pool“ Euroopa Liitu või selle

liikmesriike või Euroopa Liitu ja selle liikmesriike nende Euroopa Liidu lepingust ja Euroopa Liidu toimimise lepingust
tulenevas ulatuses (edaspidi „ELi osapool“), iga üksikut lepingule alla kirjutanud Andide riiki,
ARVESTADES, et lepingu artikli 7 lõikes 1 on sätestatud, et lepingu sätteid kohaldatakse kahepoolsetes kaubandus- ja

majandussuhetes ühelt poolt iga üksiku lepingule alla kirjutanud Andide riigi ja teiselt poolt ELi osapoole vahel, kuid
mitte lepingule alla kirjutanud Andide riikide endi vahel,
ARVESTADES, et lepingu artiklis 329 on sätestatud normid, mis käsitlevad Andide Ühenduse teiste liikmesriikide

ühinemist lepinguga,
ARVESTADES, et Euroopa Liidu ja Ecuadori läbirääkimised jõudsid lõpule 17. juulil 2014,
ARVESTADES, et lepingu kohaselt moodustatud kaubanduskomiteele teatati läbirääkimiste lõppemisest Euroopa Liidu ja

Ecuadori vahel 5. septembril 2014,
ARVESTADES, et Ecuadori ühinemine lepinguga jõustub, kui sõlmitakse ühinemisprotokoll,
ARVESTADES, et Ecuadori liitumiseks lisaprotokolliga tuleks lisaprotokolli sätted võtta üle käesolevasse protokolli,
ARVESTADES, et käesoleva protokolli on heaks kiitnud lepingu kohaselt moodustatud kaubanduskomitee vastavalt

lepingu artikli 329 lõikes 4 sätestatud menetlustele ja nõuetele,
ARVESTADES, et lepinguosalised on seega nõus käsitlema Ecuadori ühinemist lepinguga käesoleva protokolli abil,
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ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

I JAGU
LEPINGUOSALISED

Artikkel 1
Ecuador ühineb lepingu ja selle muudatustega, mis on sätestatud lisaprotokollis.

II JAGU
LEPINGU SÄTTED

Artikkel 2
Lepingu pealkirja, lepingule alla kirjutanud Andide riikide loetelu, üheteistkümnendat põhjendust ning artikleid 9, 11,
12, 13, 30, 41, 46, 48, 54, 57, 70, 78, 113, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 154, 167, 170, 202, 231,
232, 258, 278, 304 ja 324 muudetakse vastavalt käesoleva protokolli I lisale.

III JAGU
TOLLITARIIFIDE KAOTAMISE AJAKAVA

Artikkel 3
1.

Lepingu I lisa 1. liite B jakku lisatakse tekst, mis on esitatud käesoleva protokolli II lisas.

2.
Lepingu I lisasse alajao „ELi osapoole tollitariifide kaotamise ajakava Peruust pärit kaupadele“ järele lisatakse tekst,
mis on esitatud käesoleva protokolli III lisas.

Artikkel 4
1.

Lepingu I lisa 1. liitesse lisatakse tekst, mis on esitatud käesoleva protokolli IV lisas.

2.
Lepingu I lisasse alajao „Peruu tollitariifide kaotamise ajakava Euroopa Liidust pärit kaupadele“ järele lisatakse tekst,
mis on esitatud käesoleva protokolli V lisas.

Artikkel 5
Lepingu I lisa 2. liite A jao pealkiri asendatakse järgmisega:
„COLOMBIA JA ECUADOR“.

IV JAGU
PÄRITOLUREEGLID

Artikkel 6
Lepingu II lisa muudetakse vastavalt käesoleva protokolli VI lisale.
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V JAGU
PÕLLUMAJANDUSE KAITSEMEETMED

Artikkel 7
Lepingu IV lisasse lisatakse tekst, mis on esitatud käesoleva protokolli VII lisas.

VI JAGU
SANITAAR- JA FÜTOSANITAARMEETMED

Artikkel 8
Lepingu VI lisa 1. liide asendatakse tekstiga, mis on esitatud käesoleva protokolli VIII lisas.

Artikkel 9
Lepingu VI lisa 4. liitesse lisatakse A jakku „Kontaktpunktid“ ja B jakku „Tasuta veebisaidid“ järgmised Ecuadori
kontaktpunktid ja veebisaidid:
A. Kontaktpunktid
„Ecuador:
Instituto Nacional de Pesca (INP)
Postiaadress: Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil – Ecuador
Tel.: +593-4 241-6042, 4 240-2304
E-post: direccion_inp@institutopesca.gob.ec
Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)
Postiaadress: La Razón 280 y El Comercio, Edificio San Francisco, Quito – Ecuador
Tel.: +593-2-2921552, 2-2263445
E-post:
registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec,
medicamentos@controlsanitario.gob.ec

registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec,

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)
Postiaadress: Av. De los Shyris No 34-152 y Holanda, Quito – Ecuador
Tel.: +593-2-393-5460
E-post: direccion.msf@comercioexterior.gob.ec“.
B. Tasuta veebisaidid
„Ecuador:
www.agrocalidad.gob.ec/
www.institutopesca.gob.ec
www.controlsanitario.gob.ec
www.comercioexterior.gob.ec“.

registro.
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VII JAGU
TEENUSKAUBANDUS, ETTEVÕTETE ASUTAMINE JA ELEKTROONILINE KAUBANDUS

Artikkel 10
Lepingu VII lisa B jagu asendatakse tekstiga, mis on esitatud käesoleva protokolli IX lisas.

Artikkel 11
Lepingu VII lisasse lisatakse tekst, mis on esitatud käesoleva protokolli X lisas.

Artikkel 12
Lepingu VIII lisa B jagu asendatakse tekstiga, mis on esitatud käesoleva protokolli XI lisas.

Artikkel 13
Käesoleva lepingu VIII lisasse lisatakse tekst, mis on esitatud käesoleva protokolli XII lisas.

Artikkel 14
Lepingu IX lisa 1. liite B jagu asendatakse tekstiga, mis on esitatud käesoleva protokolli XIII lisas.

Artikkel 15
Käesoleva lepingu IX lisa 1. liitesse lisatakse tekst, mis on esitatud käesoleva protokolli XIV lisas.

Artikkel 16
Lepingu IX lisa 2. liite B jagu asendatakse tekstiga, mis on esitatud käesoleva protokolli XV lisas.

Artikkel 17
Käesoleva lepingu IX lisa 2. liitesse lisatakse tekst, mis on esitatud käesoleva protokolli XVI lisas.

Artikkel 18
Lepingu X lisasse lisatakse järgmine Ecuadori kontaktpunkt:
„ECUADOR

Ministerio de Comercio Exterior
Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda
Edificio Shyris Center
Quito, Ecuador
E-post: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec“.
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Artikkel 19
Lepingu XI lisa järele lisatakse IXa lisa, mis on esitatud käesoleva protokolli XVII lisas.

VIII JAGU
RIIGIHANKED

Artikkel 20
Lepingu XII lisa 1. liite B jagu asendatakse tekstiga, mis on esitatud käesoleva protokolli XVIII lisas.

Artikkel 21
Lepingu XII lisa 1. liitesse lisatakse tekst, mis on esitatud käesoleva protokolli XIX lisas.

Artikkel 22
Lepingu XII lisa 2. liitesse lisatakse järgmine tekst:
„4. Ecuador
Ecuadori riigihangete portaal: http://www.compraspublicas.gob.ec“.

Artikkel 23
Lepingu XII lisa 3. liitesse lisatakse järgmine tekst:
„4. Ecuador
Ecuadori riigihangete portaal: http://www.compraspublicas.gob.ec“.

IX JAGU
GEOGRAAFILISED TÄHISED

Artikkel 24
Lepingu XIII lisa 1. liitesse lisatakse järgmine tekst:
„d) Põllumajandustoodete ja toiduainete, veini, kange alkoholi ja aromatiseeritud veini geograafilised tähised
Ecuadoris
Geograafiline tähis

Toode

Cacao Arriba

Kakao“.
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Artikkel 25
Lepingu XIII lisa 2. liitesse lisatakse järgmine tekst:
„c) Muude toodete kui põllumajandustoodete ja toiduainete, veini, kange alkoholi ja aromatiseeritud veini
geograafilised tähised Ecuadoris

Geograafiline tähis

Tootekirjeldus

Montecristi

Käsitöö – panamakübar“.

X JAGU
ÜHISDEKLARATSIOONID

Artikkel 26
Käesoleva protokolli XX lisas esitatud Ecuadori ja ELi osapoole ühisdeklaratsioonid lisatakse Colombia, Peruu ja ELi
osapoole ühisdeklaratsiooni järele.

XI JAGU
ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 27
1.

Käesoleva protokolli sõlmivad ELi osapool ja iga lepingule alla kirjutanud Andide riik oma sisemenetluste kohaselt.

2.
ELi osapool ja iga lepingule alla kirjutanud Andide riik teavitab kirjalikult käesoleva protokolli jõustumiseks
vajalike sisemenetluste lõpuleviimisest teistele pooltele ja lõikes 5 osutatud hoiulevõtjale.
3.
Käesolev protokoll jõustub ELi osapoole ja iga lepingule alla kirjutanud Andide riigi vahel järgmise kuu esimesel
päeval pärast seda, kui hoiulevõtja on kätte saanud lõikes 2 osutatud viimase teate ELi osapoolelt ja asjaomaselt
lepingule alla kirjutanud Andide riigilt.
4.
Olenemata lõikest 3 lepivad pooled kokku, et käesolevat protokolli võib kohaldada ajutiselt, kuni ELi osapool on
lõpule viinud oma sisemenetlused, mis on vajalikud käesoleva protokolli jõustumiseks. Käesoleva protokolli ajutine
kohaldamine ELi osapoole ja iga lepingule alla kirjutanud Andide riigi vahel algab selle kuu esimesel päeval, mis järgneb
kuupäevale, mil hoiulevõtja on saanud kätte:
a) ELi osapoole teate selleks vajalike menetluste lõpuleviimise kohta ning
b) iga Andide riigi asjakohaste menetluste ja õigusaktide kohase ratifitseerimiskirja.
5.

Teated saadetakse Euroopa Liidu Nõukogu peasekretärile, kes on käesoleva protokolli hoiulevõtja.

6.
Kui pooled rakendavad vastavalt lõikele 4 lepingu mis tahes sätet enne käesoleva protokolli jõustumist,
tõlgendatakse mis tahes viidet sellisele sättele kuni käesoleva protokolli jõustumiseni viitena kuupäevale, millest alates
poolte kokkuleppel rakendatakse seda sätet kooskõlas lõikega 4.
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Artikkel 28
Käesolev protokoll on koostatud neljas eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka,
leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari
keeles, kusjuures kõik nimetatud tekstid on võrdselt autentsed.
Artikkel 29
Käesolev protokoll on lepingu lahutamatu osa.
Käesoleva protokolli lisad moodustavad protokolli lahutamatu osa.
SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale protokollile alla kirjutanud.

Съставено в Брюксел на единадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el once de noviembre de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne jedenáctého listopadu dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den ellevte november to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am elften November zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the eleventh day of November in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le onze novembre deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì undici novembre duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada vienpadsmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų lapkričio vienuoliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év november havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, elf november tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego listopada roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em onze de novembro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la unsprezece noiembrie două mii șaisprezece.
V Bruseli jedenásteho novembra dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne enajstega novembra leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den elfte november år tjugohundrasexton.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland
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Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Euroopa Liidu Teataja
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Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Euroopa Liidu Teataja
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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Por la República de Colombia

Por la República del Perú

Por la República del Ecuador

Euroopa Liidu Teataja
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I LISA

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelist kaubanduslepingut
muudetakse järgmiselt.
1) Pealkiri asendatakse järgmisega:
„Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Peruu ja Ecuadori vaheline

KAUBANDUSLEPING“.
2) Lepingule alla kirjutanud Andide riikide loetelu asendatakse järgmisega:
„COLOMBIA VABARIIK (edaspidi „Colombia“),
PERUU VABARIIK (edaspidi „Peruu“),

ning
ECUADORI VABARIIK (edaspidi „Ecuador“),

edaspidi ka „lepingule alla kirjutanud Andide riigid“,
teiselt poolt,“.
3) üheteistkümnes põhjendus asendatakse järgmisega:
„ARVESTADES majandusliku ja sotsiaalse arengu taseme erinevust Andide riikide, samuti lepingule alla kirjutanud
Andide riikide ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel,“.
4) Artikli 9 lõikes 1 asendatakse sõnad „Colombia ja Peruu territooriumide“ sõnadega „Colombia, Peruu ja Ecuadori
territooriumide“.
5) Artikli 11 viies taane asendatakse järgmisega:
„— „isik“ – füüsiline (3a) või juriidiline isik.
(3a) Ecuadori õiguses viidatakse „füüsilisele isikule“ („persona física“) järgmiselt: „persona natural“.“
6) Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.
Kaubanduskomitee tuleb kokku rotatsiooni korras Bogotás, Brüsselis, Limas ja Quitos, välja arvatud juhul, kui
pooled lepivad kokku teisiti. Kaubanduskomitee eesistujaks on rotatsiooni korras iga pool ühe aasta jooksul.“
7) Artikli 13 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.
Kaubanduskomitee võib uurida käesoleva lepingu mõju poolte (4a) mikro-, väikestele ning keskmise suurusega
ettevõtetele (edaspidi „mikroettevõtted ja VKE-d”), sealhulgas lepingust tulenevaid hüvesid.
(4a) Ecuadori puhul võib selline uurimine hõlmata mõju Actores de la Economía Popular y Solidaria'le (AEPYS)
(rahva- ja solidaarmajanduse sidusrühmadele).“
8) Artikli 30 punkt a asendatakse järgmisega:
„a) Colombia ja Ecuador võivad kohaldada Andide Ühenduse otsusega 371 hõlmatud kaupade suhtes Andide
hinnaklasside süsteemi, mis on kehtestatud nimetatud otsuse ja selle muudatustega, või hilisemaid süsteeme;“.
9) Artikkel 41 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 41
Uurimist teostavad asutus
Käesoleva jao kohaldamisel on „uurimist teostav asutus“:
a) Colombia puhul kaubanduse, tööstuse ja turismi ministeerium või selle õigusjärglane;
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b) Peruu puhul riiklik konkurentsi ja intellektuaalomandi kaitse instituut või selle õigusjärglane;
c) Ecuadori puhul väliskaubanduse ministeerium või selle õigusjärglane ning
d) ELi osapoole puhul Euroopa Komisjon.“
10) Artikkel 46 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 46
Uurimist teostavad asutus
Käesoleva jao kohaldamisel on „uurimist teostav asutus“:
a) Colombia puhul kaubanduse, tööstuse ja turismi ministeerium või selle õigusjärglane;
b) Peruu puhul riiklik konkurentsi ja intellektuaalomandi kaitse instituut;
c) Ecuadori puhul väliskaubanduse ministeerium või selle õigusjärglane ning
d) ELi osapoole puhul Euroopa Komisjon.“
11) Artikli 48 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Kui käesoleva lepingu alusel antud kontsessioonide tulemusena imporditakse ühest poolest pärit toodet teise
poole territooriumile niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna omamaise toodanguga) ja
sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju kodumaistele samasuguste või otseselt
konkureerivate toodete tootjatele, (9a) võib importiv pool, olenemata 2. jaost („Mitmepoolsed kaitsemeetmed”),
kehtestada asjakohased meetmed käesolevas jaos sätestatud tingimustel ja korras.
(9a) Käesoleva artikli kohaldamisel mõistetakse Ecuadori puhul kodumaistele tootjatele tekitatava märgatava kahju
või märgatava kahju ohu all ka tärkavale tööstusharule tekitatavat märgatavat kahju või märgatava kahju ohtu.“
12) Artikli 54 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Kui lõike 1 alusel toimuvate konsultatsioonide tulemusena ei saavutata kokkulepet 30 päeva jooksul pärast
konsulteerimisettepanekut ning kui importiv pool otsustab kaitsemeedet pikendada, võib pool, kelle toodete suhtes
kohaldatakse kaitsemeedet, peatada sisuliselt samaväärsete kontsessioonide kohaldamise meedet pikendava poole
kaubanduse suhtes (10a).
(10a) Ecuadori puhul antakse kompensatsiooni kontsessioonide näol või peatatakse sisuliselt samaväärsed
kontsessioonid üksnes kolm aastat pärast kahepoolse kaitsemeetme kohaldamise algust.“
13) Artikkel 57 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 57
Pädev asutus
Käesoleva jao kohaldamisel on „pädev asutus“:
a) Colombia puhul kaubanduse, tööstuse ja turismi ministeerium või selle õigusjärglane;
b) Peruu puhul väliskaubanduse ja turismi ministeerium või selle õigusjärglane;
c) Ecuadori puhul väliskaubanduse ministeerium või selle õigusjärglane ning
d) ELi osapoole puhul Euroopa Komisjon.“
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14) Artikkel 70 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 70
Rakendamine
1.
Artikli 59 teise lõigu punkti f ja artiklit 60 hakatakse Peruu suhtes kohaldama kaks aastat pärast käesoleva
lepingu jõustumist.
2.
Artikli 60 sätteid, v.a neid, mis käsitlevad eelotsuseid tariifse klassifitseerimise kohta, ja artikli 62 sätteid
hakatakse Ecuadori suhtes kohaldama kahe aasta möödudes käesolevale lepingule Ecuadori käesoleva lepinguga
ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli jõustumisest.“
15) Artikli 78 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:
„a) tarnija vastavusdeklaratsiooni aktsepteerimine (11a);
(11a) Ecuador tunnustab tarnija deklaratsiooni, et toode vastab Euroopa Liidu tehnilistele normidele, Ecuadori
tehnilistele normidele vastavuse piisava tõendina. Nimetatud tunnustamise viis jääb kehtima seni, kuni ELi
osapool ja Ecuador lepivad kaubanduskomitees kokku selle asendamises.“
16) Artiklisse 113 lisatakse järgmine lõige:
„3a.
Sektorites, mille puhul Ecuador on turulepääsukohustused loetlenud VII lisas („Ettevõtete asutamisega seotud
kohustuste loend“), võimaldab Ecuador kõnealuses lisas sätestatud tingimusi ja nõudeid arvestades ELi osapoole
ettevõtetele ja investoritele kõikide meetmete osas, mis mõjutavad ettevõtete asutamist, vähemalt sama soodsat
kohtlemist, nagu ta võimaldab omaenda samasugustele ettevõtetele ja investoritele.“
17) Artiklisse 120 lisatakse järgmine lõige:
„3a.
Sektorites, mille puhul Ecuador on turulepääsukohustused loetlenud VIII lisas („Piiriülese teenuste
osutamisega seotud kohustuste loend“), kohtleb Ecuador kõnealuses lisas sätestatud tingimusi ja nõudeid arvestades
ELi osapoole teenuseid ja teenuseosutajaid kõikide meetmete osas, mis mõjutavad piiriülest teenuste osutamist,
vähemalt sama soodsalt, nagu ta kohtleb omaenda samasuguseid teenuseid ja teenuseosutajaid.“
18) Artikli 123 kuuenda taande punkt b asendatakse järgmisega:
„b) „spetsialistid“ – juriidilises isikus töötavad isikud, kellel on ettevõtte tegevuse, uurimisseadmete, töövõtete,
-protsesside ja -korralduse või juhtimise seisukohalt olulisi harukordseid teadmisi. Selliste teadmiste hindamisel
võetakse lisaks ettevõttes vajalikele teadmistele arvesse ka seda, kas isikul on kõrge kvalifikatsioon tehnilisi
eriteadmisi nõudvaks tööks või tegevuseks, kaasa arvatud kuulumist akrediteeritud kutseala esindajate
hulka (33a);
(33a) ELi osapool tunnistab asjaolu, et Ecuadoris ei ole kuulumine akrediteeritud kutseala esindajate hulka
kohustuslik.“
19) Artikli 124 lõike 1 joonealune märkus (35) asendatakse järgmisega:
„(35) Colombia ja Ecuadori puhul on äriühingusiseselt üleviidavate isikute riigis viibimise maksimaalne kestus kaks
aastat ja seda tähtaega võib pikendada veel üheks aastaks. Peruu puhul võib töölepingu kestus olla kuni kolm
aastat. Siiski on äriühingusiseselt üleviidavate isikute riigis viibimise kestus kuni üks aasta ja seda tähtaega
võib pikendada, juhul kui tingimused, mis ajendasid seda luba andma, on jäänud kehtima.“
20) Artiklisse 126 lisatakse järgmine lõige:
„3a.
Ecuador ja ELi osapool lubavad vastavalt ELi osapoole ja Ecuadori lepingulistel teenuseosutajatel osutada
oma territooriumil teenuseid füüsiliste isikute kohalviibimise kaudu vastavalt lõikes 4 ja IX lisa („Reservatsioonid
seoses füüsiliste isikute ajutise kohalolekuga ärilisel eesmärgil“) 2. liites nimetatud tingimustele kõigis alljärgnevates
sektorites:
a) õigusabiteenused, mis on seotud rahvusvahelise avaliku õiguse ja välisriigi õigusega; ELi osapoole puhul ei loeta
ELi õigust rahvusvaheliseks avalikuks õiguseks ega välisriigi õiguseks;
b) raamatupidamisteenused;
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c) arhitektuuriteenused;
d) linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektiteenused;
e) inseneriteenused;
f)

komplekssed inseneriteenused;

g) meditsiini- (sh psühholoogi-) ja hambaraviteenused;
h) veterinaariateenused;
i)

arvutiteenused ja nendega seotud teenused;

j)

turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused;

k) juhtimiskonsultatsiooniteenused;
l)

juhtimiskonsultatsiooniga seotud teenused;

m) disainiteenused;
n) keemiainseneride teenused, farmaatsia ja fotokeemia;
o) kosmeetikatehnoloogia teenused;
p) autotööstuse tehnoloogia, inseneriteaduse, turustamise ja müügi spetsialiseeritud teenused;
q) ärilised disaini- ja turustamisteenused moe- ja tekstiilitööstuse, rõiva-, jalatsi- ja manusetööstuse jaoks ning
r) seadmete, sealhulgas transpordiseadmete hooldus ja remont, eelkõige müügi- või rentimisjärgse teenindamise
lepingu alusel.“
21) Artiklisse 127 lisatakse järgmine lõige:
„3a.
Ecuador ja ELi osapool lubavad vastavalt ELi osapoole ja Ecuadori sõltumatutel spetsialistidel osutada oma
territooriumil teenuseid füüsiliste isikute kohalviibimise kaudu vastavalt lõikes 4 ja IX lisa („Reservatsioonid seoses
füüsiliste isikute ajutise kohalolekuga ärilisel eesmär“gil) 2. liites nimetatud tingimustele kõigis alljärgnevates
sektorites:
a) rahvusvahelise avaliku õiguse ja välisriikide õigusega (ELi osapoole puhul ei loeta ELi õigust rahvusvaheliseks
avalikuks õiguseks ega välisriigi õiguseks) seotud õigusabiteenused;
b) arhitektuuriteenused;
c) inseneriteenused;
d) komplekssed inseneriteenused;
e) arvutiteenused ja nendega seotud teenused;
f) turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused;
g) juhtimiskonsultatsiooniteenused;
h) juhtimiskonsultatsiooniga seotud teenused ning
i) autotööstuse tehnoloogia, inseneriteaduse, turustamise ja müügi spetsialiseeritud teenused.“
22) Artikli 128 lõike 1 joonealune märkus (39) asendatakse järgmisega:
„(39) Punktides c ja d nimetatud tegevusalasid kohaldatakse vaid Colombia ja ELi osapoole ning Ecuadori ja ELi
osapoole vahel.“
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23) Artikli 137 lõike 1 joonealune märkus (41) asendatakse järgmisega:
„(41) Colombias on ametlik postiettevõte või kontsessiooni saaja juriidiline isik, kes osutab universaalset
postiteenust kontsessioonilepingu alusel. Ülejäänud postiteenuste suhtes kehtib kiirlitsentsimissüsteem, mida
haldab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ministeerium. Peruus on määratud postiettevõte juriidiline isik,
kellel seadusega antud kontsessiooni alusel, kuid ilma ainuõiguseta, lasub kohustus osutada kogu riigis
postiteenuseid. Muude postiteenuste suhtes kehtib transpordi- ja sideministeeriumi antavate lubade režiim.
Ecuadoris osutab universaalset postiteenust kogu riigis ametlik postiettevõte seadusega antud litsentsi alusel ja
ilma ainuõiguseta. Ülejäänud postiteenuste suhtes kehtib lubade registreerimise süsteem, mida haldab riiklik
postiamet.“
24) Artikkel 139 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 139
Kohaldamisala
Käesolevas jaos sätestatakse reguleeriva raamistiku põhimõtted kõikide telekommunikatsiooniteenuste jaoks (v.a
raadio- ja teleringhääling) (43), mille suhtes on võetud kohustusi vastavalt 2. peatükile („Ettevõtete asutamine“), 3.
peatükile („Piiriülene teenuste osutamine“) ja 4. peatükile („Füüsiliste isikute ajutine kohalolek ärilisel
eesmärgil“) (44) (45) (45a).
(43) „Raadio- ja teleringhääling“ tähendab katkematut ülekandevoogu, mis on vajalik TV- ja raadioprogrammide
signaalide edastamiseks üldsusele, kuid mis ei hõlma operaatoritevahelisi ühenduskanaleid.
(44) ELi osapoole ja Peruu vahel kohaldatakse käesolevat jagu ainult üldsusele pakutavate telekommunikatsiooni
teenuste suhtes, mille puhul toimub tarbija antava info ülekandmine reaalajas kahe või enama punkti vahel ilma
tarbijainfo vormi või sisu muutuseta.
(45) ELi osapoole ja Colombia vahel kohaldatakse käesolevat jagu ka lisandväärtusega telekommunikatsiooniteenuste
suhtes. Suurema kindluse huvides ja käesoleva jao ning VII lisa („Ettevõtete asutamisega seotud kohustuste
loendid“) ja VIII lisa („Piiriülese teenuste osutamisega seotud kohustuste loendid“) kohaldamisel tähendab
„lisandväärtusega telekommunikatsiooniteenused“ Colombia ja ELi osapoole puhul telekommunikatsiooni
teenuseid, mille puhul teenuseosutajad „lisavad väärtust“ tarbija antavale teabele, täiendades selle vormi või sisu
või võimaldades seda salvestada ja otsida.
(45a) ELi osapoole ja Ecuadori vahel kohaldatakse käesolevat jagu ka lisandväärtusega telekommunikatsiooniteenuste
suhtes. Suurema kindluse huvides ja käesoleva jao ning VII lisa („Ettevõtete asutamisega seotud kohustuste
loendid“) ja VIII lisa („Piiriülese teenuste osutamisega seotud kohustuste loendid“) kohaldamisel tähendab
„lisandväärtusega telekommunikatsiooniteenused“ Ecuadori ja ELi osapoole puhul telekommunikatsiooni
teenuseid, mille puhul teenuseosutajad „lisavad väärtust“ tarbija antavale teabele, täiendades selle vormi või sisu
või võimaldades seda salvestada ja otsida.“
25) Artikli 142 joonealune märkus (49) asendatakse järgmisega:
„(49) Käesolev artikkel ei ole osa Peruu ja ELi osapoole vahel käesoleva lepingu alusel võetud kohustustest, ilma et
see piiraks poolte siseriiklikke õigusakte. Colombia ja ELi osapoole ning Ecuadori ja ELi osapoole puhul
kohaldatakse käesolevat artiklit üksnes telekommunikatsiooniteenuste suhtes, mille puhul toimub tarbija
antava info ülekandmine reaalajas kahe või enama punkti vahel ilma tarbijainfo vormi või sisu muutuseta.“
26) Artikli 154 lõike 1 sissejuhatav tekst asendatakse järgmisega:
„Olenemata muudest käesoleva jaotise või V jaotise („Jooksvad maksed ja kapitali liikumine“) sätetest võib pool
kehtestada või säilitada ettevaatuse kaalutlustel (52a) meetmeid:
(52a) Väljend „ettevaatuse kaalutlustel“ võib hõlmata üksikute finantsteenuste osutajate turvalisuse, usaldatavuse,
terviklikkuse või finantsvastutuse tagamist.“
27) Artikli 167 lõike 1 punkti e joonealune märkus (55) asendatakse järgmisega:
„(55) Suurema kindluse huvides tuleb märkida, et Peruu ja Ecuadori puhul käsitatakse, et meetmete täitmine,
millega takistatakse rahaülekannete tegemist, rakendades õiglaselt, mittediskrimineerivalt ning heas usus
vastavalt Peruu ja Ecuadori seadusi, mis käsitlevad:
a) pankrotti, maksejõuetust ja võlausaldajate õiguste kaitset;
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b) väärtpaberite, futuuride, optsioonide või muude tuletisväärtpaberite emiteerimist, nendega kauplemist või
tehingute tegemist;
c) kriminaalkuritegusid;
d) finantsaruandlust või tehingute arvestuse pidamist, kui see on vajalik õiguskaitseorganite või finantsjärele
valveasutuste abistamiseks, või
e) kohtu- või halduskorralduste või kohtu- või haldusmenetlustes tehtud otsuste täitmise tagamist,
ei ole vastuolus käesoleva jaotise ega V jaotise („Jooksvad maksed ja kapitali liikumine“) sätetega.“
28) Artiklit 170 muudetakse järgmiselt:
a) lisatakse järgmine lõige:
„2a.
Ecuadori puhul kehtib järgmine: erandjuhtudel, kui maksed ja kapitali liikumine põhjustavad või
ähvardavad põhjustada tõsiseid häireid Ecuadori majanduse likviidsuses, võib Ecuador võtta kapitali liikumise
suhtes kõige rohkem ühe aasta jooksul kaitsemeetmeid. Neid kaitsemeetmeid võib säilitada sellest tähtajast
kauem põhjendatud juhtudel, kui on vaja ületada erakorralised asjaolud, mis tingisid nende meetmete
kohaldamise. Sellisel juhul esitab Ecuador teistele pooltele eelnevalt põhjused, mis õigustavad meetmete
säilitamist.“;
b) lõiked 4 ja 5 asendatakse järgmisega:
„4. Mitte mingil tingimusel ei tohi lõigetes 1, 2 ja 2a osutatud meetmeid kasutada kaubanduse kaitse
eesmärgil ega konkreetse tootmisharu kaitseks.
5.
Pool, kes kehtestab või säilitab lõike 1, 2, 2a või 3 alusel kaitsemeetmed, teatab viivitamata teistele pooltele
nende otstarbe ja ulatuse ning esitab niipea kui võimalik nende kaotamise ajakava.“
29) Artikli 202 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:
„2. Euroopa Liit ja Colombia ühinevad 10 aasta jooksul pärast käesolevale lepingule allakirjutamist märkide
rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolliga (edaspidi „Madridi protokoll“), mis võeti vastu
Madridis 27. juunil 1989. Peruu ja Ecuador teevad mõistlikes piirides kõik endast oleneva, et ühineda Madridi
protokolliga.
3.
Euroopa Liit ja Peruu teevad mõistlikes piirides kõik endast oleneva, et järgida kaubamärgiõiguse lepingut, mis
võeti vastu Genfis 27. oktoobril 1994 (edaspidi „kaubamärgiõiguse leping“). Colombia ja Ecuador teevad mõistlikes
piirides kõik endast oleneva, et ühineda kaubamärgiõiguse lepinguga.“
30) Artiklit 231 muudetakse järgmiselt:
a) lõike 1 joonealune märkus (72) asendatakse järgmisega:
„(72) Colombia ja ELi osapoole puhul hõlmab see bioloogiliste ja biotehnoloogia toodete andmekaitset. Peruu ja
Ecuadori puhul kaitstakse selliseid tooteid käsitlevat avalikustamata teavet avalikustamise ja tegevuse eest,
mis on vastuolus ausate kaubandustavadega, vastavalt TRIPS-lepingu artiklile 39.2, kuna nende kohta
puuduvad eriõigusaktid.“;
b) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Vastavalt lõikele 1 ja kui lõikest 4 ei tulene teisiti, kui pool nõuab uusi keemilisi ühendeid sisaldavate
farmaatsia- või agrokeemiatoodete turustamise heakskiitmise tingimusena ohutuse ja tõhususega seotud
avalikustamata katse- või muude andmete esitamist, võimaldab kõnealune pool ainuõiguse perioodi, mis kestab
kõnealuse poole territooriumil farmaatsiatoodete puhul tavaliselt viis aastat alates turustamisloa kuupäevast ning
agrokeemiatoodete puhul kümme aastat alates turustamisloa kuupäevast, ja mis on ühtlasi ajavahemik, mille
jooksul kolmas isik ei tohi sellistel andmetel põhinevat toodet turustada, välja arvatud juhul, kui ta esitab
kaitstud andmete omaniku selgesõnalise nõusoleku või enda katseandmed (72a).
(72a) Käesolevat sätet hakatakse Ecuadori suhtes kohaldama viie aasta möödudes käesolevale lepingule Ecuadori
käesoleva lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli jõustumisest.“
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31) Artikkel 232 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 232
Pooled teevad koostööd taimesortide kaitse edendamiseks ja tagamiseks, toetudes rahvusvahelisele uute taimesortide
kaitse konventsioonile (läbi vaadatud 19. märtsil 1991 (72b)), sealhulgas aretaja õigust käsitlevale valikulisele erandile,
millele on osutatud kõnealuse konventsiooni artikli 15 lõikes 2.
(72b) Käesolevale lepingule Ecuadori käesoleva lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli
allakirjutamise hetkel kehtib Ecuadoris 2. detsembri 1961. aasta rahvusvaheline uute taimesortide kaitse
konventsioon (läbi vaadatud 23. oktoobril 1978).“
32) Artikli 258 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.

Käesolevas jaotises kasutatakse järgmisi mõisteid:

— „konkurentsialased õigusaktid“:
a) ELi osapoole puhul Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 101, 102 ja 106, nõukogu 20. jaanuari 2004.
aasta määrus (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜ
ühinemismäärus) ning nende rakendusmäärused ja hilisemad muudatused;
b) Colombia, Ecuadori ja Peruu puhul vastavalt vajadusele järgmised õigusaktid:
i) konkurentsiga seotud riiklikud õigusaktid (76a), mis on vastu võetud või mida säilitatakse kooskõlas
artikliga 260, ning nende rakendusmäärused ja hilisemad muudatused, ja/või
ii) Colombias, Ecuadoris ja Peruus kohaldatavad Andide Ühenduse õigusaktid ning nende rakendusmäärused
ja hilisemad muudatused;
— „konkurentsiasutus” ja „konkurentsiasutused”::
a) ELi osapoole puhul Euroopa Komisjon ning
b) Colombia, Ecuadori ja Peruu puhul nende vastavad riiklikud konkurentsiasutused.
(76a) Ecuadory puhul Constitución de la Republica del Ecuador'i (Ecuadori põhiseadus) artikkel 336, millega
kehtestatakse riigi kohustus tagada läbipaistvus ja tõhusus turgudel ja edendada konkurentsi, ning Ley Orgánica
de Regulación y Control del Poder de Mercado (alusseadus, mis käsitleb turujõudude reguleerimist ja
järelevalvet).“
33) Artikli 278 joonealune märkus (81) asendatakse järgmisega:
„(81) Peruu ja Ecuador võtavad käesoleva artikli tõlgendamisel arvesse Rio keskkonna- ja arengudeklaratsiooni 15.
põhimõtet.“
34) Artiklit 304 muudetakse järgmiselt:
a) lõikes 1 asendatakse esimene lause järgmisega:
„Kaubanduskomitee kehtestab oma esimesel kohtumisel loetelu 30 isiku kohta, kes soovivad vahekohtunikuna
tegutseda ja on selleks võimelised.“;
b) lõikes 4 asendatakse esimene lause järgmisega:
„Kaubanduskomitee kehtestab lisaks täiendavad nimekirjad 15 isiku kohta, kellel on valdkondlikke kogemusi
käesoleva lepinguga hõlmatud konkreetsetel teemadel.“
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35) Artikli 324 lõike 2 punktid d ja e asendatakse järgmisega:
„d) tugevdada kaubanduslikku ja institutsioonilist suutlikkust selles valdkonnas, et rakendada käesolevat
lepingut (88a) ja kasutada selle võimalusi parimal viisil, ning
e) pöörata tähelepanu käesoleva lepingu muudes osades määratletud koostöövajadustele (88b).
(88a) Ecuador rõhutab, et sellised algatused peaksid aitama kaasa oolte tootmisvõimsuse tugevdamisele ja majanduse
jätkusuutlikule arengule.
(88b) Selles kontekstis rõhutab Ecuador, et oluline on võtta arvesse ka käesoleva lepingu III jaotise 4. peatükiga
seotud projekte.“

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 356/25

II LISA
„3. ALAJAGU
ELi OSAPOOLE TOLLITARIIFIDE KAOTAMISE AJAKAVA ECUADORIST PÄRIT KAUPADELE

1. Käesolevas alajaos esitatud ELi osapoole tollitariifide kaotamise ajakavas (edaspidi „ajakava“) näidatakse iga tariifirea
kohta igal vähendamise etapil kohaldatava vahepealse tollimaksumäära kehtestamiseks vajalik baasmäär ja ülemineku
kategooria.
2. Tollimaksude kaotamise eesmärki silmas pidades ümardatakse vahepealsed tollimaksumäärad iga vähendamise korral
allapoole vähemalt lähima kümnendikuni protsendipunktist või juhul, kui tollimaksumäära väljendatakse
rahaühikutes, vähemalt lähima kümnendikuni ühest eurost.
3. Käesolevas alajaos tähendab „esimene aasta“ lepingu jõustumise aastat, nagu on sätestatud käesoleva lepingu artiklis
330 (Jõustumine).
4. Käesoleva alajao kohaldamisel loetakse alates teisest aastast toimuva iga-aastase vähendamisetapi jõustumise
kuupäevaks asjaomase aasta 1. jaanuari.
5. Kui käesoleva lepingu jõustumise kuupäev jääb sama kalendriaasta 1. jaanuari ja 31. detsembri vahelisse
ajavahemikku, tehakse kvoodijärgse koguse tollimaksumäära ümberarvestus proportsionaalselt kalendriaasta lõpuni
jääva ajaga.

A. Tariifide kaotamine
Kui ajakavas ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse tollimaksude kaotamisele ELi osapoole poolt vastavalt käesoleva
lepingu III jaotise (Kaubavahetus) artiklile 22 (Tollimaksude kaotamine) järgmisi kaubakategooriaid:
a) ajakavas üleminekukategooria (edaspidi „kategooria“) „0“ tariifiridades esitatud Ecuadorist pärit kaupade (edaspidi
„päritolustaatusega kaubad“) tollimaksud kaotatakse täielikult ning sellised kaubad on tollimaksuvabad käesoleva
lepingu jõustumise kuupäevast;
b) ajakavas kategooria „3“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade tollimaksud kaotatakse nelja võrdse aastase
etapi käigus alates käesoleva lepingu jõustumisest ja neljanda aasta 1. jaanuarist on sellised kaubad tollimaksuvabad;
c) ajakavas kategooria „5“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade tollimaksud kaotatakse kuue võrdse aastase
etapi käigus alates käesoleva lepingu jõustumisest ja kuuenda aasta 1. jaanuarist on sellised kaubad tollimaksuvabad;
d) ajakavas kategooria „7“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade tollimaksud kaotatakse kaheksa võrdse
aastase etapi käigus alates käesoleva lepingu jõustumisest ja kaheksanda aasta 1. jaanuarist on sellised kaubad
tollimaksuvabad;
e) ajakavas kategooria „10“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade tollimaksud kaotatakse üheteistkümne
võrdse aastase etapi käigus alates käesoleva lepingu jõustumisest ja üheteistkümnenda aasta 1. jaanuarist on sellised
kaubad tollimaksuvabad;
f)

ajakavas kategooria „–“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatakse tollimaksu baasmäära;
selliseid kaupu tollimaksust vabastamine või tollimaksu vähendamine ei hõlma;

g) ajakavas üleminekukategooria „0+EP“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade tollimaksud kaotatakse
käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval; nimetatud maksuvabastus puudutab üksnes väärtuselist tollimaksu;
jätkuvalt kohaldatakse nende päritolustaatusega kaupade suhtes sisenemishinnaga seotud koguselist tollimaksu, nagu
on sätestatud käesoleva lisa 2. liite A jaos;
h) ajakavas üleminekukategooria „0/5+EP“ tariifiridadel esitatud päritolustaatusega kaupade tollimaksud kaotatakse
järgmiselt: i) 1. mai ja 31. oktoobri vahelise ajavahemiku puhul käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval; ii) 1.
novembri ja 30. aprilli vahelise ajavahemiku puhul kuue võrdse aastase etapi käigus arvates käesoleva lepingu
jõustumise kuupäevast; nimetatud maksuvabastus puudutab üksnes väärtuselist tollimaksu; jätkuvalt kohaldatakse
nende päritolustaatusega kaupade suhtes sisenemishinnaga seotud koguselist tollimaksu, nagu on sätestatud
käesoleva lisa 2. liite A jaos;
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i)

ajakavas üleminekukategooria „AV0“ tariifiridades kaotatakse tollimaksu väärtuseline element käesoleva lepingu
jõustumisel;

j)

ajakavas üleminekukategooria „AV0-3“ tariifiridades kaotatakse tollimaksu väärtuseline element käesoleva lepingu
jõustumisel; tollimaksu koguseline element kaotatakse nelja võrdse etapi käigus alates käesoleva lepingu jõustumisest
ja seejärel on sellised kaubad tollimaksuvabad;

k) ajakavas üleminekukategooria „AV0-5“ tariifiridades kaotatakse tollimaksu väärtuseline element käesoleva lepingu
jõustumisel; tollimaksu koguseline element kaotatakse kuue võrdse etapi käigus alates käesoleva lepingu jõustumisest
ja seejärel on sellised kaubad tollimaksuvabad;
l)

ajakavas üleminekukategooria „AV0-7“ tariifiridades kaotatakse tollimaksu väärtuseline element käesoleva lepingu
jõustumisel; tollimaksu koguseline element kaotatakse kaheksa võrdse etapi käigus alates käesoleva lepingu
jõustumisest ja seejärel on sellised kaubad tollimaksuvabad;

m) ajakavas üleminekukategooria „SP1“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatakse järgmisi
soodustollimakse:
Soodustollimaks
(eurot tonni kohta)

Impordi signaalkogus
(tonnides)

1. jaanuar kuni 31. detsember 2014

118

1 566 772

1. jaanuar kuni 31. detsember 2015

111

1 645 111

1. jaanuar kuni 31. detsember 2016

104

1 723 449

1. jaanuar kuni 31. detsember 2017

97

1 801 788

1. jaanuar kuni 31. detsember 2018

90

1 880 127

1. jaanuar kuni 31. detsember 2019

83

1 957 500

Alates 1. jaanuarist 2020

75

Ei kohaldata

Aasta

Tabelis näidatud soodustollimaksu kohaldatakse käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast. Tollimakse ei vähendata
tagasiulatuvalt.
2019. aastal kontrollivad ELi osapool ja Ecuador, kui edukalt kulgeb üleminekukategooria „SP1“ kaupadelt tariifide
kaotamine.
Lisatakse stabiliseerimisklausel, mis põhineb järgneval:
i)

üleminekukategooria „SP1“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade impordile kehtestatakse ülemineku
perioodi iga aasta kohta signaalkogus, nagu on näidatud eespool esitatud tabeli kolmandas veerus;

ii) kui asjaomase kalendriaasta signaalkogus on saavutatud, võib ELi osapool selleks aastaks ettenähtud
soodustollimaksu kohaldamise ajutiselt peatada kuni kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui asjaomase
kalendriaasta lõpuni;
iii) juhul kui ELi osapool peatab soodustollimaksu, kohaldab ta baasmäära või selle meetme rakendamisperioodi
kestel kohaldatavat enamsoodustusrežiimi, olenevalt sellest kumb on väiksem;
iv) juhul kui ELi osapool võtab punktides ii ja iii nimetatud meetmeid, alustab ta viivitamata konsultatsioone
Ecuadoriga, et analüüsida ja hinnata olukorda kättesaadavate faktiliste andmete põhjal;
v) punktides ii ja iii nimetatud meetmeid võib kohaldada ainult üleminekuperioodil, mis lõpeb 31. detsembril
2019;
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n) kategooriate „GC“, „MM“, „MZ“, „RI“, „MC“, „RM“, „SC1“, „SC2“, „SR“ ja „SP“ tariifiridadel esitatud Ecuadorist pärit
kaubad liberaliseeritakse tariifikvoodi piires käesoleva alajao punktis B sätestatud tingimuste kohaselt.
B. Kaupade tariifikvoodid
Päritolustaatusega kaupade impordil ELi osapoolde kohaldatakse alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast igal
aastal järgmisi tariifisoodustusi:
ELi osapool lubab tollimaksuvabalt järgmiste kaupade ja koguste importi:
a) kategooriasse „GC“ kuuluvaid kaupu üldkoguses 500 tonni;
b) kategooriasse „MM“ kuuluvaid kaupu üldkoguses 100 tonni;
c) kategooriasse „MZ“ kuuluvaid kaupu üldkoguses 37 000 tonni; kogust suurendatakse igal aastal 1 100 tonni võrra;
d) kategooriasse „RI“ kuuluvaid kaupu üldkoguses 5 000 tonni (1);
e) kategooriasse „MC“ kuuluvaid kaupu üldkoguses 3 000 tonni;
f) kategooriasse „RM“ kuuluvaid kaupu üldkoguses 250 hektoliitrit (väljendatud puhta alkoholi ekvivalendina); kogust
suurendatakse igal aastal 10 hektoliitri võrra;
g) kategooriasse „SC1“ kuuluvaid kaupu üldkoguses 400 tonni;
h) kategooriasse „SC2“ kuuluvaid kaupu üldkoguses 300 tonni;
i) kategooriasse „SR“ (toorsuhkur ja panela) kuuluvaid kaupu üldkoguses 15 000 tonni; kogust suurendatakse igal aastal
450 tonni võrra;
j) kategooriasse „SP“ (standardkvaliteediga toorsuhkur, mille saagis valges suhkrus väljendatuna on 92 %) kuuluvaid
kaupu üldkoguses 10 000 tonni (väljendatud toorsuhkru ekvivalendina); kogust suurendatakse igal aastal 150 tonni
võrra.
ELi OSAPOOLE TOLLITARIIFIDE KAOTAMISE AJAKAVA
ÜLDMÄRKUSED

Suhe Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuriga (CN): Käesoleva ajakava sätteid on üldiselt väljendatud CNi kohaselt
ja käesoleva ajakava sätete tõlgendamist, sealhulgas käesoleva ajakava alamrubriikide alla kuuluvaid kaupu, reguleerivad
CNi üldised märkused ning jaotiste ja kaubagruppide märkused. Kui käesoleva ajakava sätted on identsed CN vastavate
sätetega, on käesoleva ajakava sätetel samasugune tähendus nagu CN vastavatel sätetel.
(1) Viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist uurivad ELi osapool ja Ecuador, kas selle toote võib turule lubada.“
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III LISA
„ELi OSAPOOLE TOLLITARIIFIDE KAOTAMISE AJAKAVA ECUADORIST PÄRIT KAUPADELE

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

Tollimaksuvaba

0

7,7

0

Tollimaksuvaba

0

0101 10 10

Tõupuhtad aretusloomad, hobused

0101 10 90

Tõupuhtad aretusloomad, eeslid

0101 90 11

Hobused, tapaloomad

0101 90 19

Elushobused (v.a. tõupuhtad aretusloomad ja tapaloomad)

11,5

0

0101 90 30

Eluseeslid (v.a tõupuhtad aretusloomad)

7,7

0

0101 90 90

Elusmuulad ja -hobueeslid

10,9

0

0102 10 10

Tõupuhtad aretusloomad, mullikad (poegimata emasveised)

Tollimaksuvaba

0

0102 10 30

Tõupuhtad aretusloomad, lehmad (v.a mullikad)

Tollimaksuvaba

0

0102 10 90

Tõupuhtad aretusloomad, veised (v.a mullikad ja lehmad)

Tollimaksuvaba

0

0102 90 05

Elus koduveised massiga kuni 80 kg (v.a tõupuhtad aretusloomad)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 21

Koduveised massiga üle 80 kg, kuid mitte üle 160 kg, tapaloomad

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 29

Elus koduveised massiga üle 80 kg, kuid mitte üle 160 kg (v.a tapaloomad ja tõupuh 10,2 + 93,1 EUR/
tad aretusloomad)
100 kg/net

0

0102 90 41

Koduveised massiga üle 160 kg, kuid mitte üle 300 kg, tapaloomad

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 49

Elus koduveised massiga üle 160 kg, kuid mitte üle 300 kg (v.a tapaloomad ja tõupuh 10,2 + 93,1 EUR/
tad aretusloomad)
100 kg/net

0

0102 90 51

Mullikad (poegimata emased koduveised) massiga üle 300 kg, tapaloomad

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 59

Elus mullikad (poegimata emased koduveised) massiga üle 300 kg (v.a tapaloomad ja 10,2 + 93,1 EUR/
tõupuhtad aretusloomad)
100 kg/net

0

0102 90 61

Lehmad (emased koduveised) massiga üle 300 kg, tapaloomad (v.a mullikad)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 69

Elus lehmad (emased koduveised) massiga üle 300 kg (v.a tapaloomad, mullikad ja tõu 10,2 + 93,1 EUR/
puhtad aretusloomad)
100 kg/net

0
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Baasmäär

Kate
gooria

0102 90 71

Elus koduveised massiga üle 300 kg, tapaloomad (v.a mullikad ja lehmad)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 79

Elus koduveised massiga üle 300 kg (v.a tapaloomad, mullikad, lehmad ja tõupuhtad 10,2 + 93,1 EUR/
aretusloomad)
100 kg/net

0

0102 90 90

Elusveised (v.a tõupuhtad aretusloomad)

Tollimaksuvaba

0

0103 10 00

Tõupuhtad aretussead

Tollimaksuvaba

0

0103 91 10

Kodusead massiga alla 50 kg (v.a tõupuhtad aretusloomad)

41,2 EUR/
100 kg/net

0

0103 91 90

Elussead massiga alla 50 kg

Tollimaksuvaba

0

0103 92 11

Elus koduemised, vähemalt ühe korra poeginud, massiga vähemalt 160 kg (v.a tõupuh
tad aretusloomad)

35,1 EUR/
100 kg/net

0

0103 92 19

Elus kodusead massiga vähemalt 50 kg (v.a emised, vähemalt ühe korra poeginud, mas
siga vähemalt 160 kg, ja tõupuhtad aretusloomad)

41,2 EUR/
100 kg/net

0

0103 92 90

Elussead massiga vähemalt 50 kg

Tollimaksuvaba

0

0104 10 10

Tõupuhtad aretuslambad

Tollimaksuvaba

0

0104 10 30

Elus lambatalled (kuni aastavanused lambad) (v.a tõupuhtad aretusloomad)

80,5 EUR/
100 kg/net

0

0104 10 80

Elus lambad (v.a lambatalled ja tõupuhtad aretusloomad)

80,5 EUR/
100 kg/net

0

0104 20 10

Tõupuhtad aretuskitsed

3,2

0

0104 20 90

Eluskitsed (v.a tõupuhtad aretusloomad)

80,5 EUR/
100 kg/net

0

0105 11 11

Liigi Gallus domesticus kanade munakana vanavanemkari ja vanemkari, munaliinid, mas
siga kuni 185 g

52 EUR/1 000
p/st

0

0105 11 19

Liigi Gallus domesticus kanade munakana vanavanemkari ja vanemkari, massiga kuni
185 g (v.a munaliinid)

52 EUR/1 000
p/st

0

0105 11 91

Munaliinid (liigi Gallus domesticus kanad) massiga kuni 185 g (v.a munakana vanava
nemkari ja vanemkari)

52 EUR/1 000
p/st

0

0105 11 99

Elus kanad liigist Gallus domesticus massiga kuni 185 g (v.a kalkunid, pärlkanad, muna
kana vanavanemkari ja vanemkari ja munaliinid)

52 EUR/1 000
p/st

0
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Baasmäär

Kate
gooria

0105 12 00

Elus kodukalkunid massiga kuni 185 g

152 EUR/1 000
p/st

0

0105 19 20

Elus koduhaned massiga kuni 185 g

152 EUR/1 000
p/st

0

0105 19 90

Elus kodupardid ja -pärlkanad massiga kuni 185 g

52 EUR/1 000
p/st

0

0105 94 00

Elus kanad liigist Gallus domesticus massiga üle 185 g

20,9 EUR/
100 kg/net

0

0105 99 10

Elus kodupardid massiga üle 185 g

32,3 EUR/
100 kg/net

0

0105 99 20

Elus koduhaned massiga üle 185 g

31,6 EUR/
100 kg/net

0

0105 99 30

Elus kodukalkunid massiga üle 185 g

23,8 EUR/
100 kg/net

0

0105 99 50

Elus kodupärlkanad massiga üle 185 g

34,5 EUR/
100 kg/net

0

0106 11 00

Elus esikloomalised

Tollimaksuvaba

0

0106 12 00

Elus vaalad, delfiinid ja pringlid (imetajad seltsist Cetacea) ning lamantiinid ja dugongid
(imetajad seltsist Sirenia)

Tollimaksuvaba

0

0106 19 10

Elus koduküülikud

3,8

0

0106 19 90

Elus imetajad (v.a esikloomalised, vaalad, delfiinid ja pringlid (imetajad seltsist Cetacea),
lamantiinid ja dugongid (imetajad seltsist Sirenia), hobused, eeslid, muulad, hobueeslid,
veised, sead, lambad, kitsed ja koduküülikud)

Tollimaksuvaba

0

0106 20 00

Elus roomajad (nt maod, kilpkonnad, alligaatorid, kaimanid, iguaanad, gaavialid ja sisa
likud)

Tollimaksuvaba

0

0106 31 00

Elus röövlinnud

Tollimaksuvaba

0

0106 32 00

Elus papagoilised (kaasa arvatud papagoid, aarad ja kakaduud)

Tollimaksuvaba

0

0106 39 10

Elus tuvid

6,4

0

0106 39 90

Elus linnud (v.a röövlinnud, papagoilised (kaasa arvatud papagoid, aarad ja kakaduud)
ja tuvid)

Tollimaksuvaba

0

0106 90 00

Elus loomad (v.a imetajad, roomajad, linnud, kalad, vähid, molluskid või muud veesel
grootud ning mikroorganismide kultuurid jne)

Tollimaksuvaba

0
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Baasmäär

Kate
gooria

0201 10 00

Veise värsked või jahutatud rümbad või poolrümbad

12,8 + 176,8 EU
R/100 kg/net

—

0201 20 20

Veise komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid, kondiga, värsked või jahutatud

12,8 + 176,8 EU
R/100 kg/net

—

0201 20 30

Veise poolitamata või poolitatud eesveerandid, kondiga, värsked või jahutatud

12,8 + 141,4 EU
R/100 kg/net

—

0201 20 50

Veise poolitamata või poolitatud tagaveerandid, kondiga, värsked või jahutatud

12,8 + 212,2 EU
R/100 kg/net

—

0201 20 90

Veise jaotustükid, kondiga, värsked või jahutatud (v.a rümbad ja poolrümbad, komplek 12,8 + 265,2 EU
teeruvad ees- ja tagaveerandid, eesveerandid ja tagaveerandid)
R/100 kg/net

—

0201 30 00

Kondita veiseliha, värske või jahutatud

12,8 + 303,4 EU
R/100 kg/net

—

0202 10 00

Veise rümbad ja poolrümbad, külmutatud

12,8 + 176,8 EU
R/100 kg/net

—

0202 20 10

Veise komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid, kondiga, külmutatud

12,8 + 176,8 EU
R/100 kg/net

—

0202 20 30

Veise poolitamata või poolitatud eesveerandid, külmutatud, kondiga

12,8 + 141,4 EU
R/100 kg/net

—

0202 20 50

Veise poolitamata või poolitatud tagaveerandid, külmutatud, kondiga

12,8 + 221,1 EU
R/100 kg/net

—

0202 20 90

Veise jaotustükid, kondiga, külmutatud (v.a rümbad ja poolrümbad, komplekteeruvad 12,8 + 265,3 EU
ees- ja tagaveerandid, eesveerandid ja tagaveerandid)
R/100 kg/net

—

0202 30 10

Veise kontideta eesveerandid, külmutatud, terved või tükeldatud kuni viieks tükiks, kus 12,8 + 221,1 EU
juures iga eesveerand moodustab ühe ploki; komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid
R/100 kg/net
moodustavad kaks plokki, millest üks on terve või kuni viieks tükiks lõigatud eesvee
rand, teine on tagaveerand ilma sisefileeta, ühes tükis

—

0202 30 50

Veise kontideta õlatükid, abaluuga turjatükid ja rinnatükid, külmutatud

12,8 + 221,1 EU
R/100 kg/net

—

0202 30 90

Külmutatud kontideta veiseliha (v.a eesveerandid, terved või tükeldatud kuni viieks tü 12,8 + 304,1 EU
kiks, kusjuures iga eesveerand peab moodustama ühe ploki; komplekteeruvad ees- ja
R/100 kg/net
tagaveerandid moodustavad kaks plokki, millest üks on terve või kuni viieks tükiks lõi
gatud eesveerand, teine on tagaveerand ilma sisefileeta, ühes tükis, õlatükid, abaluuga
turjatükid ja rinnatükid)

—

0203 11 10

Kodusea rümbad ja poolrümbad, värsked või jahutatud

53,6 EUR/
100 kg/net

—

0203 11 90

Sea rümbad ja poolrümbad, värsked või jahutatud

Tollimaksuvaba

0

L 356/32

CN 2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kate
gooria

0203 12 11

Kodusea tagaosad ja nende jaotustükid, kondiga, värsked või jahutatud

77,8 EUR/
100 kg/net

—

0203 12 19

Kodusea abatükid ja nende jaotustükid, kondiga, värsked või jahutatud

60,1 EUR/
100 kg/net

—

0203 12 90

Sea tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kondiga, värsked või jahutatud

Tollimaksuvaba

0

0203 19 11

Kodusea eesosad ja nende jaotustükid, värsked või jahutatud

60,1 EUR/
100 kg/net

—

0203 19 13

Kodusea seljaosad ja nende jaotustükid, värsked või jahutatud

86,9 EUR/
100 kg/net

—

0203 19 15

Kodusea kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid, värsked või jahutatud

46,7 EUR/
100 kg/net

—

0203 19 55

Kodusea kondita liha, värske või jahutatud (v.a kõhutükid ja nende jaotustükid)

86,9 EUR/
100 kg/net

—

0203 19 59

Kodusea kondita liha, värske või jahutatud (v.a rümbad ja poolrümbad, tagaosad, aba
tükid ja nende jaotustükid ning eesosad, seljatükid, kõhutükid ja nende jaotustükid)

86,9 EUR/
100 kg/net

—

0203 19 90

Värske või jahutatud sealiha (v.a rümbad ja poolrümbad, tagaosad, abatükid ja nende
jaotustükid, kondita)

Tollimaksuvaba

0

0203 21 10

Kodusea rümbad ja poolrümbad, külmutatud

53,6 EUR/
100 kg/net

—

0203 21 90

Sea rümbad ja poolrümbad, külmutatud

Tollimaksuvaba

0

0203 22 11

Kodusea tagaosad ja nende jaotustükid, kondita, külmutatud

77,8 EUR/
100 kg/net

—

0203 22 19

Kodusea abatükid ja nende jaotustükid, kondita, külmutatud

60,1 EUR/
100 kg/net

—

0203 22 90

Sea tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kondita, külmutatud

Tollimaksuvaba

0

0203 29 11

Kodusea eesosad ja nende jaotustükid, külmutatud

60,1 EUR/
100 kg/net

—

0203 29 13

Kodusea seljaosad ja nende jaotustükid, külmutatud, kondiga

86,9 EUR/
100 kg/net

—

0203 29 15

Kodusea kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid, külmutatud

46,7 EUR/
100 kg/net

—
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0203 29 55

Kodusea kondita liha, külmutatud (v.a kõhutükid ja nende jaotustükid)

86,9 EUR/
100 kg/net

—

0203 29 59

Kodusea liha, külmutatud, kondiga (v.a rümbad ja poolrümbad, tagaosad, abatükid ja
nende jaotustükid ning eesosad, seljatükid, kõhutükid ja nende jaotustükid)

86,9 EUR/
100 kg/net

—

0203 29 90

Külmutatud sealiha (v.a rümbad ja poolrümbad, tagaosad, abatükid ja nende jaotustü
kid)

Tollimaksuvaba

0

0204 10 00

Lambatallede rümbad ja poolrümbad, värsked või jahutatud

12,8 + 171,3 EU
R/100 kg/net

10

0204 21 00

Lamba rümbad ja poolrümbad, värsked või jahutatud (v.a lambatalled)

12,8 + 171,3 EU
R/100 kg/net

10

0204 22 10

Lamba lühikesed eesosad, värsked või jahutatud

12,8 + 119,9 EU
R/100 kg/net

10

0204 22 30

Lamba neeru- ja/või seljatükid, värsked või jahutatud

12,8 + 188,5 EU
R/100 kg/net

10

0204 22 50

Lamba tagaosad, värsked või jahutatud

12,8 + 222,7 EU
R/100 kg/net

10

0204 22 90

Värsked või jahutatud lamba jaotustükid, kondiga, (v.a rümbad ja poolrümbad, lühike 12,8 + 222,7 EU
sed eesosad, neeru- ja/või seljatükid ning tagaosad)
R/100 kg/net

10

0204 23 00

Värsked või jahutatud lamba jaotustükid, kondita

12,8 + 311,8 EU
R/100 kg/net

10

0204 30 00

Lamba rümbad ja poolrümbad, külmutatud

12,8 + 128,8 EU
R/100 kg/net

10

0204 41 00

Lamba rümbad ja poolrümbad, külmutatud (v.a lambatalled)

12,8 + 128,8 EU
R/100 kg/net

10

0204 42 10

Lamba lühikesed eesosad, külmutatud

12,8 + 90,2 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 30

Lamba neeru- ja/või seljatükid, külmutatud

12,8 + 141,7 EU
R/100 kg/net

10

0204 42 50

Lamba tagaosad, külmutatud

12,8 + 167,5 EU
R/100 kg/net

10

0204 42 90

Külmutatud lamba jaotustükid, kondiga (v.a rümbad ja poolrümbad, lühikesed eesosad, 12,8 + 167,5 EU
R/100 kg/net
neeru- ja/või seljatükid ning tagaosad)

10

0204 43 10

Külmutatud lambatallede liha, kondita

10

12,8 + 234,5 EU
R/100 kg/net
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0204 43 90

Külmutatud lambaliha, kondita (v.a lambatalled)

12,8 + 234,5 EU
R/100 kg/net

10

0204 50 11

Kitseliha, rümbad ja poolrümbad, värsked või jahutatud

12,8 + 171,3 EU
R/100 kg/net

5

0204 50 13

Kitseliha, lühikesed eesosad, värsked või jahutatud

12,8 + 119,9 EU
R/100 kg/net

5

0204 50 15

Kitseliha, neeru- ja/või seljatükid, värsked või jahutatud

12,8 + 188,5 EU
R/100 kg/net

5

0204 50 19

Kitseliha, tagaosad, värsked või jahutatud

12,8 + 222,7 EU
R/100 kg/net

5

0204 50 31

Värsked või jahutatud kitseliha jaotustükid, kondiga (v.a rümbad ja poolrümbad, lühi 12,8 + 222,7 EU
kesed eesosad, neeru- ja/või seljatükid ning tagaosad)
R/100 kg/net

5

0204 50 39

Värsked või jahutatud kitseliha jaotustükid, kontideta

12,8 + 311,8 EU
R/100 kg/net

5

0204 50 51

Kitseliha, rümbad ja poolrümbad, külmutatud

12,8 + 128,8 EU
R/100 kg/net

5

0204 50 53

Kitseliha, lühikesed eesosad, külmutatud

12,8 + 90,2 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 55

Kitseliha, neeru- ja/või seljatükid, külmutatud

12,8 + 141,7 EU
R/100 kg/net

5

0204 50 59

Kitseliha, tagaosad, külmutatud

12,8 + 167,5 EU
R/100 kg/net

5

0204 50 71

Külmutatud kitseliha jaotustükid, kondiga (v.a rümbad ja poolrümbad, lühikesed eeso 12,8 + 167,5 EU
sad, neeru- ja/või seljatükid ning tagaosad)
R/100 kg/net

5

0204 50 79

Külmutatud kitseliha jaotustükid, kontideta

12,8 + 234,5 EU
R/100 kg/net

5

0205 00 20

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske või jahutatud

5,1

0

0205 00 80

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, külmutatud

5,1

0

0206 10 10

Veise söödav rups, värske või jahutatud, farmaatsiatoodete tooraineks

Tollimaksuvaba

0

0206 10 91

Veise söödav maks, värske või jahutatud (v.a farmaatsiatoodete tooraineks)

Tollimaksuvaba

0
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0206 10 95

Veise söödav paks vaheliha ja õhuke vaheliha, värske või jahutatud (v.a farmaatsiatoo 12,8 + 303,4 EU
dete tooraineks)
R/100 kg/net

—

0206 10 99

Veise söödav rups, värske või jahutatud (v.a farmaatsiatoodete tooraineks, maks ning
paks vaheliha ja õhuke vaheliha)

Tollimaksuvaba

0

0206 21 00

Söödavad veise keeled, külmutatud

Tollimaksuvaba

0

0206 22 00

Söödav veisemaks, külmutatud

Tollimaksuvaba

0

0206 29 10

Veise söödav rups, külmutatud, farmaatsiatoodete tooraineks (v.a keeled ja maks)

Tollimaksuvaba

0

0206 29 91

Veise söödav paks vaheliha ja õhuke vaheliha, külmutatud (v.a farmaatsiatoodete toor 12,8 + 304,1 EU
aineks)
R/100 kg/net

—

0206 29 99

Veise söödav rups, külmutatud (v.a farmaatsiatoodete tooraineks, keeled, maks ning
paks vaheliha ja õhuke vaheliha)

Tollimaksuvaba

0

0206 30 00

Sea söödav rups, värske või jahutatud

Tollimaksuvaba

0

0206 41 00

Sea söödav maks, külmutatud

Tollimaksuvaba

0

0206 49 20

Kodusea söödav rups, külmutatud (v.a maks)

Tollimaksuvaba

0

0206 49 80

Sea söödav rups, külmutatud (v.a maks)

Tollimaksuvaba

0

0206 80 10

Lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske või jahutatud, far
maatsiatoodete tooraineks

Tollimaksuvaba

0

0206 80 91

Hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske või jahutatud (v.a farmaatsia
toodete tooraineks)

6,4

0

0206 80 99

Lamba ja kitse söödav rups, värske või jahutatud (v.a farmaatsiatoodete tooraineks)

Tollimaksuvaba

0

0206 90 10

Lamba, kitse, hobuse, muula või hobueesli söödav rups, külmutatud, farmaatsiatoodete
tooraineks

Tollimaksuvaba

0

0206 90 91

Hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, külmutatud (v.a farmaatsiatoodete
tooraineks)

6,4

0

0206 90 99

Lamba ja kitse söödav rups, külmutatud (v.a farmaatsiatoodete tooraineks)

Tollimaksuvaba

0
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0207 11 10

Värsked või jahutatud kanad ja kuked liigist Gallus domesticus, kitkutud, soolikad välja
võetud, lõplikult rookimata, pea ja jalgadega, nn 83 % kanad

26,2 EUR/
100 kg/net

—

0207 11 30

Värsked või jahutatud kanad ja kuked liigist Gallus domesticus, kitkutud ja roogitud,
ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % kanad

29,9 EUR/
100 kg/net

—

0207 11 90

Värsked või jahutatud kanad ja kuked liigist Gallus domesticus, kitkutud ja roogitud,
ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 65 % kanad, ning värs
ked või jahutatud kanarümbad muul kujul (v.a nn 83 % kanad ja 70 % kanad)

32,5 EUR/
100 kg/net

—

0207 12 10

Külmutatud kanad ja kuked liigist Gallus domesticus, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja
jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % kanad

29,9 EUR/
100 kg/net

—

0207 12 90

Külmutatud kanad ja kuked liigist Gallus domesticus, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja
jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 65 % kanad, ning kanarümbad
muul kujul (v.a nn 70 % kanad)

32,5 EUR/
100 kg/net

—

0207 13 10

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede värsked või jahutatud jaotustükid, kondita

102,4 EUR/
100 kg/net

—

0207 13 20

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede värsked või jahutatud pool- või veerandrüm
bad

35,8 EUR/
100 kg/net

—

0207 13 30

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede värsked või jahutatud tiivad koos tiivaotstega
või ilma nendeta

26,9 EUR/
100 kg/net

—

0207 13 40

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede värsked või jahutatud seljatükid, kaelatükid,
seljatükid koos kaeltega, tagatükid ja tiivaotsad

18,7 EUR/
100 kg/net

—

0207 13 50

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede värsked või jahutatud rinnatükid ja nende jao
tustükid, kondiga

60,2 EUR/
100 kg/net

—

0207 13 60

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede värsked või jahutatud koivad ja nende jaotus
tükid, kondiga

46,3 EUR/
100 kg/net

—

0207 13 70

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede värsked või jahutatud jaotustükid, kondiga (v.
a pool- või veerandrümbad, tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta, seljatükid, kaela
tükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid ja tiivaotsad, rinnatükid, koivad ja nende jao
tustükid)

100,8 EUR/
100 kg/net

—

0207 13 91

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede söödav maks, värske või jahutatud

6,4

0

0207 13 99

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede söödav rups, värske või jahutatud (v.a maks)

18,7 EUR/
100 kg/net

—

0207 14 10

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede külmutatud jaotustükid, kontideta

102,4 EUR/
100 kg/net

—
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0207 14 20

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede külmutatud pool- või veerandrümbad

35,8 EUR/
100 kg/net

—

0207 14 30

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede külmutatud tiivad koos tiivaotstega või ilma
nendeta

26,9 EUR/
100 kg/net

—

0207 14 40

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede külmutatud seljatükid, kaelatükid, seljatükid
koos kaeltega, tagatükid ja tiivaotsad

18,7 EUR/
100 kg/net

—

0207 14 50

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede külmutatud rinnatükid ja nende jaotustükid,
kondiga

60,2 EUR/
100 kg/net

—

0207 14 60

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede külmutatud koivad ja nende jaotustükid, kon
diga

46,3 EUR/
100 kg/net

—

0207 14 70

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede külmutatud jaotustükid, kondiga (v.a poolvõi veerandrümbad, tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta, seljatükid, kaelatükid, sel
jatükid koos kaeltega, tagatükid ja tiivaotsad, rinnatükid, koivad ja nende jaotustükid)

100,8 EUR/
100 kg/net

—

0207 14 91

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede söödav maks, külmutatud

6,4

0

0207 14 99

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede söödav rups, külmutatud (v.a maks)

18,7 EUR/
100 kg/net

—

0207 24 10

Värsked või jahutatud kodukalkunid, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid
kaela, südame, maksa ja puguga, nn 80 % kalkunid

34 EUR/100 kg/
net

—

0207 24 90

Värsked või jahutatud kodukalkunid, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma
kaela, südame, maksa ja puguta, nn 73 % kalkunid, ning värsked või jahutatud kalkuni
rümbad muul kujul (v.a nn 80 % kalkunid)

37,3 EUR/
100 kg/net

—

0207 25 10

Külmutatud kodukalkunid, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, sü
dame, maksa ja puguga, nn 80 % kalkunid

34 EUR/100 kg/
net

—

0207 25 90

Külmutatud kodukalkunid, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, sü
dame, maksa ja puguta, nn 73 % kalkunid, ning kalkunirümbad muul kujul (v.a nn
80 % kalkunid)

37,3 EUR/
100 kg/net

—

0207 26 10

Kodukalkuni värsked või jahutatud jaotustükid, kontideta

85,1 EUR/
100 kg/net

—

0207 26 20

Kodukalkuni värsked või jahutatud pool- või veerandrümbad

41 EUR/100 kg/
net

—

0207 26 30

Kodukalkuni värsked või jahutatud tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 EUR/
100 kg/net

—

0207 26 40

Kodukalkuni värsked või jahutatud seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, taga
tükid ja tiivaotsad

18,7 EUR/
100 kg/net

—
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0207 26 50

Kodukalkuni värsked või jahutatud rinnatükid ja nende jaotustükid, kondiga

67,9 EUR/
100 kg/net

—

0207 26 60

Kodukalkuni värsked või jahutatud sääred ja nende jaotustükid, kondiga

25,5 EUR/
100 kg/net

—

0207 26 70

Kodukalkuni värsked või jahutatud koivad ja nende jaotustükid, kondiga (v.a sääred)

46 EUR/100 kg/
net

—

0207 26 80

Kodukalkuni värsked või jahutatud jaotustükid, kondiga (v.a pool- või veerandrümbad,
tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta, seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega,
tagatükid ja tiivaotsad, rinnatükid, koivad ja nende jaotustükid)

83 EUR/100 kg/
net

—

0207 26 91

Kodukalkuni värske või jahutatud söödav maks

6,4

0

0207 26 99

Kodukalkuni söödav rups, värske või jahutatud (v.a maks)

18,7 EUR/
100 kg/net

—

0207 27 10

Kodukalkuni külmutatud jaotustükid, kontideta

85,1 EUR/
100 kg/net

—

0207 27 20

Kodukalkuni külmutatud pool- ja veerandrümbad

41 EUR/100 kg/
net

—

0207 27 30

Kodukalkuni külmutatud tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 EUR/
100 kg/net

—

0207 27 40

Kodukalkuni külmutatud seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid ja tii
vaotsad

18,7 EUR/
100 kg/net

—

0207 27 50

Kodukalkuni külmutatud rinnatükid ja nende jaotustükid, kondiga

67,9 EUR/
100 kg/net

—

0207 27 60

Kodukalkuni külmutatud sääred ja nende jaotustükid, kondiga

25,5 EUR/
100 kg/net

—

0207 27 70

Kodukalkuni külmutatud koivad ja nende jaotustükid, kondiga (v.a sääred)

46 EUR/100 kg/
net

—

0207 27 80

Kodukalkuni külmutatud jaotustükid, kondiga (v.a pool- või veerandrümbad, tiivad
koos tiivaotstega või ilma nendeta, seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, taga
tükid ja tiivaotsad, rinnatükid, koivad ja nende jaotustükid)

83 EUR/100 kg/
net

—

0207 27 91

Kodukalkuni söödav maks, külmutatud

6,4

0

0207 27 99

Kodukalkuni söödav rups, külmutatud (v.a maks)

18,7 EUR/
100 kg/net

—

0207 32 11

Värsked või jahutatud kodupardid, kitkutud, veretustatud, soolikad välja võetud või lõ
plikult rookimata, pea ja jalgadega, nn 85 % pardid

38 EUR/100 kg/
net

—
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0207 32 15

Värsked või jahutatud kodupardid, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid
kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % pardid

46,2 EUR/
100 kg/net

—

0207 32 19

Värsked või jahutatud kodupardid, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma
kaela, südame, maksa ja puguta, nn 63 % pardid, ning pardirümbad muul kujul (v.a nn
85 % pardid ja 70 % pardid)

51,3 EUR/
100 kg/net

—

0207 32 51

Värsked või jahutatud koduhaned, kitkutud, veretustatud, lõplikult rookimata, pea ja
jalgadega, nn 82 % haned

45,1 EUR/
100 kg/net

—

0207 32 59

Värsked või jahutatud koduhaned, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kaela, sü
dame ja puguga või ilma, nn 75 % haned, ning hanerümbad muul kujul (v.a nn 82 %
haned)

48,1 EUR/
100 kg/net

—

0207 32 90

Värsked või jahutatud pärlkana rümbad

49,3 EUR/
100 kg/net

—

0207 33 11

Külmutatud kodupardid, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame,
maksa ja puguga, nn 70 % pardid

46,2 EUR/
100 kg/net

—

0207 33 19

Külmutatud kodupardid, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame,
maksa ja puguta, nn 63 % pardid, ning pardirümbad muul kujul (v.a nn 70 % pardid)

51,3 EUR/
100 kg/net

—

0207 33 51

Külmutatud koduhaned, kitkutud, veretustatud, lõplikult rookimata, pea ja jalgadega,
nn 82 % haned

45,1 EUR/
100 kg/net

—

0207 33 59

Külmutatud koduhaned, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kaela, südame ja
puguga või ilma, nn 75 % haned, ning hanerümbad muul kujul (v.a nn 82 % haned)

48,1 EUR/
100 kg/net

—

0207 33 90

Külmutatud pärlkana rümbad

49,3 EUR/
100 kg/net

—

0207 34 10

Koduhane söödav rasvane maks, värske või jahutatud

Tollimaksuvaba

0

0207 34 90

Kodupardi söödav rasvane maks, värske või jahutatud

Tollimaksuvaba

0

0207 35 11

Koduhane värsked või jahutatud jaotustükid, kontideta

110,5 EUR/
100 kg/net

—

0207 35 15

Kodupardi ja kodupärlkana värsked või jahutatud jaotustükid, kontideta

128,3 EUR/
100 kg/net

—

0207 35 21

Kodupardi värsked või jahutatud pool- või veerandrümbad

56,4 EUR/
100 kg/net

—
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0207 35 23

Koduhane värsked või jahutatud pool- või veerandrümbad

52,9 EUR/
100 kg/net

—

0207 35 25

Kodupärlkana värsked või jahutatud pool- või veerandrümbad

54,2 EUR/
100 kg/net

—

0207 35 31

Kodupardi, -hane ja -pärlkana värsked või jahutatud tiivad koos tiivaotstega või ilma
nendeta

26,9 EUR/
100 kg/net

—

0207 35 41

Kodupardi, -hane ja -pärlkana värsked või jahutatud seljatükid, kaelatükid, seljatükid
koos kaeltega, tagatükid ja tiivaotsad

18,7 EUR/
100 kg/net

—

0207 35 51

Koduhane värsked või jahutatud rinnatükid ja nende jaotustükid, kondiga

86,5 EUR/
100 kg/net

—

0207 35 53

Kodupardi ja -pärlkana värsked või jahutatud rinnatükid ja nende jaotustükid, kondiga

115,5 EUR/
100 kg/net

—

0207 35 61

Koduhane värsked või jahutatud koivad ja nende jaotustükid, kondiga

69,7 EUR/
100 kg/net

—

0207 35 63

Kodupardi ja -pärlkana värsked või jahutatud koivad ja nende jaotustükid, kondiga

46,3 EUR/
100 kg/net

—

0207 35 71

Kodulindude värsked või jahutatud paletotid

66 EUR/100 kg/
net

—

0207 35 79

Kodupardi, -hane ja -pärlkana värsked või jahutatud jaotustükid, kondiga (v.a pool- või
veerandrümbad, tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta, seljatükid, kaelatükid, seljatü
kid koos kaeltega, tagatükid ja tiivaotsad, rinnatükid, koivad ja nende jaotustükid ning
hane või pardi paletotid)

123,2 EUR/
100 kg/net

—

0207 35 91

Kodupardi, -hane või -pärlkana värske või jahutatud söödav maks (v.a rasvane maks)

6,4

3

0207 35 99

Kodupardi, -hane või -pärlkana söödav rups, värske või jahutatud (v.a maks)

18,7 EUR/
100 kg/net

—

0207 36 11

Koduhane külmutatud jaotustükid, kontideta

110,5 EUR/
100 kg/net

—

0207 36 15

Kodupardi ja kodupärlkana külmutatud jaotustükid, kontideta

128,3 EUR/
100 kg/net

—

0207 36 21

Kodupardi külmutatud pool- või veerandrümbad

56,4 EUR/
100 kg/net

—

0207 36 23

Koduhane külmutatud pool- või veerandrümbad

52,9 EUR/
100 kg/net

—

0207 36 25

Kodupärlkana külmutatud pool- või veerandrümbad

54,2 EUR/
100 kg/net

—
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0207 36 31

Kodupardi, -hane ja -pärlkana külmutatud tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 EUR/
100 kg/net

—

0207 36 41

Kodupardi, -hane ja -pärlkana külmutatud seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kael
tega, tagatükid ja tiivaotsad

18,7 EUR/
100 kg/net

—

0207 36 51

Koduhane külmutatud rinnatükid ja nende jaotustükid, kondiga

86,5 EUR/
100 kg/net

—

0207 36 53

Kodupardi ja -pärlkana külmutatud rinnatükid ja nende jaotustükid, kondiga

115,5 EUR/
100 kg/net

—

0207 36 61

Koduhane külmutatud koivad ja nende jaotustükid, kondiga

69,7 EUR/
100 kg/net

—

0207 36 63

Kodupardi ja -pärlkana külmutatud koivad ja nende jaotustükid, kondiga

46,3 EUR/
100 kg/net

—

0207 36 71

Koduhane või -pardi külmutatud paletotid

66 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 79

Kodupardi, -hane ja -pärlkana külmutatud jaotustükid, kondiga (v.a pool- või veerand
rümbad, tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta, seljatükid, kaelatükid, seljatükid
koos kaeltega, tagatükid ja tiivaotsad, rinnatükid, koivad ja nende jaotustükid ning
hane või pardi paletotid)

123,2 EUR/
100 kg/net

—

0207 36 81

Koduhane söödav rasvane maks, külmutatud

Tollimaksuvaba

0

0207 36 85

Kodupardi söödav rasvane maks, külmutatud

Tollimaksuvaba

0

0207 36 89

Kodupardi, -hane või -pärlkana söödav maks, külmutatud (v.a rasvane maks)

6,4

0

0207 36 90

Kodupardi, -hane või -pärlkana söödav rups, külmutatud (v.a maks)

18,7 EUR/
100 kg/net

—

0208 10 11

Koduküüliku liha ja söödav rups, värske või jahutatud

6,4

0

0208 10 19

Koduküüliku liha ja söödav rups, külmutatud

6,4

0

0208 10 90

Küüliku ja jänese liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

Tollimaksuvaba

0

0208 30 00

Esikloomaliste liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

9

0

0208 40 10

Värske, jahutatud või külmutatud vaalaliha

6,4

0

0208 40 90

Vaala söödav rups ja delfiinide ja pringlite (imetajad seltsist Cetacea) ning lamantiinide
ja dugongide (imetajad seltsist Sirenia) liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmu
tatud

9

0
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0208 50 00

Roomajate liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud (nt maod, kilpkonnad,
krokodillid)

9

0

0208 90 10

Kodutuvi liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

6,4

0

0208 90 20

Vutiliha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

Tollimaksuvaba

0

0208 90 40

Ulukiliha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud (v.a küülikud, jänesed, sead
ja vutid)

Tollimaksuvaba

0

0208 90 55

Värske, jahutatud või külmutatud hülgeliha

6,4

0

0208 90 60

Põhjapõdraliha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

9

0

0208 90 70

Värsked, jahutatud või külmutatud konnakoivad

6,4

0

0208 90 95

Liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud (v.a veise-, sea-, lamba-, kitse-,
hobuse-, eesli-, muula-, hobueesli-, kodulinnu- (liigi Gallus domesticus kanad ja kuked,
pardid, haned, kalkunid, pärlkanad), küüliku-, jänese-, esikloomaliste, vaala-, delfiini- ja
pringli- (imetajad seltsist Cetacea), lamantiini- ja dugongi- (imetajad seltsist Sirenia), roo
majate, tuvi-, uluki-, hülge- ja põhjapõdraliha ning konnakoivad)

9

0

0209 00 11

Värske, jahutatud või külmutatud seapekk, soolatud või soolvees

21,4 EUR/
100 kg/net

0

0209 00 19

Kuivatatud või suitsutatud seapekk

23,6 EUR/
100 kg/net

0

0209 00 30

Seapekk, sulatamata või muul viisil ekstraheerimata

12,9 EUR/
100 kg/net

0

0209 00 90

Kodulinnurasv, sulatamata või muul viisil ekstraheerimata

41,5 EUR/
100 kg/net

0

0210 11 11

Kodusea tagaosad ja nende jaotustükid, soolatud või soolvees, kondiga

77,8 EUR/
100 kg/net

0

0210 11 19

Kodusea abatükid ja nende jaotustükid, soolatud või soolvees, kondiga

60,1 EUR/
100 kg/net

0

0210 11 31

Kodusea tagaosad ja nende jaotustükid, kuivatatud või suitsutatud, kondiga

151,2 EUR/
100 kg/net

0

0210 11 39

Kodusea abatükid ja nende jaotustükid, kuivatatud või suitsutatud, kondiga

119 EUR/
100 kg/net

0

0210 11 90

Sea tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsuta
tud, kondiga

15,4

0
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0210 12 11

Kodusea kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid, soolatud või soolvees

46,7 EUR/
100 kg/net

0

0210 12 19

Kodusea kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid, kuivatatud või suitsutatud

77,8 EUR/
100 kg/net

0

0210 12 90

Sea kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid, soolatud, soolvees, kuivatatud või
suitsutatud

15,4

0

0210 19 10

Kodusea peekoniküljed või spenserosad, soolatud või soolvees

68,7 EUR/
100 kg/net

0

0210 19 20

Kodusea 3/4 peekonikülge või peekonikülje keskosad, soolatud või soolvees

75,1 EUR/
100 kg/net

0

0210 19 30

Kodusea eesosad ja nende jaotustükid, soolatud või soolvees

60,1 EUR/
100 kg/net

0

0210 19 40

Kodusea seljaosad ja nende jaotustükid, soolatud või soolvees

86,9 EUR/
100 kg/net

0

0210 19 50

Kodusea liha, soolatud või soolvees (v.a tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kõhu
tükid ja nende jaotustükid, peekoniküljed või spenserosad, 3/4 peekonikülge või peeko
nikülje keskosad ning eesosad, seljatükid ja nende jaotustükid)

86,9 EUR/
100 kg/net

0

0210 19 60

Kodusea eesosad ja nende jaotustükid, kuivatatud või suitsutatud

119 EUR/
100 kg/net

0

0210 19 70

Kodusea seljaosad ja nende jaotustükid, kuivatatud või suitsutatud

149,6 EUR/
100 kg/net

0

0210 19 81

Kodusea kontideta liha, kuivatatud või suitsutatud (v.a kõhutükid ja nende jaotustükid)

151,2 EUR/
100 kg/net

0

0210 19 89

Kodusea kuivatatud või suitsutatud liha, kondiga (v.a tagaosad, abatükid ja nende jao
tustükid, kõhutükid ja nende jaotustükid ning eesosad, seljatükid ja nende jaotustükid)

151,2 EUR/
100 kg/net

0

0210 19 90

Sealiha, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud (v.a tagaosad, abatükid ja nende
jaotustükid, kondiga, ning kõhutükid ja nende jaotustükid)

15,4

0

0210 20 10

Veiseliha, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud, kondiga

15,4 + 265,2 EU
R/100 kg/net

—

0210 20 90

Kontideta veiseliha, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

15,4 + 303,4 EU
R/100 kg/net

—

0210 91 00

Esikloomaliste liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud, ning
toidukõlblik jahu lihast või rupsist

15,4

0
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0210 92 00

Vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea) ning lamantiini ja dugongi (imetajad
seltsist Sirenia) liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud, ning
toidukõlblik jahu lihast või rupsist

15,4

0

0210 93 00

Roomajate (nt maod, kilpkonnad, alligaatorid) liha ja söödav rups, soolatud, soolvees,
kuivatatud või suitsutatud, ning toidukõlblik jahu lihast või rupsist

15,4

0

0210 99 10

Hobuseliha, soolatud, soolvees või kuivatatud

6,4

0

0210 99 21

Lamba- ja kitseliha, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud, kondiga

222,7 EUR/
100 kg/net

10

0210 99 29

Kontideta lamba- ja kitseliha, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

311,8 EUR/
100 kg/net

10

0210 99 31

Kontideta põhjapõdraliha, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

15,4

10

0210 99 39

Liha, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud (v.a sea-, veise-, põhjapõdra-,
lamba- või kitse-, esikloomaliste, vaala-, delfiini- ja pringli- (imetajad seltsist Cetacea); la
mantiini- ja dugongiliha (imetajad seltsist Sirenia), roomajate liha ning soolatud, sool
vees või kuivatatud hobuseliha)

130,0 EUR/
100 kg/net

—

0210 99 41

Kodusea söödav maks, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

64,9 EUR/
100 kg/net

10

0210 99 49

Kodusea söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud (v.a maks)

47,2 EUR/
100 kg/net

10

0210 99 51

Veise söödav paks vaheliha ja õhuke vaheliha, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsu 15,4 + 303,4 EU
tatud
R/100 kg/net

—

0210 99 59

Veise söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud (v.a paks vaheliha ja
õhuke vaheliha)

12,8

0

0210 99 60

Lamba ja kitse söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

15,4

0

0210 99 71

Söödav hane või pardi rasvane maks, soolatud või soolvees

Tollimaksuvaba

0

0210 99 79

Söödav linnumaks, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud (v.a hane või pardi
rasvane maks)

6,4

—

0210 99 80

Söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud (v.a kodusea, veise, lamba,
kitse, esikloomaliste, vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea); lamantiini ja du
gongi (imetajad seltsist Sirenia), roomajate rups ning linnumaks)

15,4

0

0210 99 90

Toidukõlblik jahu lihast ja rupsist

15,4 + 303,4 EU
R/100 kg/net

—
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Tollimaksuvaba

0

7,5

0

0301 10 10

Elus dekoratiivsed mageveekalad

0301 10 90

Elus dekoratiivsed merekalad

0301 91 10

Elus forellid ja lõhed (Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

8

0

0301 91 90

Elus forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhync
hus aguabonita, Oncorhynchus gilae)

12

0

0301 92 00

Elus angerjad (Anguilla spp.)

Tollimaksuvaba

0

0301 93 00

Elus karpkalalised

8

0

0301 94 00

Elus harilik tuun (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

Elus tuun (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99 11

Elus idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta –
Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch,
sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo
salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

Elus mageveekalad (v.a dekoratiivkalad, forellid ja lõhed, angerjad, karpkalalised, idalõ
hed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhync
hus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e
masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja
doonau taimen (Hucho hucho))

8

0

0301 99 80

Elus merekalad (v.a dekoratiivkalad, forellid ja lõhed [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja
Oncorhynchus chrysogaster], angerjad [Anguilla spp.], tuun [Thunnus thynnus ja Thunnus
maccoyii])

16

0

0302 11 10

Värsked või jahutatud forellid ja lõhed (Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogas
ter)

8

0

0302 11 20

Värsked või jahutatud forellid ja lõhed liigist Oncorhynchus mykiss, peaga ja lõpustega,
roogitud, igaüks massiga üle 1,2 kg, või peata, lõpusteta ja roogitud, igaüks massiga
üle 1 kg

12

0

0302 11 80

Värsked või jahutatud forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) (v.a liigist Oncorhynchus mykiss, peaga
ja lõpustega, roogitud, igaüks massiga üle 1,2 kg, või peata, lõpusteta ja roogitud,
igaüks massiga üle 1 kg)

12

0

0302 12 00

Värsked või jahutatud idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus
gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – On
corhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi
väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho))

2

0
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0302 19 00

Värsked või jahutatud lõhelased (v.a forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja
Oncorhynchus chrysogaster), idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhync
hus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš –
Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), at
landi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho))

8

0

0302 21 10

Värske või jahutatud süvalest (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

Värske või jahutatud hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

Värske või jahutatud vaikse ookeani hiidlest (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

Värske või jahutatud atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

Värsked või jahutatud merikeeled (Solea spp.)

15

0

0302 29 10

Värsked või jahutatud kammellased (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

Värsked või jahutatud lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scoph
thalmidae ja Catharidae) (v.a süvalest, hiidlest, vaikse ookeani hiidlest, atlandi merilest,
merikeeled ja kammellased)

15

0

0302 31 10

Värske või jahutatud albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga) tööstuslikuks töötlemi
seks või säilitamiseks

Tollimaksuvaba

0

0302 31 90

Värske või jahutatud albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga) (v.a tööstuslikuks tööt
lemiseks või säilitamiseks)

22

0

0302 32 10

Värske või jahutatud kulduim-tuun (Thunnus albacares) tööstuslikuks töötlemiseks või
säilitamiseks

Tollimaksuvaba

0

0302 32 90

Värske või jahutatud kulduim-tuun (Thunnus albacares) (v.a tööstuslikuks töötlemiseks
või säilitamiseks)

22

0

0302 33 10

Värske või jahutatud vööttuun tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks

Tollimaksuvaba

0

0302 33 90

Värske või jahutatud vööttuun (v.a tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks)

22

0

0302 34 10

Värske või jahutatud suursilm-tuun (Thunnus obesus) tööstuslikuks töötlemiseks või säi
litamiseks

Tollimaksuvaba

0

0302 34 90

Värske või jahutatud suursilm-tuun (Thunnus obesus) (v.a tööstuslikuks töötlemiseks või
säilitamiseks)

22

0

0302 35 10

Värske või jahutatud tuun (Thunnus thynnus) tööstuslikuks töötlemiseks või säilitami
seks

Tollimaksuvaba

0
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0302 35 90

Värske või jahutatud tuun (Thunnus thynnus) (v.a tööstuslikuks töötlemiseks või säilita
miseks)

22

0

0302 36 10

Värske või jahutatud tuun (Thunnus maccoyii) tööstuslikuks töötlemiseks või säilitami
seks

Tollimaksuvaba

0

0302 36 90

Värske või jahutatud tuun (Thunnus maccoyii) (v.a tööstuslikuks töötlemiseks või säilita
miseks)

22

0

0302 39 10

Värske või jahutatud tuun perekonnast Thunnus tööstuslikuks töötlemiseks või säilita
miseks (v.a Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus ja
Thunnus maccoyii)

Tollimaksuvaba

0

0302 39 90

Värske või jahutatud tuun perekonnast Thunnus (v.a tööstuslikuks töötlemiseks või säi
litamiseks ning Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus ja
Thunnus maccoyii)

22

0

0302 40 00

Värsked või jahutatud heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0302 50 10

Värske või jahutatud tursk (Gadus morhua)

12

0

0302 50 90

Värske või jahutatud tursk (Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

12

0

0302 61 10

Värsked või jahutatud sardiinid (Sardina pilchardus)

23

0

0302 61 30

Värsked või jahutatud sardiinid (Sardinops spp.) ja sardinellid (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

Värske või jahutatud kilu (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

Värske või jahutatud kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

Värske või jahutatud põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

Värsked või jahutatud makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japoni
cus)

20

0

0302 65 20

Värske või jahutatud harilik ogahai e katraan Squalus acanthias

6

0

0302 65 50

Värske või jahutatud koerhai Scyliorhinus spp.

6

0

0302 65 90

Värsked või jahutatud haid (v.a harilik ogahai e katraan Squalus acanthias ja koerhai Scy
liorhinus spp.)

8

0

0302 66 00

Värsked või jahutatud angerjad (Anguilla spp.)

Tollimaksuvaba

0

0302 67 00

Värske või jahutatud mõõkkala (Xiphias gladius)

15

0
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0302 68 00

Värske või jahutatud kihvkala (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69 11

Värsked või jahutatud karpkalalised

8

0

0302 69 19

Värsked või jahutatud mageveekalad (v.a lõhelased, angerjad ja karpkalalised)

8

0

0302 69 21

Värsked või jahutatud perekonna Euthynnus merekalad tööstuslikuks töötlemiseks või
säilitamiseks (v.a vööttuunid)

Tollimaksuvaba

0

0302 69 25

Värsked või jahutatud perekonna Euthynnus merekalad (v.a tööstuslikuks töötlemiseks
või säilitamiseks ja vööttuunid)

22

0

0302 69 31

Värsked või jahutatud kuldsed meriahvenad (Sebastes marinus)

7,5

0

0302 69 33

Värsked või jahutatud meriahvenad (Sebastes spp.) (v.a Sebastes marinus)

7,5

0

0302 69 35

Värske või jahutatud merekala polaartursk e saika (Boreogadus saida)

12

0

0302 69 41

Värske või jahutatud merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

Värske või jahutatud merihaug e molva (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

Värske või jahutatud vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma) ja euroopa süsikas
e pollak (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

Värsked või jahutatud anšoovised (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

Värske või jahutatud hammasahven (Dentex dentex) ja besuugod (Pagellus spp.)

15

0

0302 69 66

Värsked või jahutatud lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius parado
xus)

15

0

0302 69 67

Värske või jahutatud uusmeremaa merluus (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

Värsked või jahutatud merluusid perekonnast Merluccius (v.a lõuna-aafrika merluusid ja
uusmeremaa merluus)

15

0

0302 69 69

Värsked või jahutatud ameerikalutsud (Urophycis)

15

0

0302 69 75

Värsked või jahutatud merilatikad (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

Värsked või jahutatud merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

Värsked või jahutatud putassuud (Micromesistius poutassou või Gadus poutassou)

7,5

0

24.12.2016

CN 2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

Kauba kirjeldus

L 356/49

Baasmäär

Kate
gooria

0302 69 86

Värske või jahutatud lõunaputassuu (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

Värsked või jahutatud stauriidid (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

Värske või jahutatud lõunakongrio (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

Värske või jahutatud kiviahvenlane (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

Värske või jahutatud kuld-merikoger (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

Värsked või jahutatud söödavad merekalad (v.a lõhelased, lestalised, tuun, vööttuun,
heeringas, tursk, sardiinid, sardinellid, kilu, kilttursk e piksa, põhjaatlandi süsikas e
saida, makrell, hai, angerjad [Anguilla spp.], mõõkkala, kihvkala, kuldne meriahven, po
laartursk e saika, merlang, merihaug e molva, vaikse ookeani mintai ja euroopa süsikas
e pollak, anšoovis, hammasahven, merluus, merilatikas, merikurat e õngitseja, putassuu
ja lõunaputassuu, stauriid, lõunakongrio, kiviahvenlane ja kuld-merikoger)

15

0

0302 70 00

Värske või jahutatud kalamaks, -mari ja niisk

10

0

0303 11 00

Külmutatud nerka (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

Külmutatud idalõhed (gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tša
võõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncor
hynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus) (v.a nerka (Oncorhynchus nerka))

2

0

0303 21 10

Külmutatud forellid ja lõhed (Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

9

0

0303 21 20

Külmutatud forellid ja lõhed liigist Oncorhynchus mykiss, peaga ja lõpustega, roogitud,
igaüks massiga üle 1,2 kg, või peata, lõpusteta ja roogitud, igaüks massiga üle 1 kg

12

0

0303 21 80

Külmutatud forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On
corhynchus aguabonita ja Oncorhynchus gilae) (v.a liigist Oncorhynchus mykiss, peaga ja lõ
pustega, roogitud, igaüks massiga üle 1,2 kg, või peata, lõpusteta ja roogitud, igaüks
massiga üle 1 kg)

12

0

0303 22 00

Külmutatud atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

Külmutatud lõhelased (v.a idalõhed, atlandi väärislõhe, doonau taimen ning forellid ja
lõhed)

9

0

0303 31 10

Külmutatud süvalest (Reinhardtius hipoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

Külmutatud hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

Külmutatud vaikse ookeani hiidlest (Hippoglossus stenolepis)

15

0

L 356/50

ET

CN 2007

Euroopa Liidu Teataja

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kate
gooria

0303 32 00

Külmutatud atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

Külmutatud merikeeled (Solea spp.)

7,5

0

0303 39 10

Külmutatud lest (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

Külmutatud kalad perekonnast Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

Külmutatud lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja
Citharidae) (v.a hiidlest, atlandi merilest, merikeeled, lest ja Rhombosolea spp.)

15

0

0303 41 11

Külmutatud albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga) tervena tööstuslikuks töötlemi
seks või säilitamiseks

Tollimaksuvaba

0

0303 41 13

Külmutatud albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga), lõpusteta ja roogitud, tööstusli
kuks töötlemiseks või säilitamiseks

Tollimaksuvaba

0

0303 41 19

Külmutatud albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga) tööstuslikuks töötlemiseks või
säilitamiseks, peata ja lõpusteta, kuid rookimata

Tollimaksuvaba

0

0303 41 90

Külmutatud albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga) (v.a tööstuslikuks töötlemiseks
või säilitamiseks)

22

0

0303 42 12

Külmutatud terve kulduim-tuun (Thunnus albacares) rubriiki 1604 kuuluvate toodete
tööstuslikuks tootmiseks, ühiku mass üle 10 kg

Tollimaksuvaba

0

0303 42 18

Külmutatud terve kulduim-tuun (Thunnus albacares) rubriiki 1604 kuuluvate toodete
tööstuslikuks tootmiseks, ühiku mass kuni10 kg

Tollimaksuvaba

0

0303 42 32

Külmutatud kulduim-tuun (Thunnus albacares) rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstus
likuks tootmiseks, lõpusteta ja roogitud, ühiku mass üle10 kg

Tollimaksuvaba

0

0303 42 38

Külmutatud kulduim-tuun (Thunnus albacares) rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstus
likuks tootmiseks, lõpusteta ja roogitud, ühiku mass kuni10 kg

Tollimaksuvaba

0

0303 42 52

Külmutatud kulduim-tuun (Thunnus albacares) rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstus
likuks tootmiseks, ühiku mass üle10 kg (v.a terved, lõpusteta või roogitud)

Tollimaksuvaba

0

0303 42 58

Külmutatud kulduim-tuun (Thunnus albacares) rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstus
likuks tootmiseks, ühiku mass kuni10 kg (v.a terved, lõpusteta või roogitud)

Tollimaksuvaba

0

0303 42 90

Külmutatud kulduim-tuun (Thunnus albacares) (v.a tööstuslikuks töötlemiseks või säilita
miseks)

22

0

0303 43 11

Külmutatud terve vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) tööstuslikuks töötlemiseks
või säilitamiseks

Tollimaksuvaba

0
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0303 43 13

Külmutatud vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) tööstuslikuks töötlemiseks või
säilitamiseks, lõpusteta ja roogitud

Tollimaksuvaba

0

0303 43 19

Külmutatud vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) tööstuslikuks töötlemiseks või
säilitamiseks, peata ja lõpusteta, kuid rookimata

Tollimaksuvaba

0

0303 43 90

Külmutatud vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) (v.a tööstuslikuks töötlemiseks
või säilitamiseks)

22

0

0303 44 11

Külmutatud terve suursilm-tuun (Thunnus obesus) tööstuslikuks töötlemiseks või säilita
miseks

Tollimaksuvaba

0

0303 44 13

Külmutatud suursilm-tuun (Thunnus obesus) tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks,
lõpusteta ja roogitud

Tollimaksuvaba

0

0303 44 19

Külmutatud suursilm-tuun (Thunnus obesus) tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks,
peata ja lõpusteta, kuid rookimata

Tollimaksuvaba

0

0303 44 90

Külmutatud suursilm-tuun (Thunnus obesus) (v.a tööstuslikuks töötlemiseks või säilita
miseks)

22

0

0303 45 11

Külmutatud terve harilik tuun (Thunnus thynnus) tööstuslikuks töötlemiseks või säilita
miseks

Tollimaksuvaba

0

0303 45 13

Külmutatud harilik tuun (Thunnus thynnus) tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks,
lõpusteta ja roogitud

Tollimaksuvaba

0

0303 45 19

Külmutatud harilik tuun (Thunnus thynnus) tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks,
peata ja lõpusteta, kuid rookimata

Tollimaksuvaba

0

0303 45 90

Külmutatud harilik tuun (Thunnus thynnus) (v.a tööstuslikuks töötlemiseks või säilitami
seks)

22

0

0303 46 11

Külmutatud terve tuun (Thunnus maccoyii) tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks

Tollimaksuvaba

0

0303 46 13

Külmutatud tuun (Thunnus maccoyii) tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks, lõpus
teta ja roogitud

Tollimaksuvaba

0

0303 46 19

Külmutatud tuun (Thunnus maccoyii) tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks, peata
ja lõpusteta, kuid rookimata

Tollimaksuvaba

0

0303 46 90

Külmutatud tuun (Thunnus maccoyii) (v.a tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks)

22

0

0303 49 31

Külmutatud terve tuun perekonnast Thunnus tööstuslikuks töötlemiseks või säilitami
seks (v.a Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus ja Thunnus
maccoyii)

Tollimaksuvaba

0
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0303 49 33

Külmutatud tuun perekonnast Thunnus tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks, lõ
pusteta ja roogitud (v.a Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus
thynnus ja Thunnus maccoyii)

Tollimaksuvaba

0

0303 49 39

Külmutatud tuun perekonnast Thunnus tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks,
peata ja lõpusteta, kuid rookimata (v.a Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obe
sus, Thunnus thynnus ja Thunnus maccoyii)

Tollimaksuvaba

0

0303 49 80

Külmutatud tuun perekonnast Thunnus (v.a tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks
ning Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus ja Thunnus
maccoyii)

22

0

0303 51 00

Külmutatud heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52 10

Külmutatud tursk (Gadus morhua)

12

0

0303 52 30

Külmutatud tursk (Gadus ogac)

12

0

0303 52 90

Külmutatud tursk (Gadus macrocephalus)

12

0

0303 61 00

Külmutatud mõõkkala (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

Külmutatud kihvkala (Dissostichus spp.)

15

0

0303 71 10

Külmutatud sardiinid (Sardina pilchardus)

23

0

0303 71 30

Külmutatud sardiinid (Sardinops spp.) ja sardinellid (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

Külmutatud kilu (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

Külmutatud kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

Külmutatud põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74 30

Külmutatud makrellid (Scomber scombrus ja Scomber japonicus)

20

0

0303 74 90

Külmutatud makrell (Scomber australasicus)

15

0

0303 75 20

Külmutatud harilik ogahai Squalus acanthias

6

0

0303 75 50

Külmutatud koerhai Scyliorhinus spp.

6

0

0303 75 90

Külmutatud haid (v.a koerhaid)

8

0
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Tollimaksuvaba

0

0303 76 00

Külmutatud angerjad (Anguilla spp.)

0303 77 00

Külmutatud kiviahvenad (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78 11

Külmutatud lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

Külmutatud argentiina merluus (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

Külmutatud uusmeremaa merluus (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

Külmutatud merluusid perekonnast Merluccius (v.a lõuna-aafrika merluusid ja uusmere
maa merluus, argentiina merluus ja uusmeremaa merluus)

15

0

0303 78 90

Külmutatud ameerikaluts (Urophycis spp.)

15

0

0303 79 11

Külmutatud karpkalalised

8

0

0303 79 19

Külmutatud mageveekalad (v.a lõhelased, angerjad ja karpkalalised)

8

0

0303 79 21

Külmutatud perekonna Euthynnus merekalad tööstuslikuks töötlemiseks või säilitami
seks, terved (v.a alamrubriigi 0303 43 vööttuunid)

Tollimaksuvaba

0

0303 79 23

Külmutatud perekonna Euthynnus merekalad tööstuslikuks töötlemiseks või säilitami
seks, lõpusteta ja roogitud (v.a alamrubriigi 0303 43 vööttuunid)

Tollimaksuvaba

0

0303 79 29

Külmutatud perekonna Euthynnus merekalad tööstuslikuks töötlemiseks või säilitami
seks, peata ja lõpusteta, kuid rookimata (v.a alamrubriigi 0303 43 vööttuunid)

Tollimaksuvaba

0

0303 79 31

Külmutatud perekonna Euthynnus merekalad (v.a alamrubriigi 0303 43 vööttuunid
ning tööstuslikuks töötlemiseks või säilitamiseks)

22

0

0303 79 35

Külmutatud kuldne meriahven (Sebastes marinus)

7,5

0

0303 79 37

Külmutatud meriahvenad (Sebastes spp.) (v.a Sebastes marinus)

7,5

0

0303 79 41

Külmutatud merekala polaartursk e saika (Boreogadus saida)

12

0

0303 79 45

Külmutatud merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

Külmutatud merihaug e molva (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

Külmutatud vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma) ja euroopa süsikas e pollak
(Pollachius pollachius)

15

0
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0303 79 58

Külmutatud merekala liigist Orcynopsis unicolor

10

0

0303 79 65

Külmutatud anšoovised (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

Külmutatud hammasahven (Dentex dentex) ja besuugod (Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

Külmutatud merilatikad (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

Külmutatud merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

Külmutatud putassuud (Micromesistius poutassou ja Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

Külmutatud lõunaputassuu (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

Külmutatud hobumakrell (stauriidid) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

Külmutatud uusmeremaa piitsmerluus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

Külmutatud lõunakongrio (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

Külmutatud kalad liikidest Pelotreis flavilatus ja Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

Külmutatud söödavad merekalad (v.a lõhelased, lestalised, tuun, vööttuun, heeringas,
tursk, mõõkkala, kihvkala, sardiinid, sardinellid, kilu, kilttursk e piksa, põhjaatlandi sü
sikas e saida, makrell, hai, angerjad (Anguilla spp.), kiviahvenlane, merluusid, perekonna
Euthynnus kalad, kuldne meriahven, polaartursk e saika, merlang, merihaug e molva,
vaikse ookeani mintai ja euroopa süsikas e pollak, kala liigist Orcynopsis unicolor, anšoo
vis, hammasahven, merilatikas, merikurat e õngitseja, putassuu ja lõunaputassuu, stau
riid, uusmeremaa piitsmerluus, lõunakongrio, kalad liikidest Pelotreis flavilatus ja Peltor
hamphus novaezelandiae)

15

0

0303 80 10

Külmutatud kalamari ja niisk desoksüribonukleiinhappe või protamiinsulfaadi tootmi
seks

Tollimaksuvaba

0

0303 80 90

Külmutatud söödav kalamaks, -mari ja niisk (v.a kalamari ja niisk desoksüribonukleiin
happe või protamiinsulfaadi tootmiseks)

10

0

0304 11 10

Värsked või jahutatud mõõkkala (Xiphias gladius) fileed

18

0

0304 11 90

Värske või jahutatud mõõkkala (Xiphias gladius) liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

15

0

0304 12 10

Värsked või jahutatud kihvkala (Dissostichus spp.) fileed

18

0

0304 12 90

Värske või jahutatud kihvkala (Dissostichus spp.) liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

15

0
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0304 19 13

Värsked või jahutatud idalõhe (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus
gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – On
corhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus, atlandi
väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)) fileed

2

0

0304 19 15

Värsked või jahutatud forelli ja lõhe liigist Oncorhynchus mykiss fileed, igaüks massiga
üle 400 g

12

0

0304 19 17

Värsked või jahutatud forelli ja lõhe (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss fileed, igaüks
massiga kuni 400 g, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ja Oncorhynchus gilae)

12

0

0304 19 19

Värsked või jahutatud mageveekalade fileed (v.a forell ja lõhe (Salmo trutta, Oncorhync
hus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ja Oncorhynchus gilae), idalõhe,
atlandi väärislõhe ja doonau taimen)

9

0

0304 19 31

Värsked või jahutatud tursa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaar
tursa e saika Boreogadus saida fileed

18

0

0304 19 33

Põhjaatlandi süsika e saida (Pollachius virens) fileed, värsked või jahutatud

18

0

0304 19 35

Meriahvena (Sebastes spp.) fileed, värsked või jahutatud

18

0

0304 19 39

Värsked või jahutatud merekalade fileed (v.a mõõkkala, kihvkala, tursk, polaartursk e
saika (Boreogadus saida), süsikas e saida ja meriahven)

18

0

0304 19 91

Värske või jahutatud mageveekalade liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

8

0

0304 19 97

Nn liblikfilee heeringast või räimest, värske või jahutatud

15

0

0304 19 99

Merekalade liha (k.a kalahakkliha), värske või jahutatud (v.a mõõkkala, kihvkala, kalafi
leed ja nn liblikfilee heeringast või räimest)

15

0

0304 21 00

Külmutatud mõõkkala (Xiphias gladius) fileed

7,5

0

0304 22 00

Külmutatud kihvkala (Dissostichus spp.) fileed

15

0

0304 29 13

Külmutatud idalõhe (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha,
keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus
kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus, atlandi väärislõhe
(Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)) fileed

2

0

0304 29 15

Külmutatud forelli ja lõhe liigist Oncorhynchus mykiss fileed, igaüks massiga üle 400 g

12

0

0304 29 17

Külmutatud forelli ja lõhe (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss) fileed, igaüks massiga
kuni 400 g, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ja Oncorhynchus gilae

12

0
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0304 29 19

Külmutatud mageveekalade fileed (v.a forell ja lõhe (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ja Oncorhynchus gilae), idalõhe, atlandi vää
rislõhe ja doonau taimen)

9

0

0304 29 21

Külmutatud tursa (Gadus macrocephalus) fileed

7,5

0

0304 29 29

Külmutatud tursa (Gadus morhua, Gadus ogac) ja polaartursa e saika Boreogadus saida fi
leed

7,5

0

0304 29 31

Külmutatud põhjaatlandi süsika e saida (Pollachius virens) fileed

7,5

0

0304 29 33

Külmutatud kilttursa e piksa (Melanogrammus aeglefinus) fileed

7,5

0

0304 29 35

Külmutatud kuldse meriahvena (Sebastes marinus) fileed

7,5

0

0304 29 39

Külmutatud meriahvena (Sebastes spp.) fileed (v.a Sebastes marinus)

7,5

0

0304 29 41

Külmutatud merlangi (Merlangius merlangus) fileed

7,5

0

0304 29 43

Külmutatud merihaugi e molva (Molva spp.) fileed

7,5

0

0304 29 45

Külmutatud tuuni (Thunnus) ja perekonna Euthynnus kalade fileed

18

0

0304 29 51

Külmutatud makrelli (Scomber australasicus) fileed

15

0

0304 29 53

Külmutatud makrelli (Scomber scombrus, Scomber japonicus) ja kalade liigist Orcynopsis
unicolor fileed

15

0

0304 29 55

Külmutatud lõuna-aafrika merluusi (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus) fileed

7,5

0

0304 29 56

Külmutatud argentiina merluusi (Merluccius hubbsi) fileed

7,5

0

0304 29 58

Külmutatud merluusi fileed perekonnast Merluccius (v.a lõuna-aafrika merluus, uusmere
maa merluus ja argentiina merluus)

6,1

0

0304 29 59

Külmutatud ameerikalutsu (Urophycis spp.) fileed

7,5

0

0304 29 61

Külmutatud koerhai fileed (Squalus acanthias ja Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

Külmutatud haifileed (v.a koerhaid)

7,5

0

0304 29 71

Külmutatud atlandi merilesta (Pleuronectes platessa) fileed

7,5

0

0304 29 73

Külmutatud lesta (Platichthys flesus) fileed

7,5

0
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0304 29 75

Külmutatud heeringa (Clupea harengus, Clupea pallasii) fileed

15

0

0304 29 79

Külmutatud kammellaste (Lepidorhombus spp.) fileed

15

0

0304 29 83

Külmutatud merikuradi e õngitseja (Lophius spp.) fileed

15

0

0304 29 85

Külmutatud vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma) fileed

13,7

0

0304 29 91

Külmutatud uusmeremaa piitsmerluus (Macruronus novaezelandiae) fileed

7,5

0

0304 29 99

Külmutatud merekalade fileed (v.a mõõkkala, kihvkala, tursk, polaartursk e saika (Bo
reogadus saida), süsikas e saida, kilttursk e piksa, meriahven, merlang, merihaug e
molva, tuun, perekonna Euthynnus kalad, makrell, kalad liigist Orcynopsis unicolor, amee
rikaluts, haid, atlandi merilest, lest, heeringas, kammellased, merikurat e õngitseja,
vaikse ookeani mintai ja uusmeremaa piitsmerluus)

15

0

0304 91 00

Külmutatud mõõkkala (Xiphias gladius) liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

7,5

0

0304 92 00

Külmutatud kihvkala (Dissostichus spp.) liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

7,5

0

0304 99 10

Külmutatud surimi

14,2

0

0304 99 21

Külmutatud mageveekala liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

8

0

0304 99 23

Külmutatud heeringa (Clupea harengus, Clupea pallasii) liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

15

0

0304 99 29

Külmutatud meriahvena (Sebastes spp.) liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

8

0

0304 99 31

Külmutatud tursa (Gadus macrocephalus) liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

7,5

0

0304 99 33

Külmutatud tursa (Gadus morhua) liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

7,5

0

0304 99 39

Külmutatud tursa (Gadus ogac) ja polaartursa e saika Boreogadus saida liha (k.a kalahak
kliha) (v.a fileed)

7,5

0

0304 99 41

Külmutatud põhjaatlandi süsika e saida (Pollachius virens) liha (k.a kalahakkliha) (v.a fi
leed)

7,5

0

0304 99 45

Külmutatud kilttursa e piksa (Melanogrammus aeglefinus) liha (k.a kalahakkliha) (v.a fi
leed)

7,5

0

0304 99 51

Külmutatud merluusi (Merluccius spp.) ja ameerikalutsu (Urophycis spp.) liha (k.a kala
hakkliha) (v.a fileed)

7,5

0
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0304 99 55

Külmutatud kammellaste liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

15

0

0304 99 61

Külmutatud merilatika (Brama spp.) liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

15

0

0304 99 65

Külmutatud merikuradi e õngitseja (Lophius spp.) liha (k.a kalahakkliha) (v.a fileed)

7,5

0

0304 99 71

Külmutatud putassuu (Micromesistius poutassou või Gadus poutassou) liha (k.a kalahak
kliha) (v.a fileed)

7,5

0

0304 99 75

Külmutatud vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma) liha (k.a kalahakkliha) (v.a
fileed ja surimi)

7,5

0

0304 99 99

Merekalade liha (k.a kalahakkliha), külmutatud (v.a mõõkkala, kihvkala, heeringas, me
riahven, kuldne meriahven, tursk, polaartursk e saika, süsikas e saida, kilttursk e piksa,
merluus, kammellased, merilatikas, merikurat e õngitseja, putassuu, vaikse ookeani
mintai ja fileed)

7,5

0

0305 10 00

Inimtoiduks kõlblik kalajahu ja -graanulid

13

0

0305 20 00

Kalamaks, -mari ja -niisk, kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees

11

0

0305 30 11

Tursa (Gadus macrocephalus) fileed, kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutamata

16

0

0305 30 19

Tursa (Gadus morhua, Gadus ogac) ja polaartursa e saika Boreogadus saida fileed, kuivata
tud, soolatud või soolvees, suitsutamata

20

0

0305 30 30

Idalõhe (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncor
hynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e
masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar),
doonau taimen (Hucho hucho) fileed, soolatud või soolvees, suitsutamata

15

0

0305 30 50

Süvalesta (Reinhardtius hippoglossoides) fileed, soolatud või soolvees, suitsutamata

15

0

0305 30 90

Kalafileed, soolatud või soolvees, suitsutatud (v.a tursk ja idalõhe, atlandi väärislõhe,
doonau taimeni ja süvalesta fileed, soolatud või soolvees)

16

0

0305 41 00

Idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncor
hynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e
masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar),
doonau taimen (Hucho hucho), suitsutatud, k.a fileed

13

0

0305 42 00

Heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii), suitsutatud, k.a fileed

10

0

0305 49 10

Süvalest (Reinhardtius hippoglossoides), suitsutatud, k.a fileed

15

0
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0305 49 20

Hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus), suitsutatud, k.a fileed

16

0

0305 49 30

Makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), suitsutatud, k.a fi
leed

14

0

0305 49 45

Forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster), suitsu
tatud, k.a fileed

14

0

0305 49 50

Angerjad (Anguilla spp.), suitsutatud, k.a fileed

14

0

0305 49 80

Suitsutatud kala, k.a fileed (v.a idalõhe, atlandi väärislõhe, doonau taimen, heeringas,
süvalest, hiidlest, makrellid, forellid ja lõhed ja angerjas)

14

0

0305 51 10

Tursk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), kuivatatud, soolamata ja suitsu
tamata, päikese käes kuivatatud (stockfish) tursk (v.a fileed)

13

0

0305 51 90

Tursk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), kuivatatud, soolatud ja suitsuta
mata soolatud ja kuivatatud kala (klippfish) (v.a fileed)

13

0

0305 59 11

Polaartursk e saika (Boreogadus saida), kuivatatud, soolamata, suitsutamata, päikese käes
kuivatatud kala (stockfish) (v.a fileed)

13

0

0305 59 19

Polaartursk e saika (Boreogadus saida), kuivatatud ja soolatud, suitsutamata, soolatud ja
kuivatatud kala (klippfish) (v.a fileed)

13

0

0305 59 30

Heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii), kuivatatud, soolatud või mitte, suitsutamata
(v.a fileed)

12

0

0305 59 50

Anšoovised (Engraulis spp.), kuivatatud, soolatud või mitte, suitsutamata (v.a fileed)

10

0

0305 59 70

Hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus), kuivatatud, soolatud või mitte, suitsutamata
(v.a fileed)

15

0

0305 59 80

Kala, kuivatatud, soolatud või mitte, suitsutamata (v.a tursk, polaartursk e saika (Boreo
gadus saida), heeringas, anšoovised, hiidlest e paltus ja kalafileed)

12

0

0305 61 00

Heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii), soolatud või soolvees (v.a fileed)

12

0

0305 62 00

Tursk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), soolatud või soolvees (v.a fileed)

13

0

0305 63 00

Anšoovised (Engraulis spp.), soolatud või soolvees (v.a fileed)

10

0

0305 69 10

Polaartursk e saika (Boreogadus saida), soolatud või soolvees (v.a fileed)

13

0
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0305 69 30

Hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus), soolatud või soolvees (v.a fileed)

15

0

0305 69 50

Idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncor
hynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e
masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar),
doonau taimen (Hucho hucho), soolatud või soolvees (v.a fileed)

11

0

0305 69 80

Kala, soolatud või soolvees, kuid kuivatamata ja suitsutamata (v.a heeringas, tursk, an
šoovised, polaartursk e saika (Boreogadus saida), hiidlest e paltus, idalõhe, atlandi vääris
lõhe, doonau taimen ja fileed)

12

0

0306 11 10

Külmutatud langustid (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), puhastatud või puhasta
mata, k.a puhastamata vähilakad, vees või aurus keedetud

12,5

0

0306 11 90

Külmutatud langustid (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), puhastatud või puhasta
mata, k.a puhastamata langustid, vees või aurus keedetud (v.a vähilakad)

12,5

0

0306 12 10

Külmutatud terved homaarid (Homarus spp.), k.a puhastamata homaarid, vees või aurus
keedetud

6

0

0306 12 90

Külmutatud homaarid (Homarus spp.) (v.a terved)

16

0

0306 13 10

Külmutatud garneelid ja krevetid sugukonnast Pandalidae, puhastatud või puhastamata,
k.a puhastamata garneelid ja krevetid, vees või aurus keedetud

12

0

0306 13 30

Külmutatud garneelid perekonnast Crangon, puhastatud või puhastamata, k.a puhasta
mata garneelid, vees või aurus keedetud

18

0

0306 13 40

Külmutatud süvaveegarneelid liigist Parapenaeus longirostris, puhastatud või puhasta
mata, k.a puhastamata garneelid, vees või aurus keedetud

12

0

0306 13 50

Külmutatud garneelid perekonnast Penaeus, puhastatud või puhastamata, k.a puhasta
mata garneelid, vees või aurus keedetud

12

0

0306 13 80

Külmutatud garneelid ja krevetid, puhastatud või puhastamata, k.a puhastamata kreve
tid, vees või aurus keedetud (v.a garneelid ja krevetid sugukonnast Pandalidae, garneelid
perekonnast Crangon, süvaveegarneelid liigist Parapenaeus longirostris ning garneelid pe
rekonnast Penaeus)

12

0

0306 14 10

Külmutatud krabid liikidest Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ja Callinectes sapi
dus, puhastatud või puhastamata, k.a puhastamata krabid, vees või aurus keedetud

7,5

0

0306 14 30

Külmutatud harilikud taskukrabid (Cancer pagurus), puhastatud või puhastamata, k.a pu
hastamata krabid, vees või aurus keedetud

7,5

0
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0306 14 90

Külmutatud krabid, puhastatud või puhastamata, k.a puhastamata krabid, vees või au
rus keedetud (v.a Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp., Callinectes sapidus ja Cancer
pagurus)

7,5

0

0306 19 10

Külmutatud mageveevähid, puhastatud või puhastamata, k.a puhastamata vähid, vees
või aurus keedetud

7,5

0

0306 19 30

Külmutatud norra salehomaarid (Nephorops norvegicus), puhastatud või puhastamata, k.a
puhastamata norra salehomaarid, vees või aurus keedetud

12

0

0306 19 90

Külmutatud vähid, inimtoiduks kõlblikud, puhastatud või puhastamata, k.a puhasta
mata vähid, eelnevalt vees või aurus keedetud (v.a langustid, homaarid, krevetid, krabid,
mageveevähid, norra salehomaarid (Nephorops norvegicus), inimtoiduks kõlblik külmuta
tud jahu ja graanulid vähkidest)

12

0

0306 21 00

Elus jõevähid ja langustid (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), puhastatud või pu
hastamata, kuivatatud, soolatud või soolvees, k.a puhastamata langustid, vees või aurus
keedetud

12,5

0

0306 22 10

Elus homaarid (Homarus spp.)

8

0

0306 22 91

Terved homaarid, kuivatatud, soolatud või soolvees, k.a puhastamata homaarid, vees
või aurus keedetud

8

0

0306 22 99

Homaaride (Homarus spp.) osad, kuivatatud, soolatud või soolvees, k.a puhastamata
homaarid, vees või aurus keedetud

10

0

0306 23 10

Krevetid sugukonnast Pandalidae, puhastatud või puhastamata, elus, kuivatatud, soola
tud või soolvees, k.a puhastamata krevetid, vees või aurus keedetud

12

0

0306 23 31

Garneelid perekonnast Crangon, puhastatud või puhastamata, k.a puhastamata krevetid,
värsked, jahutatud või vees või aurus keedetud

18

0

0306 23 39

Garneelid perekonnast Crangon, puhastatud või puhastamata, elus, kuivatatud, soolatud
või soolvees, k.a puhastamata krevetid, vees või aurus keedetud, jahutatud või jahuta
mata

18

0

0306 23 90

Krevetid, puhastatud või puhastamata, elus, kuivatatud, soolatud või soolvees, k.a pu
hastamata krevetid, vees või aurus keedetud (v.a krevetid sugukonnast Pandalidae ja gar
neelid perekonnast Crangon)

12

0

0306 24 30

Harilikud taskukrabid (Cancer pagurus), puhastatud või puhastamata, elus, kuivatatud,
soolatud või soolvees, k.a puhastamata krabid, vees või aurus keedetud

7,5

0

0306 24 80

Krabid, puhastatud või puhastamata, elus, kuivatatud, soolatud või soolvees, k.a puhas
tamata krabid, vees või aurus keedetud (v.a taskukrabid)

7,5

0
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0306 29 10

Mageveevähid, puhastatud või puhastamata, elus, kuivatatud, soolatud või soolvees, k.a
puhastamata mageveevähid, vees või aurus keedetud

7,5

0

0306 29 30

Norra salehomaarid (Nephorops norvegicus), puhastatud või puhastamata, elus, kuivata
tud, soolatud või soolvees, k.a puhastamata norra salehomaarid, vees või aurus keede
tud

12

0

0306 29 90

Vähid, inimtoiduks kõlblik, puhastatud või puhastamata, elus, värsked, jahutatud, kui
vatatud, soolatud või soolvees, k.a puhastamata vähid, eelnevalt vees või aurus keede
tud (v.a langustid, homaarid, krevetid, krabid, mageveevähid, norra salehomaarid (Nep
horops norvegicus), inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid vähkidest (v.a külmutatud))

12

0

0307 10 10

Elusad lamedad austrid (Ostera spp.), ühiku mass (koos karbiga) kuni 40 g

Tollimaksuvaba

0

0307 10 90

Elusad austrid, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud (v.a
elusad lamedad austrid (Ostera spp.), ühiku mass (koos karbiga) kuni 40 g)

9

0

0307 21 00

Elusad kammkarbid perekondadest Pecten, Chlamys või Placopecten, sh ebakammkarbid,
värsked või jahutatud, puhastatud või puhastamata

8

0

0307 29 10

Suured e püha Jakobi kammkarbid (Pecten maximus), puhastatud või puhastamata, kül
mutatud

8

0

0307 29 90

Kammkarbid perekondadest Pecten, Chlamys või Placopecten, sh ebakammkarbid, külmu
tatud, kuivatatud, soolatud või soolvees, puhastatud või puhastamata (v.a suured e
püha Jakobi kammkarbid (Pecten maximus))

8

0

0307 31 10

Rannakarbid e miidiad (Mytilus spp.), elusad, värsked või jahutatud, puhastatud või pu
hastamata

10

0

0307 31 90

Rannakarbid e miidiad (Perna spp.), elusad, värsked või jahutatud, puhastatud või pu
hastamata

8

0

0307 39 10

Rannakarbid e miidiad (Mytilus spp.), külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees,
puhastatud või puhastamata

10

0

0307 39 90

Rannakarbid e miidiad (Perna spp.), külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees, pu
hastatud või puhastamata

8

0

0307 41 10

Seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), elusad, värsked või jahutatud,
puhastatud või puhastamata

8

0

0307 41 91

Ebakalmaarid (Loligo spp., nooljas kalmaar Ommastrephes sagittatus), elusad, värsked või
jahutatud, puhastatud või puhastamata

6

0

0307 41 99

Kalmaarid (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), elusad, värsked või
jahutatud, puhastatud või puhastamata (v.a Ommastrephes Sagittatus)

8

0

0307 49 01

Seepiad liigist Sepiola rondeleti, külmutatud, puhastatud või puhastamata

6

0
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0307 49 11

Seepiad (Sepiola), külmutatud, puhastatud või puhastamata (v.a Sepiola rondeleti)

8

0

0307 49 18

Seepiad (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma), külmutatud, puhastatud või puhastamata

8

0

0307 49 31

Harilik ebakalmaar (Loligo vulgaris), külmutatud, puhastatud või puhastamata

6

0

0307 49 33

Ebakalmaar (Loligo pealei), külmutatud, puhastatud või puhastamata

6

0

0307 49 35

Ebakalmaar (Loligo patagonica), külmutatud

6

0

0307 49 38

Ebakalmaar (Loligo spp), külmutatud (v.a Loligo vulgaris, pealei ja patagonica)

6

0

0307 49 51

Nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus), külmutatud, puhastatud või puhastamata

6

0

0307 49 59

Kalmaarid (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), külmutatud, puhasta
tud või puhastamata (v.a Ommastrephes sagittatus)

8

0

0307 49 71

Seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), kuivatatud, soolatud või sool
vees, puhastatud või puhastamata

8

0

0307 49 91

Ebakalmaarid (Loligo spp.), nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus), kuivatatud, soola
tud või soolvees, puhastatud või puhastamata

6

0

0307 49 99

Kalmaarid (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), kuivatatud, soolatud
või soolvees, puhastatud või puhastamata (v.a Ommastrephes sagittatus)

8

0

0307 51 00

Kaheksajalad (Octopus spp.), elusad, värsked või jahutatud

8

0

0307 59 10

Kaheksajalad (Octopus spp.), külmutatud

8

0

0307 59 90

Kaheksajalad (Octopus spp.), kuivatatud, soolatud või soolvees

8

0

0307 60 00

Teod, elusad, värsked, jahutatud või külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees, pu
hastatud või puhastamata (v.a meriteod)

Tollimaksuvaba

0

0307 91 00

Limused, elusad, värsked või jahutatud, inimtoiduks kõlblikud, karbis või karbita, k.a
söödavad merisiilikud, meripurad jt veeselgrootud (muud kui vähid); värske või jahuta
tud inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide (v.a
austrid, kammkarbid perekondadest Pecten, Chlamys või Placopecten, sh ebakammkarbid,
rannakarbid e miidiad (Mytilus spp., Perna spp.), seepiad (Sepia officinalis, Rossia macro
soma, Sepiola spp.), kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepio
teuthis spp.), kaheksajalad (Octopus spp.) teod, v.a meriteod)

11

0

0307 99 11

Illex spp., puhastatud või puhastamata, külmutatud

8

0
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0307 99 13

Veenuskarp või muud liigid sugukonnast Veneridae, puhastatud või puhastamata, kül
mutatud

8

0

0307 99 15

Meduus (Rhopilema spp.), külmutatud

Tollimaksuvaba

0

0307 99 18

Limused, külmutatud, inimtoiduks kõlblikud, karbis või karbita, k.a söödavad merisiili
kud, meripurad ja muud veeselgrootud (muud kui vähid); külmutatud inimtoiduks
kõlblik jahu ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide (v.a austrid, kamm
karbid perekondadest Pecten, Chlamys või Placopecten, sh ebakammkarbid, rannakarbid e
miidiad (Mytilus spp., Perna spp.), seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola
spp.), kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), ka
heksajalad (Octopus spp.), teod, v.a meriteod, Illex spp., veenuskarbid ja muud liigid su
gukonnast Veneridae ning meduus (Rhopilema spp.))

11

0

0307 99 90

Limused, inimtoiduks kõlblikud, karbis või karbita, kuivatatud, soolatud või soolvees,
k.a söödavad merisiilikud, meripurad jt veeselgrootud (muud kui vähid); inimtoiduks
kõlblik jahu ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide (v.a värsked, jahutatud
või külmutatud austrid, kammkarbid perekondadest Pecten, Chlamys või Placopecten, sh
ebakammkarbid, rannakarbid e miidiad (Mytilus spp., Perna spp.), seepiad (Sepia officina
lis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototoda
rus spp., Sepioteuthis spp.), kaheksajalad (Octopus spp.) ja teod, v.a meriteod)

11

0

0401 10 10

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega kuni 1 % massist, kontaktpakendis mahuga kuni
2 l, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita

13,8 EUR/
100 kg/net

—

0401 10 90

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega kuni 1 % massist, kontsentreerimata, suhkru- või
muu magusainelisandita (v.a kontaktpakendis mahuga kuni 2 l)

12,9 EUR/
100 kg/net

—

0401 20 11

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 1 %, kuid kuni 3 % massist, kontaktpakendis
mahuga kuni 2 l, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita

18,8 EUR/
100 kg/net

—

0401 20 19

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 1 %, kuid kuni 3 %, massist, kontsentreerimata,
suhkru- või muu magusainelisandita (v.a kontaktpakendis mahuga kuni 2 l)

17,9 EUR/
100 kg/net

—

0401 20 91

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 3 %, kuid kuni 6 % massist, kontaktpakendis
mahuga kuni 2 l, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita

22,7 EUR/
100 kg/net

—

0401 20 99

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 3 %, kuid kuni 6 % massist, kontsentreerimata,
suhkru- või muu magusainelisandita (v.a kontaktpakendis mahuga kuni 2 l)

21,8 EUR/
100 kg/net

—

0401 30 11

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 6 %, kuid kuni 21 % massist, kontaktpakendis
mahuga kuni 2 l, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita

57,5 EUR/
100 kg/net

—
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0401 30 19

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 6 %, kuid kuni 21 % massist, kontsentreeri
mata, suhkru- või muu magusainelisandita (v.a kontaktpakendis mahuga kuni 2 l)

56,6 EUR/
100 kg/net

—

0401 30 31

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 21 %, kuid kuni 45 % massist, kontaktpakendis
mahuga kuni 2 l, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita

110 EUR/
100 kg/net

—

0401 30 39

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 21 %, kuid kuni 45 % massist, kontsentreeri
mata, suhkru- või muu magusainelisandita (v.a kontaktpakendis mahuga kuni 2 l)

109,1 EUR/
100 kg/net

—

0401 30 91

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 45 % massist, kontaktpakendis mahuga kuni
2 l, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita

183,7 EUR/
100 kg/net

—

0401 30 99

Piim ja rõõsk koor rasvasisaldusega üle 45 % massist, kontsentreerimata, suhkru- või
muu magusainelisandita (v.a kontaktpakendis mahuga kuni 2 l)

182,8 EUR/
100 kg/net

—

0402 10 11

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist, suhkru- või muu
magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg

125,4 EUR/
100 kg/net

7

0402 10 19

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist, suhkru- või muu
magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg

118,8 EUR/
100 kg/net

7

0402 10 91

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist, suhkru- või muu
magusainelisandiga, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg

1,19 EUR/kg
+ 27,5 EUR/
100 kg/net

7

0402 10 99

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist, suhkru- või muu
magusainelisandiga, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg

1,19 EUR/kg
+ 21 EUR/
100 kg/net

7

0402 21 11

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 1,5 % massist, suhkru- või muu
magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg

135,7 EUR/
100 kg/net

7

0402 21 17

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 11 % massist,
suhkru- või muu magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg või mõnel
muul viisil pakendatud

130,4 EUR/
100 kg/net

7

0402 21 19

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 11 %, kuid kuni 27 % massist, suh
kru- või muu magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg või mõnel muul
viisil pakendatud

130,4 EUR/
100 kg/net

7

0402 21 91

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 27 % massist, suhkru- või muu
magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg

167,2 EUR/
100 kg/net

7

0402 21 99

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 27 % massist, suhkru- või muu
magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg

161,9 EUR/
100 kg/net

7
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0402 29 11

Spetsiaalne imikupiim tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandiga, rasvasisaldu
sega üle 10 %, kuid kuni 27 % massist, hermeetilistes pakendites netomassiga kuni
500 g

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/
100 kg/net

7

0402 29 15

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist,
suhkru- või muu magusainelisandiga, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg (v.a imiku
piim hermeetilistes pakendites netomassiga kuni 500 g)

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/
100 kg/net

7

0402 29 19

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist,
suhkru- või muu magusainelisandiga, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg

1,31 EUR/kg
+ 16,8 EUR/
100 kg/net

7

0402 29 91

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 27 % massist, suhkru- või muu
magusainelisandiga, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg

1,62 EUR/kg
+ 22 EUR/
100 kg/net

7

0402 29 99

Piim ja rõõsk koor tahkel kujul rasvasisaldusega üle 27 % massist, suhkru- või muu
magusainelisandiga, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg

1,62 EUR/kg
+ 16,8 EUR/
100 kg/net

7

0402 91 11

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega kuni 8 % massist, suhkru- või
muu magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg (v.a tahkel kujul)

34,7 EUR/
100 kg/net

7

0402 91 19

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega kuni 8 % massist, suhkru- või
muu magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg (v.a tahkel kujul)

34,7 EUR/
100 kg/net

7

0402 91 31

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega üle 8 %, kuid kuni 10 % massist,
suhkru- või muu magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg (v.a tahkel
kujul)

43,4 EUR/
100 kg/net

7

0402 91 39

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega üle 8 %, kuid kuni 10 % massist,
suhkru- või muu magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg (v.a tahkel
kujul)

43,4 EUR/
100 kg/net

7

0402 91 51

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega üle 10 %, kuid kuni 45 % mas
sist, suhkru- või muu magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg (v.a
tahkel kujul)

110 EUR/
100 kg/net

7

0402 91 59

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega üle 10 %, kuid kuni 45 % mas
sist, suhkru- või muu magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg (v.a tah
kel kujul)

109,1 EUR/
100 kg/net

7

0402 91 91

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega üle 45 % massist, suhkru- või
muu magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg (v.a tahkel kujul)

183,7 EUR/
100 kg/net

7

0402 91 99

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega üle 45 % massist, suhkru- või
muu magusainelisandita, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg (v.a tahkel kujul)

182,8 EUR/
100 kg/net

7
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0402 99 11

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega kuni 9,5 % massist, suhkru- või
muu magusainelisandiga, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg (v.a tahkel kujul)

57,2 EUR/
100 kg/net

7

0402 99 19

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega kuni 9,5 % massist, suhkru- või
muu magusainelisandiga, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg (v.a tahkel kujul)

57,2 EUR/
100 kg/net

7

0402 99 31

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega üle 9,5 %, kuid kuni 45 % mas
sist, suhkru- või muu magusainelisandiga, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg (v.a
tahkel kujul)

1,08 EUR/kg
+ 19,4 EUR/
100 kg/net

7

0402 99 39

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega üle 9,5 %, kuid kuni 45 % mas
sist, suhkru- või muu magusainelisandiga, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg (v.a tah
kel kujul)

1,08 EUR/kg
+ 18,5 EUR/
100 kg/net

7

0402 99 91

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega üle 45 % massist, suhkru- või
muu magusainelisandiga, kontaktpakendis mahuga kuni 2,5 kg (v.a tahkel kujul)

1,81 EUR/kg
+ 19,4 EUR/
100 kg/net

7

0402 99 99

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud, rasvasisaldusega üle 45 % massist, suhkru- või
muu magusainelisandiga, kontaktpakendis mahuga üle 2,5 kg (v.a tahkel kujul)

1,81 EUR/kg
+ 18,5 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 11

Jogurt (v.a lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga), suhkruvõi muu magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 3,0 % massist

20,5 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 13

Jogurt (v.a lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga), suhkruvõi muu magusainelisandita, rasvasisaldusega üle 3,0 %, kuid kuni 6,0 % massist

24,4 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 19

Jogurt (v.a lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga), suhkruvõi muu magusainelisandita, rasvasisaldusega üle 6,0 % massist

59,2 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 31

Jogurt (v.a lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga), suhkruvõi muu magusainelisandiga, rasvasisaldusega kuni 3,0 % massist

0,17 EUR/kg
+ 21,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 33

Jogurt (v.a lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga), suhkruvõi muu magusainelisandiga, rasvasisaldusega üle 3,0 %, kuid kuni 6,0 % massist

0,20 EUR/kg
+ 21,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 39

Jogurt (v.a lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga), suhkruvõi muu magusainelisandiga, rasvasisaldusega üle 6,0 % massist

0,54 EUR/kg
+ 21,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 51

Jogurt, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-,
pähkli- või kakaolisandiga, suhkru- või muu magusainelisandiga, tahkel kujul, piimaras
vasisaldusega kuni 1,5 % massist

8,3 + 95 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 53

Jogurt, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, 8,3 + 130,4 EUR/
100 kg/net
pähkli- või kakaolisandiga, suhkru- või muu magusainelisandiga, tahkel kujul, piimaras
vasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist

7
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0403 10 59

Jogurt, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, 8,3 + 168,8 EUR/
pähkli- või kakaolisandiga, suhkru- või muu magusainelisandiga, tahkel kujul, piimaras
100 kg/net
vasisaldusega üle 27 % massist

7

0403 10 91

Jogurt, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, 8,3 + 12,4 EUR/
pähkli- või kakaolisandiga, suhkru- või muu magusainelisandiga, piimarasvasisaldusega
100 kg/net
kuni 3 % massist (v.a tahkel kujul)

7

0403 10 93

Jogurt, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, 8,3 + 17,1 EUR/
pähkli- või kakaolisandiga, suhkru- või muu magusainelisandiga, piimarasvasisaldusega
100 kg/net
üle 3 %, kuid kuni 6 % massist (v.a tahkel kujul)

7

0403 10 99

Jogurt, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, 8,3 + 26,6 EUR/
pähkli- või kakaolisandiga, suhkru- või muu magusainelisandiga, piimarasvasisaldusega
100 kg/net
üle 6 % massist (v.a tahkel kujul)

7

0403 90 11

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 1,5 %
massist (v.a jogurt, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga)

100,4 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 13

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega üle 1,5 %,
kuid kuni 27 % massist (v.a jogurt, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või
kakaolisandiga)

135,7 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 19

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega üle 27 %
massist (v.a jogurt, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga)

167,2 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 31

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandiga, rasvasisaldusega kuni 1,5 %
massist (v.a jogurt, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga)

0,95 EUR/kg
+ 22 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 33

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandiga, rasvasisaldusega üle 1,5 %,
kuid kuni 27 % massist (v.a jogurt, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või
kakaolisandiga)

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 39

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandiga, rasvasisaldusega üle 27 %
massist (v.a jogurt, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga)

1,62 EUR/kg
+ 22 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 51

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita,
rasvasisaldusega kuni 3 % massist (v.a tahkel kujul, jogurt, lõhna- või maitseainetega
või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga)

20,5 EUR/
100 kg/net

7
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0403 90 53

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita,
rasvasisaldusega üle 3 %, kuid kuni 6 % massist (v.a tahkel kujul, jogurt, lõhna- või
maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga)

24,4 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 59

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita,
rasvasisaldusega üle 6 % massist (v.a tahkel kujul, jogurt, lõhna- või maitseainetega või
puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga)

59,2 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 61

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga,
rasvasisaldusega kuni 3 % massist (v.a tahkel kujul, jogurt, lõhna- või maitseainetega
või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga)

0,17 EUR/kg
+ 21,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 63

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga,
rasvasisaldusega üle 3 %, kuid kuni 6 % massist (v.a tahkel kujul, jogurt, lõhna- või
maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga)

0,20 EUR/kg
+ 21,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 69

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga,
rasvasisaldusega üle 6 % massist (v.a tahkel kujul, jogurt, lõhna- või maitseainetega või
puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga)

0,54 EUR/kg
+ 21,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 71

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga, suhkru- või
muu magusainelisandiga või ilma, tahkel kujul, rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist (v.a
jogurt)

8,3 + 95 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 73

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim 8,3 + 130,4 EUR/
ja koor, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga, suhkru- või
100 kg/net
muu magusainelisandiga või ilma, tahkel kujul, rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni
27 % massist (v.a jogurt)

7

0403 90 79

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim 8,3 + 168,8 EUR/
ja koor, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga, suhkru- või
100 kg/net
muu magusainelisandiga või ilma, tahkel kujul, rasvasisaldusega üle 27 % massist (v.a
jogurt)

7

0403 90 91

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-,
pähkli- või kakaolisandiga, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, rasvasisaldu
sega kuni 3 % massist (v.a tahkel kujul ja jogurt)

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/net

7
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0403 90 93

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-,
pähkli- või kakaolisandiga, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, rasvasisaldu
sega üle 3 %, kuid kuni 6 % massist (v.a tahkel kujul ja jogurt)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 99

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim
ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-,
pähkli- või kakaolisandiga, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, rasvasisaldu
sega üle 6 % massist (v.a tahkel kujul ja jogurt)

8,3 + 26,6 EUR/
100 kg/net

7

0404 10 02

Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkruvõi muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) kuni 15 % mas
sist ja rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist

7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 04

Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkruvõi muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) kuni 15 % mas
sist ja rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist

135,7 EUR/
100 kg/net

0

0404 10 06

Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkruvõi muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) kuni 15 % mas
sist ja rasvasisaldusega üle 27 % massist

167,2 EUR/
100 kg/net

0

0404 10 12

Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkruvõi muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) üle 15 % mas
sist ja rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist

100,4 EUR/
100 kg/net

0

0404 10 14

Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkruvõi muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) üle 15 % mas
sist ja rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist

135,7 EUR/
100 kg/net

0

0404 10 16

Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkruvõi muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) üle 15 % mas
sist ja rasvasisaldusega üle 27 % massist

167,2 EUR/
100 kg/net

0

0404 10 26

Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- 0,07 EUR/kg/net
või muu magusainelisandiga, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) kuni 15 %
+ 16,8 EUR/
massist ja rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist
100 kg/net

0

0404 10 28

Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- 1,31 EUR/kg/net
või muu magusainelisandiga, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) kuni 15 %
+ 22 EUR/
massist ja rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist
100 kg/net

0

0404 10 32

Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- 1,62 EUR/kg/net
või muu magusainelisandiga, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) kuni 15 %
+ 22 EUR/
massist ja rasvasisaldusega üle 27 % massist
100 kg/net

0
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0404 10 34

Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- 0,95 EUR/kg/net
või muu magusainelisandiga, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) üle 15 % mas
+ 22 EUR/
sist ja rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist
100 kg/net

0

0404 10 36

Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- 1,31 EUR/kg/net
või muu magusainelisandiga, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) üle 15 % mas
+ 22 EUR/
sist ja rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist
100 kg/net

0

0404 10 38

Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- 1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/
või muu magusainelisandiga, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) üle 15 % mas
sist ja rasvasisaldusega üle 27 % massist
100 kg/net

0

0404 10 48

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või 0,07 EUR/kg/net
muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) kuni 15 % massist
ja rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist (v.a pulbrina, graanulitena või muul tahkel ku
jul)

0

0404 10 52

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või
muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) kuni 15 % massist
ja rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist (v.a pulbrina, graanulitena või
muul tahkel kujul)

135,7 EUR/
100 kg/net

0

0404 10 54

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või
muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) kuni 15 % massist
ja rasvasisaldusega üle 27 % massist (v.a pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul)

167,2 EUR/
100 kg/net

0

0404 10 56

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või
muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) üle 15 % massist ja
rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist (v.a pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul)

100,4 EUR/
100 kg/net

0

0404 10 58

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või
muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) üle 15 % massist ja
rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist (v.a pulbrina, graanulitena või muul
tahkel kujul)

135,7 EUR/
100 kg/net

0

0404 10 62

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või
muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) üle 15 % massist ja
rasvasisaldusega üle 27 % massist (v.a pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul)

167,2 EUR/
100 kg/net

0

0404 10 72

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või 0,07 EUR/kg/net
+ 16,8 EUR/
muu magusainelisandiga, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) kuni 15 % massist
100 kg/net
ja rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist (v.a pulbrina, graanulitena või muul tahkel ku
jul)

0
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0404 10 74

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või 1,31 EUR/kg/net
muu magusainelisandiga, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) kuni 15 % massist
+ 22 EUR/
ja rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist (v.a pulbrina, graanulitena või
100 kg/net
muul tahkel kujul)

0

0404 10 76

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või 1,62 EUR/kg/net
muu magusainelisandiga, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) kuni 15 % massist
+ 22 EUR/
ja rasvasisaldusega üle 27 % massist (v.a pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul)
100 kg/net

0

0404 10 78

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või 0,95 EUR/kg/net
muu magusainelisandiga, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) üle 15 % massist ja
+ 22 EUR/
rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist (v.a pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul)
100 kg/net

0

0404 10 82

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või 1,31 EUR/kg/net
muu magusainelisandiga, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) üle 15 % massist ja
+ 22 EUR/
rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist (v.a pulbrina, graanulitena või muul
100 kg/net
tahkel kujul)

0

0404 10 84

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või 1,62 EUR/kg/net
muu magusainelisandiga, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) üle 15 % massist ja
+ 22 EUR/
rasvasisaldusega üle 27 % massist (v.a pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul)
100 kg/net

0

0404 90 21

Mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magu
sainelisandita, rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist

100,4 EUR/
100 kg/net

0

0404 90 23

Mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magu
sainelisandita, rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist

135,7 EUR/
100 kg/net

0

0404 90 29

Mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magu
sainelisandita, rasvasisaldusega üle 27 % massist

167,2 EUR/
100 kg/net

0

0404 90 81

Mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magu 0,95 EUR/kg/net
sainelisandiga, rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist
+ 22 EUR/
100 kg/net

0

0404 90 83

Mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magu 1,31 EUR/kg/net
sainelisandiga, rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid kuni 27 % massist
+ 22 EUR/
100 kg/net

0

0404 90 89

Mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magu 1,62 EUR/kg/net
sainelisandiga, rasvasisaldusega üle 27 % massist
+ 22 EUR/
100 kg/net

0

0405 10 11

Naturaalne või rasvasisaldusega vähemalt 80 %, kuid kuni 85 % massist, kontaktpaken
dis netomassiga kuni 1 kg (v.a veetustatud või ja ghee)

—

189,6 EUR/
100 kg/net
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0405 10 19

Naturaalne või rasvasisaldusega vähemalt 80 %, kuid kuni 85 % massist (v.a kontaktpa
kendis netomassiga kuni 1 kg ning veetustatud või ja ghee)

189,6 EUR/
100 kg/net

—

0405 10 30

Taastatud või rasvasisaldusega vähemalt 80 %, kuid kuni 85 % massist (v.a veetustatud
või ja ghee)

189,6 EUR/
100 kg/net

—

0405 10 50

Vadakuvõi rasvasisaldusega vähemalt 80 %, kuid kuni 85 % massist (v.a veetustatud või
ja ghee)

189,6 EUR/
100 kg/net

—

0405 10 90

Või rasvasisaldusega üle 85 %, kuid kuni 95 % massist (v.a veetustatud või ja ghee)

231,3 EUR/
100 kg/net

—

0405 20 10

Piimarasvavõided rasvasisaldusega vähemalt 39 %, kuid alla 60 % massist

9 + EA

5

0405 20 30

Piimarasvavõided rasvasisaldusega vähemalt 60 %, kuid kuni 75 % massist

9 + EA

5

0405 20 90

Piimarasvavõided rasvasisaldusega üle 75 %, kuid alla 80 % massist

189,6 EUR/
100 kg/net

—

0405 90 10

Piimarasvad rasvasisaldusega vähemalt 99,3 % massist ja veesisaldusega kuni 0,5 %
massist

231,3 EUR/
100 kg/net

—

0405 90 90

Piimarasvad, veetustatud või ja ghee (v.a rasvasisaldusega vähemalt 99,3 % massist ja
veesisaldusega kuni 0,5 % massist ning naturaalne või, taastatud või ja vadakuvõi)

231,3 EUR/
100 kg/net

—

0406 10 20

Värske juust (valmimata või laagerdamata), sh vadakujuust, ja kohupiim rasvasisaldu
sega kuni 40 % massist

185,2 EUR/
100 kg/net

7

0406 10 80

Värske juust (valmimata või laagerdamata), sh vadakujuust, ja kohupiim rasvasisaldu
sega üle 40 % massist

221,2 EUR/
100 kg/net

7

0406 20 10

Glarusi ürdijuust (tuntud nimetuse Schabziger all), riivitud või pulbristatud

7,7

7

0406 20 90

Riivitud või pulbristatud juust (v.a Glarusi ürdijuust (tuntud nimetuse Schabziger all))

188,2 EUR/
100 kg/net

7

0406 30 10

Sulatatud juust, riivimata, pulbristamata, mille valmistamisel pole kasutatud muid juus
tusorte peale Emmentali, Gruyère või Appenzelli juustu, millele võib olla lisatud Gla
rusi ürdijuustu (tuntud nimetuse Schabziger all); jaemüügiks pakendatud, rasvasisaldus
kuni 56 % kuivaine massist

144,9 EUR/
100 kg/net

7

0406 30 31

Sulatatud juust, riivimata, pulbristamata, rasvasisaldusega kuni 36 % massist ja rasvasi
saldusega kuni 48 % kuivaine massist (v.a sulatatud juustusegud, mille valmistamisel
on kasutatud Emmentali, Gruyère või Appenzelli juustu, millele võib olla lisatud Gla
rusi ürdijuustu (tuntud nimetuse Schabziger all), jaemüügiks pakendatud)

139,1 EUR/
100 kg/net

7

L 356/74

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016
Kate
gooria

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

0406 30 39

Sulatatud juust, riivimata, pulbristamata, rasvasisaldusega kuni 36 % massist ja rasvasi
saldusega üle 48 % kuivaine massist (v.a sulatatud juustusegud, mille valmistamisel on
kasutatud Emmentali, Gruyère või Appenzelli juustu, millele võib olla lisatud Glarusi
ürdijuustu (tuntud nimetuse Schabziger all), jaemüügiks pakendatud, rasvasisaldusega
kuni 56 % kuivaine massist)

144,9 EUR/
100 kg/net

7

0406 30 90

Sulatatud juust, riivimata, pulbristamata, rasvasisaldusega üle 36 % massist (v.a sulata
tud juustusegud, mille valmistamisel on kasutatud Emmentali, Gruyère või Appenzelli
juustu, millele võib olla lisatud Glarusi ürdijuustu (tuntud nimetuse Schabziger all), jae
müügiks pakendatud, rasvasisaldusega kuni 56 % kuivaine massist)

215 EUR/
100 kg/net

7

0406 40 10

Roquefort

140,9 EUR/
100 kg/net

7

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 EUR/
100 kg/net

7

0406 40 90

Sinihallitusjuust ja muud juustud, mis sisaldavad Penicillium roquefort'i tekitatud hallitust

140,9 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 01

Töötlemiseks ettenähtud juust (v.a toorjuust, k.a vadakujuust, fermenteerimata, kohu
piim, sulatatud juust, sinihallitusjuust ja muud juustud, mis sisaldavad Penicillium roque
fort'i tekitatud hallitust ning riivitud või pulbristatud juust)

167,1 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 13

Emmental (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

171,7 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 15

Gruyère ja Sbrinz (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

171,7 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 17

Bergkäse ja Appenzell (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

171,7 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or ja Tête de Moine (v.a riivitud või pulbrista
tud ja töötlemiseks)

171,7 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 19

Glarusi ürdijuust (tuntud nimetuse Schabziger all), mis on valmistatud kooritud piimast
ja millele on lisatud peeneks hakitud maitsetaimi (v.a riivitud või pulbristatud ja töötle
miseks)

7,7

7

0406 90 21

Cheddar (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

167,1 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 23

Edam (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 25

Tilsit (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 27

Butterkäse (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7
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0406 90 29

Kashkaval (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 32

Feta (v.a töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 35

Kefalo-Tyri (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 37

Finlandia (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 39

Jarlsberg (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 50

Juust lamba- või pühvlipiimast, pakendites, mis sisaldavad soolvett, või lamba- või kit
senahast lähkrites (v.a feta)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 61

Grana Padano ja Parmigiano Reggiano, rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasv
aine veesisaldusega kuni 47 % massist (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

188,2 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 63

Fiore Sardo ja Pecorino, rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldu
sega kuni 47 % massist (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

188,2 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 69

Mujal nimetamata juust rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldu
sega kuni 47 % massist

188,2 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 73

Provolone, rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldusega üle
47 %, kuid kuni 72 % massist (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio ja Ragusano, rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mit
terasvaine veesisaldusega üle 47 %, kuid kuni 72 % massist (v.a riivitud või pulbristatud
ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo ja Samsø, rasvasisaldusega kuni 40 %
massist ja mitterasvaine veesisaldusega üle 47 %, kuid kuni 72 % massist (v.a riivitud
või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 78

Gouda, rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldusega üle 47 %,
kuid kuni 72 % massist (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin ja Taleggio, rasvasisaldusega kuni
40 % massist ja mitterasvaine veesisaldusega üle 47 %, kuid kuni 72 % massist (v.a rii
vitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby ja Monte
rey, rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldusega üle 47 %, kuid
kuni 72 % massist (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7
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0406 90 82

Camembert, rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldusega üle
47 %, kuid kuni 72 % massist (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 84

Brie, rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldusega üle 47 %, kuid
kuni 72 % massist (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 85

Kefalograviera ja Kasseri (v.a riivitud või pulbristatud ja töötlemiseks)

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 86

Mujal nimetamata juust rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldu
sega üle 47 %, kuid kuni 72 % massist

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 87

Mujal nimetamata juust rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldu
sega üle 52 %, kuid kuni 62 % massist

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 88

Mujal nimetamata juust rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldu
sega üle 62 %, kuid kuni 72 % massist

151 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 93

Mujal nimetamata juust rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldu
sega üle 72 % massist

185,2 EUR/
100 kg/net

7

0406 90 99

Mujal nimetamata juust rasvasisaldusega üle 40 % massist

221,2 EUR/
100 kg/net

7

0407 00 11

Kalkuni- ja hanemunad inkubeerimiseks

105 EUR/1 000
p/st

—

0407 00 19

Kodulindude munad inkubeerimiseks (v.a kalkuni- ja hanemunad)

35 EUR/1 000
p/st

—

0407 00 30

Kodulindude munad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud (v.a inku
beerimiseks)

30,4 EUR/
100 kg/net

—

0407 00 90

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud (v.a kodulindude
munad)

7,7

0

0408 11 20

Munakollane, kuivatatud, inimtoiduks kõlbmatu, suhkru- või muu magusainelisandiga
või ilma

Tollimaksuvaba

0

0408 11 80

Munakollane, kuivatatud, inimtoiduks kõlblik, suhkru- või muu magusainelisandiga või
ilma

142,3 EUR/
100 kg/net

—

0408 19 20

Munakollane, värske, vees või aurus keedetud, vormitud, külmutatud või muul viisil
töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, inimtoiduks kõlbmatu (v.a
kuivatatud)

Tollimaksuvaba

0

0408 19 81

Munakollane, vedel, inimtoiduks kõlblik, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

62 EUR/100 kg/
net

—
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0408 19 89

Munakollane (v.a vedel), külmutatud või muul viisil töödeldud, inimtoiduks kõlblik,
suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a kuivatatud)

66,3 EUR/
100 kg/net

—

0408 91 20

Kuivatatud linnumunad, kooreta, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, inim
toiduks kõlbmatu (v.a munakollane)

Tollimaksuvaba

0

0408 91 80

Kuivatatud linnumunad, kooreta, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, inim
toiduks kõlblik (v.a munakollane)

137,4 EUR/
100 kg/net

—

0408 99 20

Linnumunad, kooreta, värske, vees või aurus keedetud, vormitud, külmutatud või muul
viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, inimtoiduks kõlbmatu
(v.a kuivatatud munad ja munakollane)

Tollimaksuvaba

0

0408 99 80

Linnumunad, kooreta, värske, vees või aurus keedetud, vormitud, külmutatud või muul
viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, inimtoiduks kõlblik (v.a
kuivatatud munad ja munakollane)

35,3 EUR/
100 kg/net

—

0409 00 00

Naturaalne mesi

17,3

0

0410 00 00

Kilpkonnamunad, linnupesad jm mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained

7,7

0

0501 00 00

Töötlemata juuksed, puhastatud, pestud või pesemata; juuksejäätmed

Tollimaksuvaba

0

0502 10 00

Kodu- ja metssea harjased ning karvad ja nende jäätmed

Tollimaksuvaba

0

0502 90 00

Mägrakarvad jm karvad harjatoodete valmistamiseks ja nende jäätmed

Tollimaksuvaba

0

0504 00 00

Loomasooled, -põied ja -maod (v.a kalade omad), terved või tükeldatud, värsked, jahu
tatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

Tollimaksuvaba

0

0505 10 10

Töötlemata suled täite- ja polstrimaterjaliks ning udusuled, tolmust puhastatud, desin
fitseeritud või lihtsalt puhastatud või mitte

Tollimaksuvaba

0

0505 10 90

Suled täite- ja polstrimaterjaliks, põhjalikult puhastatud ja säilitusmaterjaliga immuta
tud

Tollimaksuvaba

0

0505 90 00

Linnunahad jm sulgede või udusulgedega kaetud kehaosad, suled, sh kärbitud serva
dega, töötlemata või töödeldud puhastamise, desinfitseerimise või säilitusmaterjaliga
immutamise teel; sulgedest või nende osadest pulber ja jäätmed (v.a suled täite- ja pols
trimaterjaliks)

Tollimaksuvaba

0

0506 10 00

Osseiin ja happega töödeldud loomakondid

Tollimaksuvaba

0
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0506 90 00

Loomakondid ja sarvesäsi, nendest valmistatud pulber ja jäätmed, töötlemata, rasvatus
tatud, deželatiniseeritud või eeltöödeldud (v.a osseiin ja happega töödeldud loomakon
did ning kujusse lõigatud)

Tollimaksuvaba

0

0507 10 00

Elevandiluu, töötlemata või eeltöödeldud, sellest valmistatud pulber ning jäätmed (v.a
kujusse lõigatud)

Tollimaksuvaba

0

0507 90 00

Kilpkonna kilp, vaalaluu ja vaalakiused, sarved, kabjad, küüned, nokad, töötlemata või
eeltöödeldud, nendest valmistatud pulber ning jäätmed (v.a kujusse lõigatud ja elevan
diluu)

Tollimaksuvaba

0

0508 00 00

Korallid jms materjal, merekarbid, kooriklaste ja okasnahksete mereloomade koorikkes
tad, seepia luukestad, töötlemata või eeltöödeldud, ent muul viisil töötlemata või ku
jusse lõikamata

Tollimaksuvaba

0

0510 00 00

Hall ambra, kopranõre, näärmeeritis ja muskus; kantariidid (hispaania kärbsed); sapp,
kuivatatud või kuivatamata; näärmed jm farmaatsiatööstuses kasutatavad loomsed saa
dused (värsked, jahutatud, külmutatud või muul moel eelsäilitatud)

Tollimaksuvaba

0

0511 10 00

Veisesperma

Tollimaksuvaba

0

0511 91 10

Kalajäätmed

Tollimaksuvaba

0

0511 91 90

Tooted kaladest, vähkidest, limustest või muudest vees elavatest selgrootutest (v.a kala
jäätmed), surnud kalad, vähid, limused või muud vees elavad selgrootud, inimtoiduks
kõlbmatud

Tollimaksuvaba

0

0511 99 10

Loomse päritoluga sooned ja kõõlused, toornahkade lõikmed ja muud samalaadsed
jäätmed

Tollimaksuvaba

0

0511 99 31

Toored looduslikud loomsed käsnad, soolvees pestud või lihtsalt puhastatud või mitte

Tollimaksuvaba

0

0511 99 39

Looduslikud loomsed käsnad (v.a toored)

5,1

0

0511 99 85

Mujal nimetamata loomsed tooted, inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad (v.a kalad,
vähid, limused või muud vees elavad selgrootud)

Tollimaksuvaba

0

0601 10 10

Puhkestaadiumis hüatsindisibulad

5,1

0

0601 10 20

Puhkestaadiumis nartsissisibulad

5,1

0

0601 10 30

Puhkestaadiumis tublisibulad

5,1

0

0601 10 40

Puhkestaadiumis gladioolisibulad

5,1

0

0601 10 90

Puhkestaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise leheko
darikuga lühivõsud ja risoomid (v.a inimtoiduks kõlblikud, hüatsindi-, nartsissi-, tulbija gladioolisibulad ning siguritaimed ja -juured)

5,1

0
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Tollimaksuvaba

0

0601 20 10

Siguritaimed ja -juured (v.a sigurisordi Cichorium intybus sativum juured)

0601 20 30

Orhidee-, hüatsindi-, nartsissi- ja tulbisibulad, kasvu- või õitsemisstaadiumis

9,6

0

0601 20 90

Kasvu- või õitsemisstaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad,
juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid (v.a inimtoiduks kõlblikud, orhidee-,
hüatsindi-, nartsissi- ja tulbisibulad ning siguritaimed ja -juured)

6,4

0

0602 10 10

Juurdumata viinapuu pistikud ja pookoksad

Tollimaksuvaba

0

0602 10 90

Juurdumata pistikud ja pookoksad (v.a viinapuu)

4

0

0602 20 10

Viinapuu pookoksad, poogitud või juurdunud

Tollimaksuvaba

0

0602 20 90

Puud ja põõsad, poogitud või pookimata, mis kannavad söödavaid vilju või pähkleid
(v.a viinapuu pookoksad)

8,3

0

0602 30 00

Rododendronid ja asalead, poogitud või pookimata

8,3

0

0602 40 10

Roosid (v.a silmastatud või poogitud)

8,3

0

0602 40 90

Silmastatud või poogitud roosid

8,3

0

0602 90 10

Seeneniidistik

8,3

0

0602 90 20

Ananassitaimed

Tollimaksuvaba

0

0602 90 30

Köögivilja- ja maasikataimed

8,3

0

0602 90 41

Elus metsapuud

8,3

0

0602 90 45

Avamaapuude ja -põõsaste juurdunud pistikud ja noored taimed (v.a vilja-, pähkli- ja
metsapuud)

6,5

0

0602 90 49

Avamaapuud ja -põõsad, k.a nende juured (v.a pistikud, pookoksad, noored taimed
ning vilja-, pähkli- ja metsapuud)

8,3

0

0602 90 51

Mitmeaastased avamaataimed

8,3

0

0602 90 59

Elus avamaataimed, k.a nende juured (v.a taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugul
sibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid, k.a siguritaimed ja -juured,
juurdumata pistikud ja pookoksad, rododendronid, asalead, roosid, seeneniidistik, ana
nassitaimed, köögivilja- ja maasikataimed, puud ja põõsad)

8,3

0

0602 90 70

Katmikala juurdunud pistikud ja noored taimed (v.a kaktused)

6,5

0
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0602 90 91

Katmikala õistaimed õienuppude ja õitega (v.a kaktused)

6,5

0

0602 90 99

Katmikala elustaimed ja -kaktused (v.a juurdunud pistikud, noored taimed ja õistaimed
õienuppude ja õitega)

6,5

0

0603 11 00

Värsked lõikeroosid ja roosipungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks

12

0

0603 12 00

Värsked lõikenelgid ja nelgipungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks

12

0

0603 13 00

Värsked lõikeorhideed ja orhideepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks

12

0

0603 14 00

Värsked lõikekrüsanteemid ja krüsanteemipungad lillekimpude valmistamiseks ja kau
nistuseks

12

0

0603 19 10

Värsked lõikegladioolid ja gladioolipungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks

12

0

0603 19 90

Värsked lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (v.a roo
sid, nelgid, orhideed, gladioolid ja krüsanteemid)

12

0

0603 90 00

Kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud lõikelilled
ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks

10

0

0604 10 10

Põdrasamblik, lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värske, kuivatatud, värvi
tud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud

Tollimaksuvaba

0

0604 10 90

Samblad ja samblikud, lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, värske, kuivatatud,
värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud (v.a põdrasamblik)

5

0

0604 91 20

Värsked jõulupuud

2,5

0

0604 91 40

Värsked okaspuuoksad, lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks

2,5

0

0604 91 90

Taimelehed, oksad ja muud taimeosad, õiteta ja õienuppudeta, ning heintaimed, värs
ked, lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (v.a jõulupuud ja okaspuuoksad)

2

0

0604 99 10

Kuivatatud taimelehed, oksad ja muud taimeosad, õiteta ja õienuppudeta ning heintai
med, lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks

Tollimaksuvaba

0

0604 99 90

Värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud taimelehed, oksad ja
muud taimeosad, õiteta ja õienuppudeta, ning heintaimed, lillekimpude valmistamiseks
ja kaunistuseks (v.a kuivatatud)

10,9

0

0701 10 00

Seemnekartul

4,5

0
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0701 90 10

Kartulid tärklise tootmiseks, värsked või jahutatud

5,8

0

0701 90 50

Värsked või jahutatud varajased kartulid, 1. jaanuarist 30. juunini

13,4

0

0701 90 90

Vana kartul, värske või jahutatud (v.a varajane kartul, seemnekartul ja kartulid tärklise
tootmiseks)

11,5

0

0702 00 00

Tomatid, värsked või jahutatud

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0703 10 11

Tippsibul, värske või jahutatud

9,6

0

0703 10 19

Sibulad, värsked või jahutatud (v.a tippsibul)

9,6

0

0703 10 90

Šalott, värske või jahutatud

9,6

0

0703 20 00

Küüslauk, värske või jahutatud

9,6 + 120 EUR/
100 kg/net

TQ(GC)

0703 90 00

Porrulauk jm laugud, värsked või jahutatud (v.a sibulad, šalott ja küüslauk)

10,4

0

0704 10 00

Värske või jahutatud lillkapsas

13,6 MIN
1,6 EUR/
100 kg/net

0

0704 20 00

Rooskapsas, värske või jahutatud

12

0

0704 90 10

Valge peakapsas ja punane peakapsas, värske või jahutatud

12 MIN
0,4 EUR/
100 kg/net

0

0704 90 90

Nuikapsas, lehtkapsas ja muu söödav kapsas, värske või jahutatud (v.a lillkapsas, roos
kapsas, valge peakapsas ja punane peakapsas)

12

0

0705 11 00

Värske või jahutatud peasalat

12 MIN
2,0 EUR/
100 kg/br

0

0705 19 00

Värske või jahutatud aedsalat (v.a peasalat)

10,4

0

0705 21 00

Värske või jahutatud salatsigur

10,4

0

0705 29 00

Värske või jahutatud sigur (v.a salatsigur)

10,4

0

0706 10 00

Värske või jahutatud porgand ja naeris

13,6

0

0706 90 10

Värske või jahutatud juurseller

13,6

0

0706 90 30

Värske või jahutatud mädarõigas (Cochlearia armoracia)

12

0
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0706 90 90

Värske või jahutatud söögipeet, aed-piimjuur, redis jms söödav juurvili (v.a porgand,
naeris, juurseller ja mädarõigas)

13,6

0

0707 00 05

Kurk, värske või jahutatud

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0707 00 90

Värsked või jahutatud kornišonid

12,8

0

0708 10 00

Värsked või jahutatud herned (Pisum sativum), poetatud või poetamata

13,6

0

0708 20 00

Värsked või jahutatud aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.), poetatud või poetamata

13,6 MIN
1,6 EUR/
100 kg/net

0

0708 90 00

Värsked või jahutatud kaunviljad, poetatud või poetamata (v.a herned (Pisum sativum) ja
aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.))

11,2

0

0709 20 00

Värske või jahutatud spargel

10,2

0

0709 30 00

Värske või jahutatud baklažaan

12,8

0

0709 40 00

Värske või jahutatud seller (v.a juurseller)

12,8

0

0709 51 00

Värsked või jahutatud seened perekonnast Agaricus

12,8

0

0709 59 10

Värsked või jahutatud kukeseened

3,2

0

0709 59 30

Värsked või jahutatud puravikud

5,6

0

0709 59 50

Värsked või jahutatud trühvlid

6,4

0

0709 59 90

Värsked või jahutatud söögiseened (v.a kukeseened, puravikud, seened perekonnast
Agaricus ja trühvlid)

6,4

0

0709 60 10

Värske või jahutatud magus ja mahe paprika

7,2

0

0709 60 91

Värsked või jahutatud perekonna Capsicum viljad kapsaitsiini või õlivaikvärvide tööstus
likuks tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0709 60 95

Värsked või jahutatud perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad eeterlike õlide ja
resinoidide tööstuslikuks tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

0709 60 99

Värsked või jahutatud perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad (v.a kapsaitsiini
või õlivaikvärvide tööstuslikuks tootmiseks, eeterlike õlide ja resinoidide tööstuslikuks
tootmiseks ning magus ja mahe paprika)

6,4

0

0709 70 00

Värske või jahutatud spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat

10,4

0

0709 90 10

Värsked või jahutatud salatid (v.a aedsalat ja sigur)

10,4

0
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0709 90 20

Värske või jahutatud lehtpeet e mangold ja hispaania artišokid

10,4

0

0709 90 31

Värsked või jahutatud oliivid (v.a õli tootmiseks)

4,5

0

0709 90 39

Värsked või jahutatud oliivid õli tootmiseks

13,1 EUR/
100 kg/net

0

0709 90 40

Värsked või jahutatud kapparid

5,6

0

0709 90 50

Värske või jahutatud apteegitill

8

0

0709 90 60

Värske või jahutatud suhkrumais

9,4 EUR/
100 kg/net

0

0709 90 70

Värsked või jahutatud kabatšokid

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0709 90 80

Värsked või jahutatud artišokid

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0709 90 90

Värske või jahutatud köögivili (v.a kartul, tomatid, sibulköögiviljad (Allium spp.), söö
davad kapsad perekonnast Brassica, aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.),
porgandid, naerid, söögipeet, aed-piimjuur, juurseller, redis jm söödav juurvili, kurgid
ja kornišonid, kaunviljad, artišokid, sparglid, baklažaanid, seened, trühvlid, viljad pere
konnast Capsicum või Pimenta, spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat, lehtpeet e man
gold ja hispaania artišokid, oliivid, kapparid, apteegitill, suhkrumais ja kabatšokid)

12,8

0

0710 10 00

Kartulid, toored või eelnevalt aurutatud või keedetud, külmutatud

14,4

0

0710 21 00

Poetatud või poetamata herned (Pisum sativum), toored või eelnevalt aurutatud või kee
detud, külmutatud

14,4

0

0710 22 00

Poetatud või poetamata aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.), toored või eelnevalt auruta
tud või keedetud, külmutatud

14,4

0

0710 29 00

Kaunviljad, poetatud või poetamata, toored või eelnevalt aurutatud või keedetud, kül
mutatud (v.a herned ja aedoad)

14,4

0

0710 30 00

Spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat, toores või eelnevalt aurutatud või keedetud,
külmutatud

14,4

0

0710 40 00

Suhkrumais, toores või eelnevalt aurutatud või keedetud, külmutatud

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0TQ
(SC2)

0710 80 10

Oliivid, toored või eelnevalt aurutatud või keedetud, külmutatud

15,2

0

0710 80 51

Magus ja mahe paprika, toores või eelnevalt aurutatud või keedetud, külmutatud

14,4

0
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0710 80 59

Perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad, toored või eelnevalt aurutatud või kee
detud, külmutatud (v.a magus ja mahe paprika)

6,4

0

0710 80 61

Külmutatud seened perekonnast Agaricus, toored või eelnevalt aurutatud või keedetud

14,4

0

0710 80 69

Külmutatud seened, toored või eelnevalt aurutatud või keedetud (v.a seened perekon
nast Agaricus)

14,4

0

0710 80 70

Tomatid, toored või eelnevalt aurutatud või keedetud, külmutatud

14,4

0

0710 80 80

Artišokid, toored või eelnevalt aurutatud või keedetud, külmutatud

14,4

0

0710 80 85

Spargel, toores või eelnevalt aurutatud või keedetud, külmutatud

14,4

0

0710 80 95

Köögivili, toores või eelnevalt aurutatud või keedetud, külmutatud (v.a kartulid, kaun
viljad, spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat, suhkrumais, oliivid, perekonda Capsicum
või Pimenta kuuluvad viljad, seened, tomatid ja artišokid)

14,4

0

0710 90 00

Köögiviljasegud, toored või eelnevalt aurutatud või keedetud, külmutatud

14,4

0

0711 20 10

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud oliivid, nt gaasilise vääveldioksiidiga, sool
vees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks kõlb
matud (v.a õli tootmiseks)

6,4

0

0711 20 90

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud oliivid, nt gaasilise vääveldioksiidiga, sool
vees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks kõlb
matud, õli tootmiseks

13,1 EUR/
100 kg/net

0

0711 40 00

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud kurgid ja kornišonid, nt gaasilise vääveldiok
siidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbi
miseks kõlbmatud

12

0

0711 51 00

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud seened perekonnast Agaricus, nt gaasilise vää
veldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe
tarbimiseks kõlbmatud

9,6 + 191 EUR/
100 kg/net eda

AV0TQ
(MM)

0711 59 00

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud seened ja trühvlid, nt gaasilise vääveldioksii
diga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimi
seks kõlbmatud (v.a seened perekonnast Agaricus)

9,6

0

0711 90 10

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad vil
jad, nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas
lahuses, kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud (v.a magus ja mahe paprika)

6,4

0
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0711 90 30

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud suhkrumais, nt gaasilise vääveldioksiidiga,
soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks
kõlbmatud

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0TQ
(SC1)

0711 90 50

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud sibulad, nt gaasilise vääveldioksiidiga, sool
vees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks kõlb
matud

7,2

0

0711 90 70

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud kapparid, nt gaasilise vääveldioksiidiga, sool
vees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks kõlb
matud

4,8

0

0711 90 80

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili, nt gaasilise vääveldioksiidiga, sool
vees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks kõlb
matud (v.a oliivid, kapparid, kurgid ja kornišonid, seened, trühvlid, muud perekonda
Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad kui magus ja mahe paprika, suhkrumais, sibul ja
köögiviljasegud)

9,6

0

0711 90 90

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögiviljasegud, nt gaasilise vääveldioksiidiga,
soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks
kõlbmatud

12

0

0712 20 00

Kuivatatud sibulad, tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina, muul viisil
töötlemata

12,8

0

0712 31 00

Kuivatatud seened perekonnast Agaricus, tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või
pulbrina, muul viisil töötlemata

12,8

0

0712 32 00

Kuivatatud kõrvtarrikud (Auricularia spp.), tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult
või pulbrina, muul viisil töötlemata

12,8

0

0712 33 00

Kuivatatud kõhrikud (Tremella spp.), tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pul
brina, muul viisil töötlemata

12,8

0

0712 39 00

Kuivatatud seened ja trühvlid, tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina,
muul viisil töötlemata (v.a seened perekonnast Agaricus, kõrvtarrikud (Auricularia spp.)
ja kõhrikud (Tremella spp.))

12,8

0

0712 90 05

Kuivatatud kartulid, ka tükeldatult või viilutatult, muul viisil töötlemata

10,2

0

0712 90 11

Kuivatatud suhkrumais, hübriidid, seemneks

Tollimaksuvaba

0

0712 90 19

Kuivatatud suhkrumais (Zea mays var. saccharata), ka tükeldatult või viilutatult, muul
viisil töötlemata (v.a hübriidid seemneks)

9,4 EUR/
100 kg/net

0

0712 90 30

Kuivatatud tomatid, tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina, muul viisil
töötlemata

12,8

0

0712 90 50

Kuivatatud porgandid, tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina, muul vii
sil töötlemata

12,8

0
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0712 90 90

Kuivatatud köögiviljad ja köögiviljasegud, tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või
pulbrina, muul viisil töötlemata (v.a kartulid, sibulad, seened, trühvlid, suhkrumais, to
matid ja porgandid)

13

0

0713 10 10

Herned (Pisum sativum), kuivatatud ja poetatud, seemneks

Tollimaksuvaba

0

0713 10 90

Herned (Pisum sativum), kuivatatud ja poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud või
tükeldamata (v.a herned seemneks)

Tollimaksuvaba

0

0713 20 00

Kuivatatud ja poetatud kikerherned (nuudid), kooritud või koorimata, tükeldatud või
tükeldamata

Tollimaksuvaba

0

0713 31 00

Kuivatatud ja poetatud aedoad sordist Vigna mungo L. Hepper või Vigna radiata L. Wilc
zek, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata

Tollimaksuvaba

0

0713 32 00

Kuivatatud ja poetatud kandilised aedoad e asukioad (Phaseolus või Vigna angularis),
kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata

Tollimaksuvaba

0

0713 33 10

Kuivatatud ja poetatud harilikud aedoad (Phaseolus vulgaris), seemneks

Tollimaksuvaba

0

0713 33 90

Kuivatatud ja poetatud harilikud aedoad (Phaseolus vulgaris), kooritud või koorimata, tü
keldatud või tükeldamata (v.a seemneks)

Tollimaksuvaba

0

0713 39 00

Kuivatatud ja poetatud aedoad (Vigna ja Phaseolus), kooritud või koorimata, tükeldatud
või tükeldamata (v.a aedoad sordist Vigna mungo L. Hepper või Vigna radiata L. Wilc
zek, kandilised aedoad e asukioad ja harilikud aedoad)

Tollimaksuvaba

0

0713 40 00

Kuivatatud, poetatud läätsed, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata

Tollimaksuvaba

0

0713 50 00

Kuivatatud ja poetatud põldoad (Vicia faba var. major) ja söödaoad (Vicia faba var. equina
ja Vicia faba var. minor), kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata

3,2

0

0713 90 00

Kuivatatud ja poetatud kaunviljad, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata
(v.a herned, kikerherned, oad, läätsed, põldoad ja söödaoad)

3,2

0

0714 10 10

Maniokigraanulid peen- ja jämejahust

9,5 EUR/
100 kg/net

0

0714 10 91

Värske ja terve või kooritud ja külmutatud maniokk, viilutatud või viilutamata, inimtoi
duks kõlblik, pakendites massiga kuni 28 kg

9,5 EUR/
100 kg/net

0

0714 10 99

Värske või kuivatatud terve või viilutatud või granuleeritud maniokk (v.a 0714 10 10
ja 0714 10 91)

9,5 EUR/
100 kg/net

0

0714 20 10

Bataat, värske, terve, inimtoiduks kõlblik

3,8

0

0714 20 90

Bataat, värske, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, viilutatud või viilutamata või gra
nuleeritud (v.a värsked terved inimtoiduks kõlblikud bataadid)

6,4 EUR/
100 kg/net

0
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0714 90 11

Värske ja terve või kooritud ja külmutatud maranta, saalep jms kõrge tärklisesisaldu
sega juured ja mugulad (v.a maniokk, maapirn ja bataat), viilutatud või viilutamata,
inimtoiduks kõlblik, pakendites massiga kuni 28 kg

9,5 EUR/
100 kg/net

0

0714 90 19

Maranta, saalep jms kõrge tärklisesisaldusega juured ja mugulad, värsked, jahutatud,
külmutatud või kuivatatud, viilutatud või viilutamata või granuleeritud (v.a inimtoiduks
kõlblik kontaktpakendis netomassiga kuni 28 kg, värske ja terved või kooritud ja kül
mutatud, ning manioki, bataadi ja maapirni juured ja mugulad)

9,5 EUR/
100 kg/net

0

0714 90 90

Maapirn jms kõrge tärklise- või inuliinisisaldusega juured ja mugulad, värsked, jahuta
tud, külmutatud või kuivatatud, viilutatud või viilutamata või granuleeritud, ja saago
palmi säsi (v.a manioki, maranta, saalepi ja bataadi juured ja mugulad)

3,8

0

0801 11 00

Kuivatatud kookospähklid

Tollimaksuvaba

0

0801 19 00

Värsked kookospähklid, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

Tollimaksuvaba

0

0801 21 00

Värsked või kuivatatud brasiilia pähklid, koorimata

Tollimaksuvaba

0

0801 22 00

Värsked või kuivatatud brasiilia pähklid, kooritud

Tollimaksuvaba

0

0801 31 00

Värsked või kuivatatud kašupähklid, koorimata

Tollimaksuvaba

0

0801 32 00

Värsked või kuivatatud kašupähklid, kooritud

Tollimaksuvaba

0

0802 11 10

Värsked või kuivatatud mõrumandlid, koorimata

Tollimaksuvaba

0

0802 11 90

Värsked või kuivatatud mandlid, koorimata (v.a mõrumandlid)

5,6

0

0802 12 10

Värsked või kuivatatud mõrumandlid, kooritud

Tollimaksuvaba

0

0802 12 90

Värsked või kuivatatud mandlid, kooritud (v.a mõrumandlid)

3,5

0

0802 21 00

Värsked või kuivatatud sarapuupähklid (Corylus spp.), koorimata

3,2

0

0802 22 00

Värsked või kuivatatud sarapuupähklid (Corylus spp.), kooritud ja lüditud

3,2

0

0802 31 00

Värsked või kuivatatud kreeka pähklid, koorimata

4

0

0802 32 00

Värsked või kuivatatud kreeka pähklid, kooritud ja lüditud

5,1

0

0802 40 00

Värsked või kuivatatud kastanid (Castanea spp.), kooritud või koorimata, lüditud või lü
dimata

5,6

0

0802 50 00

Värsked või kuivatatud pistaatsiad, kooritud või koorimata, lüditud või lüdimata

1,6

0
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0802 60 00

Makadaamiapähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koori
mata

2

0

0802 90 20

Värsked või kuivatatud beetli-, koola- ja pekanipähklid, kooritud või koorimata, lüditud
või lüdimata

Tollimaksuvaba

0

0802 90 50

Piiniapähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

2

0

0802 90 85

Pähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata (v.a koo
kospähklid, brasiilia pähklid, kašupähklid, mandlid, sarapuupähklid, kreeka pähklid,
kastanid (Castanea spp.), pistaatsiad, pekanipähklid, beetli- ja koolapähklid, piiniapäh
klid ja makadaamiapähklid)

2

0

0803 00 11

Jahubanaanid, värsked

16

0

0803 00 19

Banaanid, värsked (v.a jahubanaanid)

176 EUR/
1 000 kg/net

SP 1

0803 00 90

Kuivatatud banaanid, k.a jahubanaanid

16

0

0804 10 00

Värsked või kuivatatud datlid

7,7

0

0804 20 10

Värsked viigimarjad

5,6

0

0804 20 90

Kuivatatud viigimarjad

8

0

0804 30 00

Värsked või kuivatatud ananassid

5,8

0

0804 40 00

Värsked või kuivatatud avokaadod

5,1

0

0804 50 00

Värsked või kuivatatud guajaavid, mangod ja mangostanid

Tollimaksuvaba

0

0805 10 20

Värsked magusad apelsinid

I lisa 2. liite
A jagu

0/5+EP

0805 10 80

Värsked või kuivatatud apelsinid (v.a magusad apelsinid)

16

0

0805 20 10

Värsked või kuivatatud klementiinid

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0805 20 30

Värsked või kuivatatud monrealid ja satsumad

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0805 20 50

Värsked või kuivatatud mandariinid ja vilkingid

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0805 20 70

Värsked või kuivatatud tangeriinid

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP
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0805 20 90

Värsked või kuivatatud tangelod, ortanikiid, malakiinid jms tsitrushübriidid (v.a kle
mentiinid, monrealid, satsumad, mandariinid, vilkingid ja tangeriinid)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0805 40 00

Värsked või kuivatatud greibid

2,4

0

0805 50 10

Värsked või kuivatatud sidrunid (Citrus limon, Citrus limonum)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0805 50 90

Värsked või kuivatatud laimid (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0

0805 90 00

Värsked või kuivatatud tsitrusviljad (v.a apelsinid, sidrunid (Citrus limon, Citrus limo
num), laimid (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), greibid, mandariinid, k.a tangeriinid ja
satsumad, klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid)

12,8

0

0806 10 10

Värsked lauaviinamarjad

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0806 10 90

Värsked viinamarjad (v.a lauaviinamarjad)

17,6

0

0806 20 10

Korindid

2,4

0

0806 20 30

Sultanad

2,4

0

0806 20 90

Kuivatatud viinamarjad (v.a korindid ja sultanad)

2,4

0

0807 11 00

Värsked arbuusid

8,8

0

0807 19 00

Värsked melonid (v.a arbuusid)

8,8

0

0807 20 00

Värsked papaiad

Tollimaksuvaba

0

0808 10 10

Värsked siidriõunad, lahtiselt, 16. september – 15. detsember

7,2 MIN
0,36 EUR/
100 kg net

0

0808 10 80

Värsked õunad (v.a siidriõunad, lahtiselt, 16. september – 15. detsember)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0808 20 10

Värsked siidripirnid, lahtiselt, 1. august–31. detsember

7,2 MIN
0,36 EUR/
100 kg net

0

0808 20 50

Värsked pirnid (v.a siidripirnid, lahtiselt, 1. august–31. detsember)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0808 20 90

Värsked küdooniad

7,2

0

0809 10 00

Värsked aprikoosid

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP
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0809 20 05

Värsked hapukirsid (Prunus cerasus)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0809 20 95

Värsked kirsid (v.a hapukirsid (Prunus cerasus))

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0809 30 10

Värsked nektariinid

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0809 30 90

Värsked virsikud (v.a nektariinid)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0809 40 05

Värsked ploomid

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

0809 40 90

Värsked laukaploomid

12

0

0810 10 00

Värsked maasikad

12,8 MIN
2,4 EUR/
100 kg/net

0

0810 20 10

Värsked vaarikad

8,8

0

0810 20 90

Värsked murakad, mooruspuumarjad, logani murakad

9,6

0

0810 40 10

Värsked pohlad (marjad liigist Vaccinium vitis-idaea)

Tollimaksuvaba

0

0810 40 30

Värsked mustikad (marjad liigist Vaccinium myrtillus)

3,2

0

0810 40 50

Värsked marjad liikidest Vaccinium macrocarpon ja Vaccinium corymbosum

3,2

0

0810 40 90

Värsked marjad perekonnast Vaccinium (v.a marjad liigist Vaccinium vitis-idaea, myrtillus,
macrocarpon ja corymbosum)

9,6

0

0810 50 00

Värsked kiivid

8,8

0

0810 60 00

Värsked durianid

8,8

0

0810 90 30

Värsked tamarindid, kašuõunad, jakad, litšid ja sapotilli ploomid

Tollimaksuvaba

0

0810 90 40

Värsked kannatuslille viljad, karamboolad ja pitahaiad

Tollimaksuvaba

0

0810 90 50

Värsked mustad sõstrad

8,8

0

0810 90 60

Värsked punased sõstrad

8,8

0
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0810 90 70

Värsked valged sõstrad ja karusmarjad

9,6

0

0810 90 95

Värsked söödavad marjad (v.a pähklid, banaanid, datlid, viigimarjad, ananassid, avokaa
dod, guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, jakad, litšid,
sapotilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad, tsitrusviljad, viinamar
jad, melonid, õunad, pirnid, küdooniad, aprikoosid, kirsid, virsikud, ploomid, lauka
ploomid, maasikad, vaarikad, murakad, mooruspuumarjad, logani murakad, mustad,
valged ja punased sõstrad, karusmarjad, pohlad, marjad perekonnast Vaccinium, kiivi ja
durianid)

8,8

0

0811 10 11

Maasikad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu magusaineli
sandiga, suhkrusisaldusega üle 13 % massist, külmutatud

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/net

0

0811 10 19

Maasikad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu magusaineli
sandiga, suhkrusisaldusega kuni 13 % massist, külmutatud

20,8

0

0811 10 90

Maasikad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu magusaineli
sandita, külmutatud

14,4

0

0811 20 11

Vaarikad, murakad, mooruspuumarjad, logani murakad, mustad, valged ja punased sõs
trad ja karusmarjad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu
magusainelisandiga, suhkrusisaldusega üle 13 % massist, külmutatud

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/net

0

0811 20 19

Vaarikad, murakad, mooruspuumarjad, logani murakad, mustad, valged ja punased sõs
trad ja karusmarjad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu
magusainelisandiga, suhkrusisaldusega kuni 13 % massist, külmutatud

20,8

0

0811 20 31

Vaarikad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- või muu
magusainelisandita

14,4

0

0811 20 39

Mustad sõstrad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, külmutatud, suhkruvõi muu magusainelisandita

14,4

0

0811 20 51

Punased sõstrad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, külmutatud, suhkruvõi muu magusainelisandita

12

0

0811 20 59

Murakad ja mooruspuumarjad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, külmu
tatud, suhkru- või muu magusainelisandita

12

0

0811 20 90

Logani murakad valged sõstrad ja karusmarjad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees
keedetud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandita

14,4

0

0811 90 11

Guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapo
tilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad, kookospähklid, kašupähklid,
brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid, makadaamiapähklid, kuumtöötlemata, auruta
tud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandiga, suhkrusisal
dusega üle 13 % massist

13 + 5,3 EUR/
100 kg/net

0
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0811 90 19

Külmutatud puuviljad ja pähklid, söödavad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keede
tud, suhkru- või muu magusainelisandiga, suhkrusisaldusega üle 13 % massist (v.a maa
sikad, vaarikad, murakad, mooruspuumarjad, logani murakad, mustad, valged ja puna
sed sõstrad ja karusmarjad, guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, ka
šuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad,
kookospähklid, kašupähklid, brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid ning makadaamia
pähklid)

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/net

0

0811 90 31

Guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapo
tilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad, kookospähklid, kašupähklid,
brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid, makadaamiapähklid, kuumtöötlemata, auruta
tud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandiga, suhkrusisal
dusega kuni 13 % massist

13

0

0811 90 39

Külmutatud puuviljad ja pähklid, söödavad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keede
tud, suhkru- või muu magusainelisandiga, suhkrusisaldusega kuni 13 % massist (v.a
maasikad, vaarikad, murakad, mooruspuumarjad, logani murakad, mustad, valged ja
punased sõstrad ja karusmarjad, guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid,
kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad,
kookospähklid, kašupähklid, brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid ning makadaamia
pähklid)

20,8

0

0811 90 50

Mustikad (marjad liigist Vaccinium myrtillus), kuumtöötlemata, aurutatud või vees keede
tud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandita

12

0

0811 90 70

Marjad liigist Vaccinium myrtilloides ja Vaccinium angustifolium, kuumtöötlemata, auruta
tud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandita

3,2

0

0811 90 75

Hapukirsid (Prunus cerasus), vees keedetud või aurutatud või mitte, külmutatud, suhkruvõi muu magusainelisandita

14,4

0

0811 90 80

Kirsid, vees keedetud või aurutatud või mitte, külmutatud, suhkru- või muu magusai
nelisandita (v.a hapukirsid (Prunus cerasus))

14,4

0

0811 90 85

Guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapo
tilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad, kookospähklid, kašupähklid,
brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid, makadaamiapähklid, kuumtöötlemata, auruta
tud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandita

9

0
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0811 90 95

Külmutatud puuviljad ja pähklid, söödavad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keede
tud, suhkru- või muu magusainelisandita (v.a maasikad, vaarikad, murakad, moorus
puumarjad, logani murakad, mustad, valged ja punased sõstrad, marjad liigist Vaccinium
myrtillus, Vaccinium myrtilloides ja Vaccinium angustifolium, kirsid, karusmarjad, guajaavid,
mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid,
kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad, kookospähklid, kašupähklid, brasiilia päh
klid, beetli- ja koolapähklid ning makadaamiapähklid)

14,4

0

0812 10 00

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud kirsid, nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees,
väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud

8,8

0

0812 90 10

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud aprikoosid, nt gaasilise vääveldioksiidiga,
soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks
kõlbmatud

12,8

0

0812 90 20

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud apelsinid, nt gaasilise vääveldioksiidiga, sool
vees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks kõlb
matud

12,8

0

0812 90 30

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud papaiad, nt gaasilise vääveldioksiidiga, sool
vees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks kõlb
matud

2,3

0

0812 90 40

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud mustikad (marjad liigist Vaccinium myrtillus),
nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas la
huses, kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud

6,4

0

0812 90 70

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud guajaavid, mangod, mangostanid, tamarindid,
kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad,
kookospähklid, kašupähklid, brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid ning makadaamia
pähklid, nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konservee
rivas lahuses, kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud

5,5

0

0812 90 98

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad ja pähklid, nt gaasilise vääveldiok
siidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses, kuid kohe tarbi
miseks kõlbmatud (v.a kirsid, aprikoosid, apelsinid, papaiad, mustikad (marjad liigist
Vaccinium myrtillus), guajaavid, mangod, mangostanid, tamarindid, kašuõunad, litšid, ja
kad, sapotilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad, kookospähklid, ka
šupähklid, brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid ning makadaamiapähklid)

8,8

0
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0813 10 00

Kuivatatud aprikoosid

5,6

0

0813 20 00

Kuivatatud ploomid

9,6

0

0813 30 00

Kuivatatud õunad

3,2

0

0813 40 10

Kuivatatud virsikud, k.a nektariinid

5,6

0

0813 40 30

Kuivatatud pirnid

6,4

0

0813 40 50

Kuivatatud papaiad

2

0

0813 40 60

Kuivatatud tamarindid

Tollimaksuvaba

0

0813 40 70

Kuivatatud, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboo
lad ja pitahaiad

Tollimaksuvaba

0

0813 40 95

Kuivatatud puuviljad, söödavad (v.a pähklid, banaanid, datlid, viigimarjad, ananassid,
avokaadod, guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid,
jakad, sapotilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad, tsitrusviljad, viina
marjad, aprikoosid, ploomid, õunad, pirnid ja virsikud, segamata)

2,4

0

0813 50 12

Segud, mis koosnevad kuivatatud papaiadest, tamarindidest, kašuõuntest, litšidest, jaka
dest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja pitahaiadest, ploo
mideta

4

0

0813 50 15

Segud, mis koosnevad kuivatatud puuviljadest, ploomideta (v.a segud pähklitest, banaa
nidest, datlitest, viigimarjadest, ananassidest, avokaadodest, guajaavidest, mangodest,
mangostanidest, papaiadest, tsitrusviljadest, viinamarjadest, tamarindidest, kašuõuntest,
litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja pita
haiadest)

6,4

0

0813 50 19

Segud, mis koosnevad kuivatatud aprikoosidest, õuntest, virsikutest, k.a Prunus persica
nectarina viljadest ja nektariinidest, pirnidest, papaiadest või muudest söödavatest ja
kuivatatud puuviljadest, ploomidega (v.a segud söödavatest pähklitest, banaanidest, dat
litest, viigimarjadest, ananassidest, avokaadodest, guajaavidest, mangodest, mangostani
dest, tsitrusviljadest ja viinamarjadest)

9,6

0

0813 50 31

Segud, mis koosnevad eranditult kuivatatud kookospähklitest, kašupähklitest, brasiilia
pähklitest, beetli- ja koolapähklitest ning makadaamiapähklitest

4

0

0813 50 39

Segud, mis koosnevad eranditult rubriiki 0802 kuuluvatest söödavatest ja kuivatatud
pähklitest (v.a kookospähklid, kašupähklid, brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid
ning makadaamiapähklid)

6,4

0
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0813 50 91

Segud, mis koosnevad söödavatest ja kuivatatud pähklitest, banaanidest, datlitest, ana
nassidest, avokaadodest, guajaavidest, mangodest, mangostanidest, tsitrusviljadest ja vii
namarjadest, ploomide või viigimarjadeta (v.a segud eranditult rubriikidesse 0801 ja
0802 kuuluvatest pähklitest)

8

0

0813 50 99

Segud, mis koosnevad söödavatest ja kuivatatud pähklitest, banaanidest, datlitest, ana
nassidest, avokaadodest, guajaavidest, mangodest, mangostanidest, tsitrusviljadest ja vii
namarjadest, ploomide või viigimarjadega

9,6

0

0814 00 00

Tsitrusviljade või meloni, k.a arbuusi, koor, värske, külmutatud, kuivatatud või lühiaja
liselt säilitatud soolvees või muus konserveerivas lahuses

1,6

0

0901 11 00

Kohv (v.a röstitud ja kofeiinivaba)

Tollimaksuvaba

0

0901 12 00

Kofeiinivaba kohv (v.a röstitud)

8,3

0

0901 21 00

Röstitud kohv (v.a kofeiinivaba)

7,5

0

0901 22 00

Röstitud, kofeiinivaba kohv

9

0

0901 90 10

Kohviubade kestad ja koored

Tollimaksuvaba

0

0901 90 90

Ükskõik mis vahekorras kohvi sisaldavad kohviasendajad

11,5

0

0902 10 00

Roheline tee kontaktpakendis massiga kuni 3 kg

3,2

0

0902 20 00

Roheline tee kontaktpakendis massiga üle 3 kg

Tollimaksuvaba

0

0902 30 00

Must fermenteeritud tee ja osaliselt fermenteeritud tee, lõhna- või maitseainetega või
ilma, kontaktpakendis massiga kuni 3 kg

Tollimaksuvaba

0

0902 40 00

Must fermenteeritud tee ja osaliselt fermenteeritud tee, lõhna- või maitseainetega või
ilma, kontaktpakendis massiga üle 3 kg

Tollimaksuvaba

0

0903 00 00

Mate

Tollimaksuvaba

0

0904 11 00

Piprad perekonnast Piper, purustamata ja jahvatamata

Tollimaksuvaba

0

0904 12 00

Piprad perekonnast Piper, purustatud või jahvatatud

4

0

0904 20 10

Kuivatatud magus ja mahe paprika (v.a purustatud või jahvatatud)

9,6

0

0904 20 30

Perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad kuivatatud viljad, purustamata või jahvata
mata (v.a magus ja mahe paprika)

Tollimaksuvaba

0

0904 20 90

Perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad purustatud või jahvatatud viljad

5

0
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6

0

0905 00 00

Vanill

0906 11 00

Kaneel (Cinnamomum zeylanicum Blume) (v.a purustatud või jahvatatud)

Tollimaksuvaba

0

0906 19 00

Kaneel ja kaneelipuu õied (v.a kaneel (Cinnamomum zeylanicum Blume) ja purustatud või
jahvatatud kaneel)

Tollimaksuvaba

0

0906 20 00

Purustatud või jahvatatud kaneel ja kaneelipuu õied

Tollimaksuvaba

0

0907 00 00

Nelk, kogu vili, pungad ja varred

8

0

0908 10 00

Muskaatpähkel

Tollimaksuvaba

0

0908 20 00

Muskaatõis

Tollimaksuvaba

0

0908 30 00

Kardemon

Tollimaksuvaba

0

0909 10 00

Aniisi või tähtaniisi seemned

Tollimaksuvaba

0

0909 20 00

Koriandri seemned

Tollimaksuvaba

0

0909 30 00

Ristiköömne seemned

Tollimaksuvaba

0

0909 40 00

Köömne seemned

Tollimaksuvaba

0

0909 50 00

Apteegitilli seemned; kadakamarjad

Tollimaksuvaba

0

0910 10 00

Ingver

Tollimaksuvaba

0

0910 20 10

Safran (v.a purustatud või jahvatatud)

Tollimaksuvaba

0

0910 20 90

Purustatud või jahvatatud safran

8,5

0

0910 30 00

Kollajuur e kurkum

Tollimaksuvaba

0

0910 91 10

Eri liiki vürtside segud (v.a purustatud või jahvatatud)

Tollimaksuvaba

0

0910 91 90

Purustatud või jahvatatud segud eri liiki vürtsidest

12,5

0

0910 99 10

Põld-lambaläätse seemned

Tollimaksuvaba

0

0910 99 31

Nõmm-liivatee (Thymus serpyllum) (v.a purustatud või jahvatatud)

Tollimaksuvaba

0

0910 99 33

Aed-liivatee (v.a purustatud või jahvatatud ja nõmm-liivatee)

7

0

0910 99 39

Purustatud või jahvatatud aed-liivatee

8,5

0
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7

0

0910 99 50

Loorberilehed

0910 99 60

Karri

Tollimaksuvaba

0

0910 99 91

Vürtsid, purustamata ja jahvatamata (v.a piprad perekonnast Piper, perekonda Capsicum
või Pimenta kuuluvad viljad, vanill, kaneel, kaneelipuu õied, nelk (kogu vili), nelgi var
red, muskaatpähkel, muskaatõis, kardemon, aniisi või tähtaniisi, apteegitilli, koriandri,
ristiköömne ja köömne seemned, kadakamarjad, ingver, safran, kollajuur e kurkum,
aed-liivatee, loorberilehed, karri ja põld-lambaläätse seemned ning segud eri liiki vürtsi
dest)

Tollimaksuvaba

0

0910 99 99

Vürtsid, purustatud või jahvatatud (v.a piprad perekonnast Piper, perekonda Capsicum
või Pimenta kuuluvad viljad, vanill, kaneel, kaneelipuu õied, nelk (kogu vili), nelgi var
red, muskaatpähkel, muskaatõis, kardemon, aniisi või tähtaniisi, apteegitilli, koriandri,
ristiköömne ja köömne seemned, kadakamarjad, ingver, safran, kollajuur e kurkum,
aed-liivatee, loorberilehed, karri ja põld-lambaläätse seemned ning segud eri liiki vürtsi
dest)

12,5

0

1001 10 00

Kõva nisu

148 EUR/t

0

1001 90 10

Speltanisu seemneks

12,8

0

1001 90 91

Harilik nisu ja meslin seemneks

95 EUR/t

0

1001 90 99

Speltanisu, harilik nisu ja meslin (v.a seemneks)

95 EUR/t

0

1002 00 00

Rukis

93 EUR/t

0

1003 00 10

Oder seemneks

93 EUR/t

0

1003 00 90

Oder (v.a seemneks)

93 EUR/t

0

1004 00 00

Kaer

89 EUR/t

0

1005 10 11

Maisi kahekordsed hübriidid ja need hübriidid, mis on saadud pärast ühekordset liigisi
sest ristamist (top-cross-hübriidid)

Tollimaksuvaba

0

1005 10 13

Maisi kolmekordsed hübriidid

Tollimaksuvaba

0

1005 10 15

Maisi lihthübriidid

Tollimaksuvaba

0

1005 10 19

Maisi hübriidid (v.a kahekordsed hübriidid, top-cross-hübriidid, kolmekordsed hübriidid
ja lihthübriidid)

Tollimaksuvaba

0

1005 10 90

Maisiterad seemneks (v.a hübriidid)

94 EUR/t

0

1005 90 00

Mais (v.a seemneks)

94 EUR/t

TQ
(MZ)
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7,7

0

1006 10 10

Koorimata riis seemneks

1006 10 21

Ümarateraline koorimata riis, aurutatud

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 23

Keskmiseteraline koorimata riis, aurutatud

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 25

Pikateraline koorimata riis, tera pikkuse ning laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem
kui 3, aurutatud

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 27

Pikateraline koorimata riis, tera pikkuse ning laiuse suhe 3 või suurem, aurutatud

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 92

Ümarateraline koorimata riis (v.a aurutatud ja seemneks)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 94

Keskmiseteraline koorimata riis (v.a aurutatud ja seemneks)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 96

Pikateraline koorimata riis, tera pikkuse ning laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem
kui 3 (v.a aurutatud ja seemneks)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 98

Pikateraline koorimata riis, tera pikkuse ning laiuse suhe vähemalt 3 (v.a aurutatud ja
seemneks)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 11

Ümarateraline kooritud (pruun) riis, aurutatud

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 13

Keskmiseteraline kooritud (pruun) riis, aurutatud

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 15

Pikateraline kooritud (pruun) riis, tera pikkuse ning laiuse suhe suurem kui 2, kuid
väiksem kui 3, aurutatud

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 17

Pikateraline kooritud (pruun) riis, tera pikkuse ning laiuse suhe vähemalt 3, aurutatud
– Basmati riis

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 92

Ümarateraline kooritud (pruun) riis (v.a aurutatud)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 94

Keskmiseteraline kooritud (pruun) riis (v.a aurutatud)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 96

Pikateraline kooritud (pruun) riis, tera pikkuse ning laiuse suhe suurem kui 2, kuid
väiksem kui 3 (v.a aurutatud)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 98

Pikateraline kooritud (pruun) riis, tera pikkuse ning laiuse suhe vähemalt 3 (v.a auruta
tud)

264 EUR/t

TQ(RI)
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1006 30 21

Poolkroovitud ümarateraline riis, aurutatud

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 23

Poolkroovitud keskmiseteraline riis, aurutatud

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 25

Poolkroovitud pikateraline riis, tera pikkuse ning laiuse suhe suurem kui 2, kuid väik
sem kui 3, aurutatud

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 27

Poolkroovitud pikateraline riis, tera pikkuse ning laiuse suhe vähemalt 3, aurutatud

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 42

Poolkroovitud ümarateraline riis (v.a aurutatud)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 44

Poolkroovitud keskmiseteraline riis (v.a aurutatud)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 46

Poolkroovitud pikateraline riis, tera pikkuse ning laiuse suhe suurem kui 2, kuid väik
sem kui 3 (v.a aurutatud)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 48

Poolkroovitud pikateraline riis, tera pikkuse ning laiuse suhe vähemalt 3 (v.a aurutatud)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 61

Kroovitud ümarateraline riis, aurutatud, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või gla
seerimata

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 63

Kroovitud keskmiseteraline riis, aurutatud, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või
glaseerimata

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 65

Kroovitud pikateraline riis, tera pikkuse ning laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem
kui 3, aurutatud, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 67

Kroovitud pikateraline riis, tera pikkuse ning laiuse suhe vähemalt 3, aurutatud, polee
ritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 92

Kroovitud ümarateraline riis, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata
(v.a aurutatud)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 94

Kroovitud keskmiseteraline riis, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata
(v.a aurutatud)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 96

Kroovitud pikateraline riis, tera pikkuse ning laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem
kui 3, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata (v.a aurutatud)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 98

Kroovitud pikateraline riis, tera pikkuse ning laiuse suhe vähemalt 3, poleeritud või po
leerimata, glaseeritud või glaseerimata (v.a aurutatud)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 40 00

Purustatud riis

128 EUR/t

TQ(RI)

1007 00 10

Terasorgo hübriidid, seemneks

6,4

0

1007 00 90

Terasorgo (v.a hübriidid seemneks)

94 EUR/t

—

L 356/100

ET

CN 2007

Euroopa Liidu Teataja

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kate
gooria

1008 10 00

Tatar

37 EUR/t

0

1008 20 00

Hirss (v.a terasorgo)

56 EUR/t

0

1008 30 00

Kanaari paelrohi

Tollimaksuvaba

0

1008 90 10

Tritikale

93 EUR/t

0

1008 90 90

Teraviljad (v.a nisu ja meslin, rukis, oder, kaer, mais, riis, tatar, hirss, kanaari paelrohi,
tritikale ja terasorgo)

37 EUR/t

0

1101 00 11

Püülijahu kõvast nisust

172 EUR/t

0

1101 00 15

Püülijahu harilikust nisust ja speltanisust

172 EUR/t

0

1101 00 90

Püülijahu meslinist

172 EUR/t

0

1102 10 00

Püülijahu rukkist

168 EUR/t

0

1102 20 10

Püülijahu maisist, rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist

173 EUR/t

TQ(MZ)

1102 20 90

Püülijahu maisist, rasvasisaldusega üle 1,5 % massist

98 EUR/t

TQ(MZ)

1102 90 10

Püülijahu odrast

171 EUR/t

0

1102 90 30

Püülijahu kaerast

164 EUR/t

0

1102 90 50

Püülijahu riisist

138 EUR/t

0

1102 90 90

Püülijahu muust teraviljast (v.a nisust ja meslinist, rukkist, maisist, riisist, odrast ja kae
rast)

98 EUR/t

0

1103 11 10

Tangud ja lihtjahu kõvast nisust

267 EUR/t

0

1103 11 90

Tangud ja lihtjahu harilikust nisust ja speltanisust

186 EUR/t

0

1103 13 10

Tangud ja lihtjahu maisist, rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist

173 EUR/t

0

1103 13 90

Tangud ja lihtjahu maisist, rasvasisaldusega üle 1,5 % massist

98 EUR/t

0

1103 19 10

Tangud ja lihtjahu rukkist

171 EUR/t

0

1103 19 30

Tangud ja lihtjahu odrast

171 EUR/t

0

1103 19 40

Tangud ja lihtjahu kaerast

164 EUR/t

0
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1103 19 50

Tangud ja lihtjahu riisist

138 EUR/t

0

1103 19 90

Tangud ja lihtjahu teraviljast (v.a nisust, kaerast, maisist, riisist, rukkist ja odrast)

98 EUR/t

0

1103 20 10

Graanulid rukkist

171 EUR/t

0

1103 20 20

Graanulid odrast

171 EUR/t

0

1103 20 30

Graanulid kaerast

164 EUR/t

0

1103 20 40

Graanulid maisist

173 EUR/t

0

1103 20 50

Graanulid riisist

138 EUR/t

0

1103 20 60

Graanulid nisust

175 EUR/t

0

1103 20 90

Graanulid teraviljast (v.a rukkist, odrast, kaerast, maisist, riisist ja nisust)

98 EUR/t

0

1104 12 10

Valtsitud terad kaerast

93 EUR/t

0

1104 12 90

Helvestatud terad kaerast

182 EUR/t

0

1104 19 10

Valtsitud või helvestatud terad, nisust

175 EUR/t

0

1104 19 30

Valtsitud või helvestatud terad, rukkist

171 EUR/t

0

1104 19 50

Valtsitud või helvestatud terad, maisist

173 EUR/t

0

1104 19 61

Valtsitud terad odrast

97 EUR/t

0

1104 19 69

Helvestatud terad odrast

189 EUR/t

0

1104 19 91

Helvestatud terad riisist

234 EUR/t

0

1104 19 99

Valtsitud või helvestatud teravili (v.a terad kaerast, nisust, rukkist, maisist ja odrast ning
helvestatud riis)

173 EUR/t

0

1104 22 20

Kaer, kroovitud (lüditud või kestast vabastatud) (v.a ivatud)

162 EUR/t

0

1104 22 30

Kroovitud, lõigatud või jämejahvatusega kaer

162 EUR/t

0

1104 22 50

Kruubid kaerast

145 EUR/t

0

1104 22 90

Jämejahvatusega kaer

93 EUR/t

0
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1104 22 98

Kaer (v.a ivatud, kroovitud (lüditud või kestast vabastatud) ning lõigatud või jämejahva
tusega („Grütze“ või „grutten“), kruubid ja jämejahvatusega, muul viisil töötlemata)

93 EUR/t

0

1104 23 10

Kroovitud (lüditud või kestast vabastatud) mais, ka lõigatud või jämejahvatusega

152 EUR/t

7

1104 23 30

Kruubid maisist

152 EUR/t

7

1104 23 90

Jämejahvatusega mais

98 EUR/t

7

1104 23 99

Mais (muud kui kroovitud (lüditud või kestast vabastatud), lõigatud või jämejahvatu
sega, kruubid ja jämejahvatusega, muul viisil töötlemata)

98 EUR/t

7

1104 29 01

Kroovitud (lüditud või kestast vabastatud) oder

150 EUR/t

7

1104 29 03

Kroovitud ja lõigatud või jämejahvatusega oder („Grütze“ või „grutten“)

150 EUR/t

7

1104 29 05

Kruubid odrast

236 EUR/t

7

1104 29 07

Oder, jämejahvatusega

97 EUR/t

7

1104 29 09

Oder (muud kui ivatud, kroovitud (lüditud või kestast vabastatud) ning lõigatud või jä
mejahvatusega („Grütze“ või „grutten“), kruubid või jämejahvatusega, muul viisil töötle
mata)

97 EUR/t

7

1104 29 11

Kroovitud (lüditud või kestast vabastatud) nisu

129 EUR/t

0

1104 29 18

Kroovitud (lüditud või kestast vabastatud) teravili (v.a oder, kaer, mais, riis või nisu)

129 EUR/t

0

1104 29 30

Kruubid teraviljast (v.a odrast, kaerast, maisist või riisist)

154 EUR/t

0

1104 29 51

Teravili jämejahvatusega, muul viisil töötlemata, nisust

99 EUR/t

0

1104 29 55

Teravili jämejahvatusega, muul viisil töötlemata, rukkist

97 EUR/t

0

1104 29 59

Teravili jämejahvatusega, muul viisil töötlemata (v.a odrast, kaerast, maisist, nisust ja
rukkist)

98 EUR/t

0
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1104 29 81

Nisu (muud kui kroovitud (lüditud või kestast vabastatud), lõigatud või jämejahvatu
sega, kruubid ja jämejahvatusega, muul viisil töötlemata)

99 EUR/t

0

1104 29 85

Rukis (muud kui kroovitud (lüditud või kestast vabastatud), lõigatud või jämejahvatu
sega, kruubid ja jämejahvatusega, muul viisil töötlemata)

97 EUR/t

0

1104 29 89

Teravili (muud kui oder, kaer, mais, nisu ja rukis, kroovitud (lüditud või kestast vabasta
tud), lõigatud või jämejahvatusega, kruubid ja jämejahvatusega, muul viisil töötlemata)

98 EUR/t

0

1104 30 10

Nisuidud, terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud

76 EUR/t

0

1104 30 90

Teraviljaidud, terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud (v.a nisu)

75 EUR/t

0

1105 10 00

Kartulist valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

12,2

0

1105 20 00

Kartulist valmistatud helbed ja graanulid

12,2

0

1106 10 00

Hernestest, ubadest, läätsedest ja muudest rubriigi 0713 kuivatatud kaunviljadest val
mistatud peen- ja jämejahu ning pulber

7,7

0

1106 20 10

Rubriigi 0714 saago, manioki, maranta, saalepi, maapirni, bataadi jms kõrge tärklisevõi inuliinisisaldusega juurtest või mugulatest valmistatud denatureeritud peen- ja jä
mejahu ning pulber

95 EUR/t

0

1106 20 90

Rubriigi 0714 saago, manioki, maranta, saalepi, maapirni, bataadi jms kõrge tärklisevõi inuliinisisaldusega juurtest või mugulatest valmistatud peen- ja jämejahu ning pul
ber (v.a denatureeritud)

166 EUR/t

0

1106 30 10

Banaanidest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

10,9

0

1106 30 90

Grupi 8 (Söödavad puuviljad, marjad ja pähklid, tsitrusviljade ja melonite koor) toode
test valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber (muud kui banaanid)

8,3

0

1107 10 11

Linnased nisust, jahuna (v.a röstitud)

177 EUR/t

0

1107 10 19

Linnased nisust (v.a jahuna ja röstitud)

134 EUR/t

0

1107 10 91

Linnased jahuna (v.a röstitud ja nisulinnased)

173 EUR/t

0

1107 10 99

Linnased (v.a röstitud, nisust ja jahuna)

131 EUR/t

0

1107 20 00

Röstitud linnased

152 EUR/t

0
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1108 11 00

Nisutärklis

224 EUR/t

—

1108 12 00

Maisitärklis

166 EUR/t

—

1108 13 00

Kartulitärklis

166 EUR/t

—

1108 14 00

Maniokitärklis

166 EUR/t

TQ(MC)

1108 19 10

Riisitärklis

216 EUR/t

—

1108 19 90

Tärklis (v.a nisu-, maisi-, kartuli-, manioki- ja riisitärklis)

166 EUR/t

—

1108 20 00

Inuliin

19,2

0

1109 00 00

Nisugluteen, kuivatatud või kuivatamata

512 EUR/t

—

1201 00 10

Sojauba, seemneks

Tollimaksuvaba

0

1201 00 90

Sojauba (v.a seemneks)

Tollimaksuvaba

0

1202 10 10

Maapähkel, lüdimata, seemneks

Tollimaksuvaba

0

1202 10 90

Maapähkel, lüdimata (v.a röstitud või muul viisil kuumtöödeldud ja seemneks)

Tollimaksuvaba

0

1202 20 00

Lüditud maapähkel, purustatud või purustamata (v.a röstitud või muul viisil kuumtöö
deldud)

Tollimaksuvaba

0

1203 00 00

Kopra

Tollimaksuvaba

0

1204 00 10

Linaseemned, seemneks

Tollimaksuvaba

0

1204 00 90

Linaseemned (v.a seemneks)

Tollimaksuvaba

0

1205 10 10

Madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiseemned (sisaldavad mittelenduvat õli,
mille eruukhappesisaldus on alla 2 % massist, ning tahket osist, mis sisaldab alla 30
mikromooli glükosinolaate grammi kohta), seemneks

Tollimaksuvaba

0

1205 10 90

Madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiseemned (sisaldavad mittelenduvat õli,
mille eruukhappesisaldus on alla 2 % massist, ning tahket osist, mis sisaldab alla 30
mikromooli glükosinolaate grammi kohta), purustatud või purustamata (v.a seemneks)

Tollimaksuvaba

0

1205 90 00

Kõrge eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiseemned (sisaldavad mittelenduvat õli,
mille eruukhappesisaldus on vähemalt 2 % massist, ning tahket osist, mis sisaldab vä
hemalt 30 mikromooli glükosinolaate grammi kohta), purustatud või purustamata

Tollimaksuvaba

0

1206 00 10

Päevalilleseemned, seemneks

Tollimaksuvaba

0
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1206 00 91

Päevalilleseemned, kestaga või ilma ning halli- ja valgetriibulise kestaga (v.a seemneks)

Tollimaksuvaba

0

1206 00 99

Päevalilleseemned, purustatud või purustamata (v.a seemneks, kestaga või ilma ning
halli- ja valgetriibulise kestaga)

Tollimaksuvaba

0

1207 20 10

Puuvillaseemned, seemneks

Tollimaksuvaba

0

1207 20 90

Puuvillaseemned, purustatud või purustamata (v.a seemneks)

Tollimaksuvaba

0

1207 40 10

Seesamiseemned, seemneks

Tollimaksuvaba

0

1207 40 90

Seesamiseemned, purustatud või purustamata (v.a seemneks)

Tollimaksuvaba

0

1207 50 10

Sinepiseemned, seemneks

Tollimaksuvaba

0

1207 50 90

Sinepiseemned, purustatud või purustamata (v.a seemneks)

Tollimaksuvaba

0

1207 91 10

Unimagunaseemned, seemneks

Tollimaksuvaba

0

1207 91 90

Unimagunaseemned, purustatud või purustamata (v.a seemneks)

Tollimaksuvaba

0

1207 99 15

Õliseemned ja õliviljad, seemneks (v.a söödavad pähklid, oliivid, sojaoad, maapähklid,
kopra, linaseemned, rapsi- või rüpsiseemned, päevalilleseemned, puuvillaseemned, see
samiseemned, sinepiseemned ja unimagunaseemned)

Tollimaksuvaba

0

1207 99 91

Kanepiseemned, purustatud või purustamata (v.a seemneks)

Tollimaksuvaba

0

1207 99 97

Õliseemned ja õliviljad, purustatud või purustamata (v.a seemneks ja söödavad pähklid,
oliivid, sojaoad, maapähklid, kopra, linaseemned, rapsi- või rüpsiseemned, päevalille-,
puuvilla-, seesami-, sinepi-, unimaguna- ja kanepiseemned)

Tollimaksuvaba

0

1208 10 00

Peen- ja jämejahu sojaoast

4,5

0

1208 90 00

Peen- ja jämejahud õliseemnetest või õliviljadest (v.a soja ja sinep)

Tollimaksuvaba

0

1209 10 00

Suhkrupeediseemned

8,3

0

1209 21 00

Lutserniseemned

2,5

0

1209 22 10

Punase ristiku (Trifolium pratense L.) seemned

Tollimaksuvaba

0

1209 22 80

Ristiku (Trifolium spp.) seemned, (v.a punase ristiku (Trifolium pratense L.) seemned)

Tollimaksuvaba

0
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1209 23 11

Hariliku aruheina (Festuca pratensis Huds) seemned

Tollimaksuvaba

0

1209 23 15

Punase aruheina (Festuca rubra L.) seemned

Tollimaksuvaba

0

1209 23 80

Aruheina seemned (v.a hariliku aruheina (Festuca pratensis Huds) ja punase aruheina
(Festuca rubra L.) seemned)

2,5

0

1209 24 00

Aasnurmika (Poa pratensis L.) seemned

Tollimaksuvaba

0

1209 25 10

Itaalia raiheina seemned (k.a üheaastane raihein) (Lolium multiflorum L.)

Tollimaksuvaba

0

1209 25 90

Karjamaa raiheina seemned (Lolium perenne L.)

Tollimaksuvaba

0

1209 29 10

Vikiseemned; nurmikate (Poa palustris L., Poa trivialis L.) seemned; keraheina (Dactylis
glomerata L.) seemned; kasteheina (Agrostis) seemned

Tollimaksuvaba

0

1209 29 35

Timutiseemned

Tollimaksuvaba

0

1209 29 50

Lupiiniseemned

2,5

0

1209 29 60

Söödapeediseemned (Beta vulgaris var. alba)

8,3

0

1209 29 80

Söödataimede seemned, seemneks (v.a teraviljad ja söödapeediseemned (Beta vulgaris
var. alba), suhkrupeediseemned, lutserniseemned, ristiku (Trifolium spp.) seemned, aas
nurmika (Poa pratensis L.) seemned, raiheina (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
seemned, timutiseemned, vikiseemned; nurmikate (Poa palustris L., Poa trivialis L.) seem
ned; keraheina (Dactylis glomerata L.) seemned; kasteheina (Agrostis) seemned ja lupiini
seemned)

2,5

0

1209 30 00

Õite saamiseks kasvatatavate rohttaimede seemned

3

0

1209 91 10

Nuikapsa seemned (Brassica oleracea, var. caulorapa ja gongylodes L.)

3

0

1209 91 30

Söögipeediseemned (Beta vulgaris var. conditiva)

8,3

0

1209 91 90

Köögiviljade seemned (v.a nuikapsaseemned (Brassica oleracea, var. caulorapa ja gongylodes
L.))

3

0

1209 99 10

Metsapuude seemned

Tollimaksuvaba

0

1209 99 91

Peamiselt õite saamiseks kasvatatavate rohttaimede seemned

3

0
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1209 99 99

Seemned, viljad ja eosed külviks (v.a kaunviljad ja suhkrumais, kohv, tee, mate ja vürt
sid, teraviljad, õliseemned ja õliviljad, peet, söödataimed, köögiviljade seemned, metsa
puude seemned, peamiselt õite saamiseks kasvatatavate taimede seemned ja peamiselt
parfümeerias ja farmaatsias, insektitsiididena, fungitsiididena vms otstarbel kasutatavate
taimede seemned)

4

0

1210 10 00

Humalakäbid, värsked või kuivatatud (v.a jahvatatud, pulbristatud või graanulitena)

5,8

0

1210 20 10

Humalakäbid kõrge lupuliinisisaldusega, jahvatatud, pulbristatud või graanulitena; lu
puliin

5,8

0

1210 20 90

Humalakäbid, jahvatatud, pulbristatud või graanulitena (v.a kõrge lupuliinisisaldusega)

5,8

0

1211 20 00

Ženšennijuured, värsked või kuivatatud, ka tükeldatud, purustatud või pulbristatud

Tollimaksuvaba

0

1211 30 00

Kokalehed, värsked või kuivatatud, ka tükeldatud, purustatud või pulbristatud

Tollimaksuvaba

0

1211 40 00

Magunavarred, värsked või kuivatatud, ka tükeldatud, purustatud või pulbristatud

Tollimaksuvaba

0

1211 90 30

Tonkaoad, värsked või kuivatatud, ka tükeldatud, purustatud või pulbristatud

3

0

1211 90 85

Taimed ja taimeosad, sh seemned ja viljad, mida kasutatakse peamiselt parfümeerias ja
farmaatsias, insektitsiididena, fungitsiididena vms otstarbel, värsked või kuivatatud, ka
tükeldatud, purustatud või pulbristatud (v.a ženšennijuured, kokalehed, magunavarred
ja tonkaoad)

Tollimaksuvaba

0

1212 20 00

Mere- ja muud vetikad, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, jahvatatud või
jahvatamata

Tollimaksuvaba

0

1212 91 20

Suhkrupeet, kuivatatud, jahvatatud või jahvatamata

23 EUR/100 kg/
net

7

1212 91 80

Suhkrupeet, värske, jahutatud või külmutatud

6,7 EUR/
100 kg/net

7

1212 99 20

Suhkruroog, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, jahvatatud või jahvatamata

4,6 EUR/
100 kg/net

7

1212 99 30

Jaanileivapuukaunad, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, jahvatatud või jah
vatamata

5,1

0

1212 99 41

Jaanileivapuu seemned, värsked või kuivatatud (v.a koorest puhastatud, purustatud või
jahvatatud)

Tollimaksuvaba

0

1212 99 49

Jaanileivapuu seemned, koorest puhastatud, purustatud või jahvatatud, värsked või kui
vatatud

5,8

0

1212 99 70

Puuviljade kivid ja tuumad ning mujal nimetamata, inimtoiduks kasutatavad taimsed
tooted, k.a sigurisordi Cichorium intybus sativum röstimata juured

Tollimaksuvaba

0

1213 00 00

Teraviljaõled ja aganad, töötlemata, ka hekseldatud, jahvatatud, pressitud või granulee
ritud

Tollimaksuvaba

0
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Tollimaksuvaba

0

5,8

0

1214 10 00

Lutsernijahu ja -graanulid

1214 90 10

Kaalikas, söödapeet ja muud söödajuurviljad

1214 90 90

Hein, lutsern, ristik, esparsett, söödakapsas, lupiin, vikk jms söödad (v.a kaalikas, söö
dapeet ja muud söödajuurviljad ning lutsernijahu)

Tollimaksuvaba

0

1301 20 00

Looduslik kummiaraabik

Tollimaksuvaba

0

1301 90 00

Šellak; vaigud, looduslikud kummivaigud, palsamid ja muud looduslikud õlivaigud (v.a
kummiaraabik)

Tollimaksuvaba

0

1302 11 00

Oopium

Tollimaksuvaba

0

1302 12 00

Lagritsaekstrakt (v.a sahharoosisisaldusega üle 10 % massist või maiustustena)

3,2

0

1302 13 00

Humalaekstrakt

3,2

0

1302 19 05

Vanilje õlivaik

3

0

1302 19 80

Taimemahlad ja -ekstraktid (v.a lagritsast, humalast, vanilje õlivaik ja oopium)

Tollimaksuvaba

0

1302 20 10

Kuivatatud pektiinid, pektinaadid ja pektaadid pulbrina

19,2

0

1302 20 90

Vedelad pektiinid, pektinaadid ja pektaadid

11,2

0

1302 31 00

Agar-agar, modifitseeritud või modifitseerimata

Tollimaksuvaba

0

1302 32 10

Jaanileivapuu kaunadest või seemnetest taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või
modifitseerimata

Tollimaksuvaba

0

1302 32 90

Guaaraoa seemnetest taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata

Tollimaksuvaba

0

1302 39 00

Taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata (v.a jaanileivapuu
kaunadest või seemnetest, guaaraoa seemnetest ja agar-agar)

Tollimaksuvaba

0

1401 10 00

Bambus

Tollimaksuvaba

0

1401 20 00

Rotang

Tollimaksuvaba

0

1401 90 00

Pilliroog, kõrkjad, pajuvitsad, raffia, puhastatud, pleegitatud või värvitud õled, niine
koor ja muu peamiselt punumiseks kasutatav taimne materjal (v.a bambus ja rotang)

Tollimaksuvaba

0
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1404 20 00

Puuvillalinter

Tollimaksuvaba

0

1404 90 00

Mujal nimetamata taimne materjal

Tollimaksuvaba

0

1501 00 11

Searasv ja -rasvkude, k.a seapekk, sulatatud või muul viisil ekstraheeritud, kasutamiseks
tööstusliku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks, rasvasteariin ja sulatatud searasva
õli)

Tollimaksuvaba

0

1501 00 19

Searasv ja -rasvkude, k.a seapekk, sulatatud või muul viisil ekstraheeritud, (v.a kasuta
miseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena, rasvasteariin ja sulatatud searasva
õli)

17,2 EUR/
100 kg/net

0

1501 00 90

Kodulinnurasv ja -rasvkude, sulatatud või muul viisil ekstraheeritud

11,5

0

1502 00 10

Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude, kasutamiseks tööstusliku toorainena (muu kui
toiduainete tootmiseks kasutatav, rasvasteariin ja sulatatud searasva õli, oleosteariin,
oleoõli ja rasvõli, emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata)

Tollimaksuvaba

0

1502 00 90

Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude (v.a kasutamiseks tööstusliku toorainena, ras
vasteariin ja sulatatud searasva õli, oleosteariin, oleoõli ja rasvõli, emulgeerimata, sega
mata või muul viisil töötlemata)

3,2

0

1503 00 11

Rasvasteariin ja oleosteariin kasutamiseks tööstusliku toorainena (v.a emulgeeritud, se
gatud või muul viisil töödeldud)

Tollimaksuvaba

0

1503 00 19

Rasvasteariin ja oleosteariin (v.a kasutamiseks tööstusliku toorainena, emulgeeritud, se
gatud või muul viisil töödeldud)

5,1

0

1503 00 30

Rasvõli kasutamiseks tööstusliku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks ning emulgee
ritud, segatud või muul viisil töödeldud)

Tollimaksuvaba

0

1503 00 90

Rasvõli, oleoõli ja sulatatud searasva õli (v.a emulgeeritud, segatud või muul viisil töö
deldud ning rasvõli kasutamiseks tööstusliku toorainena)

6,4

0

1504 10 10

Kalamaksaõli ja selle fraktsioonid A-vitamiini sisaldusega kuni 2 500 RÜ/g, rafineeritud
või rafineerimata (v.a keemiliselt modifitseeritud)

3,8

0

1504 10 91

Kalamaksaõli hiidlestast ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemi
liselt modifitseerimata (v.a kalamaksaõli A-vitamiini sisaldusega kuni 2 500 RÜ/g)

Tollimaksuvaba

0

1504 10 99

Kalamaksaõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modi
fitseerimata (v.a kalamaksaõli A-vitamiini sisaldusega kuni 2 500 RÜ/g ja kalamaksaõli
hiidlestast)

Tollimaksuvaba

0
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1504 20 10

Kalarasvad ja -õlid ning nende tahked fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata (v.a
keemiliselt modifitseeritud ja kalamaksaõli)

10,9

0

1504 20 90

Kalarasvad ja -õlid ning nende vedelad fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata (v.a
keemiliselt modifitseeritud ja kalamaksaõli)

Tollimaksuvaba

0

1504 30 10

Mereimetajate rasvad, õlid ja nende tahked fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata
(v.a keemiliselt modifitseeritud)

10,9

0

1504 30 90

Mereimetajate rasvad, õlid ja nende vedelad fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata
(v.a keemiliselt modifitseeritud)

Tollimaksuvaba

0

1505 00 10

Töötlemata villarasv

3,2

0

1505 00 90

Villarasv ja sellest saadud rasvained, k.a lanoliin (v.a töötlemata villarasv)

Tollimaksuvaba

0

1506 00 00

Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata,
kuid keemiliselt modifitseerimata (v.a searasv ja -rasvkude, kodulinnurasv ja -rasvkude,
veise-, lamba- ja kitserasv ja -rasvkude, kalade ja mereimetajate rasvad, rasvsteariin, ras
vaõli, oleosteariin, oleoõli, rasvõli, villarasv ja sellest saadud rasvained)

Tollimaksuvaba

0

1507 10 10

Sojaõli, toorõli, hüdratiseeritud või hüdratiseerimata, kasutamiseks tehnilisel otstarbel
või tööstusliku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks)

3,2

0

1507 10 90

Sojaõli, toorõli, hüdratiseeritud või hüdratiseerimata (v.a kasutamiseks tehnilisel otstar
bel või tööstusliku toorainena)

6,4

0

1507 90 10

Sojaõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kasutamiseks tehnilisel ots
tarbel või tööstusliku toorainena (v.a keemiliselt modifitseeritud, toorõli ning toidu
ainete tootmiseks)

5,1

0

1507 90 90

Sojaõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata (v.a kasutamiseks tehnilisel
otstarbel või tööstusliku toorainena, keemiliselt modifitseeritud ja toorõli)

9,6

0

1508 10 10

Maapähkliõli, toorõli, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a
toiduainete tootmiseks)

Tollimaksuvaba

0

1508 10 90

Maapähkliõli, toorõli (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena)

6,4

0

1508 90 10

Maapähkliõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kasutamiseks tööstus
liku toorainena (v.a keemiliselt modifitseeritud, toorõli ning toiduainete tootmiseks)

5,1

0

1508 90 90

Maapähkliõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata (v.a keemiliselt modifit
seeritud, toorõli ning kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena)

9,6

0
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1509 10 10

Lambiõli neitsiõli kujul, mis on saadud õlipuu viljadest üksnes mehhaaniliste või
muude füüsiliste vahendite abil tingimustel, mis ei kahjusta õli

122,6 EUR/
100 kg/net

0

1509 10 90

Oliiviõli, mis on saadud õlipuu viljadest üksnes mehhaaniliste või muude füüsiliste va
hendite abil tingimustel, mis ei kahjusta õli, töötlemata (v.a lambiõli neitsiõli kujul)

124,5 EUR/
100 kg/net

0

1509 90 00

Oliiviõli ja selle fraktsioonid, mis on saadud õlipuu viljadest üksnes mehhaaniliste või
muude füüsiliste vahendite abil tingimustel, mis ei kahjusta õli (v.a neitsiõli ja keemili
selt modifitseeritud õli)

134,6 EUR/
100 kg/net

0

1510 00 10

Oliividest saadud toorõlid ja nende segud, k.a segud rubriigi 1509 õlidega

110,2 EUR/
100 kg/net

0

1510 00 90

Muud oliividest saadud õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid
keemiliselt modifitseerimata, k.a nende õlide või fraktsioonide segud rubriigi 1509
õlide või nende fraktsioonidega (v.a toorõlid)

160,3 EUR/
100 kg/net

0

1511 10 10

Palmiõli, toorõli, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a toidu
ainete tootmiseks)

Tollimaksuvaba

0

1511 10 90

Palmiõli, toorõli (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena)

3,8

0

1511 90 11

Palmiõli tahked fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitsee
rimata, pakendites massiga kuni 1 kg

12,8

0

1511 90 19

Palmiõli tahked fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitsee
rimata, pakendites massiga üle 1 kg või mõnel muul viisil pakendatud

10,9

0

1511 90 91

Palmiõli ja selle vedelad fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt
modifitseerimata, kasutamiseks tööstusliku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks ja
toorõli)

5,1

0

1511 90 99

Palmiõli ja selle vedelad fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt
modifitseerimata (v.a kasutamiseks tööstusliku toorainena ja toorõli)

9

0

1512 11 10

Päevalille- või saflooriõli, toorõli, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toor
ainena (v.a toiduainete tootmiseks)

3,2

0

1512 11 91

Päevalilleõli, toorõli (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena)

6,4

0

1512 11 99

Saflooriõli, toorõli (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena)

6,4

0

1512 19 10

Päevalille- või saflooriõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid kee
miliselt modifitseerimata, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena
(v.a toorõli ning toiduainete tootmiseks)

5,1

0
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1512 19 90

Päevalille- või saflooriõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid kee
miliselt modifitseerimata (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toor
ainena ja toorõli)

9,6

0

1512 21 10

Puuvillaõli, toorõli, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a
toiduainete tootmiseks)

3,2

0

1512 21 90

Puuvillaõli, toorõli (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena)

6,4

0

1512 29 10

Puuvillaõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifit
seerimata, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a toorõli ning
toiduainete tootmiseks)

5,1

0

1512 29 90

Puuvillaõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifit
seerimata (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena ja toorõli)

9,6

0

1513 11 10

Kookospähkliõli, toorõli, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.
a toiduainete tootmiseks)

2,5

0

1513 11 91

Kookospähkliõli, toorõli, kontaktpakendis massiga kuni 1 kg (v.a kasutamiseks tehnili
sel otstarbel või tööstusliku toorainena)

12,8

0

1513 11 99

Kookospähkliõli, toorõli, kontaktpakendis massiga üle 1 kg või mõnel muul viisil pa
kendatud (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena)

6,4

0

1513 19 11

Kookospähkliõli tahked fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt
modifitseerimata, kontaktpakendites massiga kuni 1 kg

12,8

0

1513 19 19

Kookospähkliõli tahked fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt
modifitseerimata, kontaktpakendites massiga üle 1 kg või mõnel muul viisil pakenda
tud

10,9

0

1513 19 30

Kookospähkliõli ja selle vedelad fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid kee
miliselt modifitseerimata, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena
(v.a toiduainete tootmiseks ja toorõli)

5,1

0

1513 19 91

Kookospähkliõli ja selle vedelad fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid kee
miliselt modifitseerimata, kontaktpakendites massiga kuni 1 kg (v.a kasutamiseks tehni
lisel otstarbel või tööstusliku toorainena ja toorõli)

12,8

0

1513 19 99

Kookospähkliõli ja selle vedelad fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid kee
miliselt modifitseerimata, kontaktpakendites massiga üle 1 kg või mõnel muul viisil pa
kendatud (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena ja toorõli)

9,6

0
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1513 21 10

Palmituuma- või babassupalmiõli, toorõli, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstus
liku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks)

3,2

0

1513 21 30

Palmituuma- või babassupalmiõli, toorõli, kontaktpakendis massiga kuni 1 kg (v.a ka
sutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena)

12,8

0

1513 21 90

Palmituuma- või babassupalmiõli, toorõli, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg või
mõnel muul viisil pakendatud (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku
toorainena)

6,4

0

1513 29 11

Palmituum- või babassupalmiõli tahked fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata,
kuid keemiliselt modifitseerimata, kontaktpakendites massiga kuni 1 kg

12,8

0

1513 29 19

Palmituuma- või babassupalmiõli tahked fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata,
kuid keemiliselt modifitseerimata, kontaktpakendites massiga üle 1 kg või mõnel muul
viisil pakendatud

10,9

0

1513 29 30

Palmituuma- või babassupalmiõli ja nende vedelad fraktsioonid, rafineeritud või rafi
neerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või töös
tusliku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks ja toorõli)

5,1

0

1513 29 50

Palmituuma- või babassupalmiõli ja nende vedelad fraktsioonid, rafineeritud või rafi
neerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, kontaktpakendites massiga kuni 1 kg (v.a
kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena ja toorõli)

12,8

0

1513 29 90

Palmituuma- või babassupalmiõli ja nende vedelad fraktsioonid, rafineeritud või rafi
neerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, kontaktpakendites massiga üle 1 kg või
mõnel muul viisil pakendatud (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku
toorainena ja toorõli)

9,6

0

1514 11 10

Madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiõli (sisaldavad mittelenduvat õli, mille
eruukhappesisaldus on alla 2 % massist), toorõli, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või
tööstusliku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks)

3,2

0

1514 11 90

Madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiõli (sisaldavad mittelenduvat õli, mille
eruukhappesisaldus on alla 2 % massist), toorõli, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või
tööstusliku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks)

6,4

0

1514 19 10

Madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiõli (sisaldavad mittelenduvat õli, mille
eruukhappesisaldus on alla 2 % massist) ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafinee
rimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstus
liku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks ja toorõli)

5,1

0

1514 19 90

Madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiõli (sisaldavad mittelenduvat õli, mille
eruukhappesisaldus on alla 2 % massist) ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafinee
rimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või
tööstusliku toorainena ja toorõli)

9,6

0
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1514 91 10

Kõrge eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiõli (sisaldavad mittelenduvat õli, mille
eruukhappesisaldus on vähemalt 2 % massist) ja sinepiõli, toorõli, kasutamiseks tehnili
sel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks)

3,2

0

1514 91 90

Kõrge eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiõli (sisaldavad mittelenduvat õli, mille
eruukhappesisaldus on vähemalt 2 % massist) ja sinepiõli, toorõli (v.a kasutamiseks teh
nilisel otstarbel või tööstusliku toorainena)

6,4

0

1514 99 10

Kõrge eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiõli (sisaldavad mittelenduvat õli, mille
eruukhappesisaldus on vähemalt 2 % massist) ja sinepiõli ning nende fraktsioonid, rafi
neeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, kasutamiseks tehnilisel
otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks ja toorõli)

5,1

0

1514 99 90

Kõrge eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiõli (sisaldavad mittelenduvat õli, mille
eruukhappesisaldus on vähemalt 2 % massist) ja sinepiõli ning nende fraktsioonid, rafi
neeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, (v.a kasutamiseks tehnili
sel otstarbel või tööstusliku toorainena ja toorõli)

9,6

0

1515 11 00

Linaseemneõli, toorõli

3,2

0

1515 19 10

Linaseemneõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt mo
difitseerimata, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a toorõli
ning toiduainete tootmiseks)

5,1

0

1515 19 90

Linaseemneõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt mo
difitseerimata (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena ja too
rõli)

9,6

0

1515 21 10

Maisiõli, toorõli, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a toidu
ainete tootmiseks)

3,2

0

1515 21 90

Maisiõli, toorõli (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena)

6,4

0

1515 29 10

Maisiõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitsee
rimata, kasutamiseks tööstusliku toorainena (v.a toorõli ning toiduainete tootmiseks)

5,1

0

1515 29 90

Maisiõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitsee
rimata (v.a kasutamiseks tööstusliku toorainena ja toorõli)

9,6

0

1515 30 10

Riitsinusõli e kastoorõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemi
liselt modifitseerimata, sünteeskiudude või plastide tootmisel kasutatava aminounde
kaanhappe tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

1515 30 90

Riitsinusõli e kastoorõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemi
liselt modifitseerimata (v.a sünteeskiudude või plastide tootmisel kasutatava aminoun
dekaanhappe tootmiseks)

5,1

0
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1515 50 11

Seesamiõli, toorõli, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a
toiduainete tootmiseks)

3,2

0

1515 50 19

Seesamiõli, toorõli (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena)

6,4

0

1515 50 91

Seesamiõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifit
seerimata, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a toorõli)

5,1

0

1515 50 99

Seesamiõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifit
seerimata (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena ja toorõli)

9,6

0

1515 90 11

Tungaõli, jojoobi- ja oiticica õli; mürdivaha ja jaapanivaha ning nende fraktsioonid, ra
fineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

Tollimaksuvaba

0

1515 90 21

Tubakaseemneõli, toorõli, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena
(v.a toiduainete tootmiseks)

Tollimaksuvaba

0

1515 90 29

Tubakaseemneõli, toorõli (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toor
ainena)

6,4

0

1515 90 31

Tubakaseemneõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt
modifitseerimata, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a toidu
ainete tootmiseks ja toorõli)

Tollimaksuvaba

0

1515 90 39

Tubakaseemneõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt
modifitseerimata (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena ja too
rõli)

9,6

0

1515 90 40

Mittelenduvad taimsed toorrasvad ja -õlid ja nende fraktsioonid, kasutamiseks tehnilisel
otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks, soja-, maapähkli-,
oliivi-, palmi-, päevalille-, safloori-, puuvilla-, kookospähkli-, palmituuma-, babassu
palmi-, rapsi-, rüpsi- ja sinepi-, linaseemne-, maisi-, riitsinus- e kastoor-, tungaõli, see
sami- ja jojoobiõli, oiticica õli, mürdivaha, jaapanivaha ja tubakaseemneõli)

3,2

0

1515 90 51

Tahkel kujul mittelenduvad taimsed toorrasvad ja -õlid, kontaktpakendis massiga kuni
1 kg (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena ning soja-, maa
pähkli-, oliivi-, palmi-, päevalille-, safloori-, puuvilla-, kookospähkli-, palmituuma-, ba
bassupalmi-, rapsi-, rüpsi- ja sinepi-, linaseemne-, maisi-, riitsinus- e kastoor-, tungaõli,
seesami- ja jojoobiõli, oiticica õli, mürdivaha, jaapanivaha ja tubakaseemneõli)

12,8

0
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1515 90 59

Tahkel kujul mittelenduvad taimsed toorrasvad ja -õlid, kontaktpakendis massiga üle
1 kg, või toorõlid vedelal kujul (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku
toorainena ning soja-, maapähkli-, oliivi-, palmi-, päevalille-, safloori-, puuvilla-, koo
kospähkli-, palmituuma-, babassupalmi-, rubsen, sinepi-, linaseemne-, maisi-, riitsinuse kastoor-, tungaõli, seesami- ja jojoobiõli, oiticica õli, mürdivaha, jaapanivaha ja tuba
kaseemneõli)

6,4

0

1515 90 60

Taimsed rasvad ja -õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata (v.a keemi
liselt modifitseeritud), kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a
toiduainete tootmiseks, toorrasvad ja-õlid, soja-, maapähkli-, oliivi-, palmi-, päevalille-,
safloori-, puuvilla-, kookospähkli-, palmituuma-, babassupalmi-, rubsen, sinepi-, lina
seemne-, maisi-, riitsinus- e kastoor-, tungaõli, seesami- ja jojoobiõli, oiticica õli, mürdi
vaha, jaapanivaha ja tubakaseemneõli)

5,1

0

1515 90 91

Tahkel kujul mittelenduvad taimsed rasvad ja -õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud
või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, kontaktpakendites netomassiga
kuni 1 kg, mujal nimetamata (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toor
ainena ja toorrasvad ja -õlid)

12,8

0

1515 90 99

Tahkel kujul mittelenduvad taimsed rasvad ja -õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud
või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, kontaktpakendites netomassiga üle
1 kg, mujal nimetamata (v.a kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena
ja toorrasvad ja -õlid)

9,6

0

1516 10 10

Loomsed rasvad, õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, ester
datud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasi
töötlemata, kontaktpakendites netomassiga kuni 1 kg

12,8

0

1516 10 90

Loomsed rasvad, õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, ester
datud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasi
töötlemata, kontaktpakendites netomassiga üle 1 kg või mõnel muul viisil pakendatud

10,9

0

1516 20 10

Hüdrogeenitud kastoorõli, nn opaalvaha

3,4

0

1516 20 91

Taimsed rasvad ja -õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, es
terdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kontaktpa
kendites netomassiga kuni 1 kg (v.a hüdrogeenitud kastoorõli (opaalvaha), ja edasi töö
deldud)

12,8

0

1516 20 95

Rapsi-, rüpsi-, linaseemne-, päevalilleseemne-, illipe-, karite-, makore-, touloucouna- või
babassupalmiõli ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, esterdatud,
ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kasutamiseks tehnili
sel otstarbel või tööstusliku toorainena, kontaktpakendites netomassiga üle 1 kg või
muul viisil pakendatud (v.a toiduainete tootmiseks)

5,1

0
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1516 20 96

Maapähkli- (arahhise-), puuvillaseemne-, sojaoa- või päevalilleseemneõli ja nende frakt
sioonid (v.a alamrubriiki 1516 20 95 kuuluvad); muud õlid ja nende fraktsioonid, mis
sisaldavad alla 50 % massist vabu rasvhappeid, kontaktpakendites netomassiga üle 1 kg
või muul viisil pakendatud (v.a palmituuma-, illipe-, kookospähkli- (kopra-), rapsi- või
copaibaõli ja alamrubriiki 1516 20 95 kuuluvad õlid)

9,6

0

1516 20 98

Taimsed rasvad ja -õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, es
terdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kontaktpa
kendites netomassiga üle 1 kg või muul viisil pakendatud (v.a edasi töödeldud rasvad ja
õlid ja nende fraktsioonid, hüdrogeenitud kastoorõli ning alamrubriikidesse
1516 20 95 ja 1516 20 96 kuuluvad rasvad ja õlid)

10,9

0

1517 10 10

Margariin piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist (v.a vedel
margariin)

8,3 + 28,4 EUR/
100 kg/net

AV0-3

1517 10 90

Margariin piimarasvade sisaldusega kuni 10 % massist (v.a vedel margariin)

16

0

1517 90 10

Söödavad segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või eri
nevate rasvade või õlide fraktsioonidest, piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid kuni
15 % massist (v.a rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdro
geenitud, esterdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata,
kuid edasi töötlemata, oliivõlide segud, oliivõli fraktsioonid ja mittelenduv margariin)

8,3 + 28,4 EUR/
100 kg/net

AV0-7

1517 90 91

Söödavad taimsete rasvõlide vedelad segud piimarasvade sisaldusega kuni 10 % massist
(v.a õlid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, esterdatud, ümberesterdatud või elaidi
seeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasi töötlemata, ja oliivõlide segud)

9,6

0

1517 90 93

Toidusegud või valmistised kasutamiseks vormimäärdena, piimarasvade sisaldusega
kuni 10 %

2,9

0

1517 90 99

Toidusegud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest ja söödavad
fraktsioonid eri rasvadest või õlidest, piimarasvade sisaldusega kuni 10 % (v.a taimsete
rasvõlide vedelad segud, toidusegud või valmistised kasutamiseks vormimäärdena ja
tahke margariin)

16

0

1518 00 10

Linoksiin

7,7

0

1518 00 31

Taimsete rasvõlide vedelad segud, toorõlid, toidukõlbmatud, mujal nimetamata, kasuta
miseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a toiduainete tootmiseks)

3,2

0

1518 00 39

Taimsete rasvõlide vedelad segud, toidukõlbmatud, mujal nimetamata, kasutamiseks
tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena (v.a toorõlid ja toiduainete tootmiseks)

5,1

0
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1518 00 91

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud,
veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juu
res või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud (v.a rubriigi 1516 tooted
ja linoksiin (oksüdeeritud linaseemneõli))

7,7

0

1518 00 95

Loomsete või loomsete ja taimsete rasvade ja õlide ning nende fraktsioonide toidukõlb
matud segud või valmistised

2

0

1518 00 99

Grupi 15 loomsete või taimsete rasvade ja õlide ning eri rasvade ja õlide fraktsioonide
segud või valmistised, toidukõlbmatud, mujal nimetamata

7,7

0

1520 00 00

Toorglütserool; glütserooliveed ja glütseroolleelised

Tollimaksuvaba

0

1521 10 00

Taimsed vahad, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata (v. a triglütserii
did)

Tollimaksuvaba

0

1521 90 10

Spermatseet (vaalavõidis), rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata

Tollimaksuvaba

0

1521 90 91

Meevaha ja muud putukavahad, toorvaha

Tollimaksuvaba

0

1521 90 99

Meevaha ja muud putukavahad, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata
(v.a toorvaha)

2,5

0

1522 00 10

Degraa (parkerasv)

3,8

0

1522 00 31

Seebirasv, oliiviõli omadustega õlisid sisaldav

29,9 EUR/
100 kg/net

0

1522 00 39

Rasvainete töötlemise jäägid, oliiviõli omadustega õlisid sisaldavad (v.a seebirasv)

47,8 EUR/
100 kg/net

0

1522 00 91

Õlijätted ja -setted; seebirasv (v.a oliiviõli omadustega õlisid sisaldavad)

3,2

0

1522 00 99

Loomsete või taimsete vahade või rasvainete töötlemise jäägid (v.a oliiviõli omadustega
õlisid sisaldavad, õlijätted ja -setted ning seebirasv)

Tollimaksuvaba

0

1601 00 10

Vorstid maksast jms tooted ja nende baasil valmistatud toiduained

15,4

0

1601 00 91

Kuumtöötlemata vorstid lihast, rupsist või verest (v.a maksast)

149,4 EUR/
100 kg/net

0

1601 00 99

Vorstid jms tooted lihast, rupsist või verest ja nende baasil valmistatud toiduained (v.a
vorstid maksast ja kuumtöötlemata vorstid)

100,5 EUR/
100 kg/net

0

1602 10 00

Homogeenitud tooted lihast, rupsist või verest, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena
ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet

16,6

0
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1602 20 11

Tooted hane- või pardimaksast, mis sisaldab rasvast maksa vähemalt 75 % massist (v.a
vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning
pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet)

10,2

0

1602 20 19

Tooted hane- või pardimaksast (v.a rasvast maksa vähemalt 75 % massist sisaldavad,
vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning
pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet)

10,2

0

1602 20 90

Tooted maksast (v.a vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või
dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g too
det, ning hane- ja pardimaksast)

16

—

1602 31 11

Tooted, mis sisaldavad eranditult kuumtöötlemata kalkuniliha (v.a vorstid jms tooted)

102,4 EUR/
100 kg/net

—

1602 31 19

Kalkuni liha või rups, toiduks valmistatud või konserveeritud, mis sisaldab linnuliha
või rupsi vähemalt 57 % massist (v.a tooted, mis sisaldavad eranditult kuumtöötlemata
kalkuniliha, vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoi
tudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, mak
satooted ning lihaekstraktid)

102,4 EUR/
100 kg/net

—

1602 31 30

Kalkuni liha või rups, toiduks valmistatud või konserveeritud, mis sisaldab kontideta
linnuliha või rupsi vähemalt 25 %, kuid alla 57 % massist (v.a vorstid jms tooted, ho
mogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüü
giks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstraktid)

102,4 EUR/
100 kg/net

—

1602 31 90

Kalkuni liha või rups, toiduks valmistatud või konserveeritud (v.a kontideta linnuliha
või rupsi vähemalt 25 % massist sisaldav, vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, ka
sutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahu
tavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstraktid ja -mahlad)

102,4 EUR/
100 kg/net

—

1602 32 11

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede lihast või rupsist valmistatud kuumtöötlemata
tooted või konservid, mis sisaldavad kodulinnu liha või rupsi vähemalt 57 % massist
(v.a vorstid jms tooted ja maksatooted)

86,7 EUR/
100 kg/net

—

1602 32 19

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede lihast või rupsist valmistatud kuumtöödeldud
tooted või konservid, mis sisaldavad kodulinnu liha või rupsi vähemalt 57 % massist
(v.a vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena
ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted
ning lihaekstraktid)

102,4 EUR/
100 kg/net

—
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1602 32 30

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede lihast või rupsist valmistatud tooted või kon
servid, mis sisaldavad kodulinnu liha või rupsi vähemalt 25 %, kuid vähem kui 57 %
massist (v.a kalkunist või pärlkanast, vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, kasuta
miseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad
kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstraktid)

10,9

—

1602 32 90

Liigi Gallus domesticus kanade ja kukkede lihast või rupsist valmistatud tooted või kon
servid (v.a tooted, mis sisaldavad kodulinnu liha või rupsi vähemalt 25 %, kalkuni või
pärlkana liha või rupsi, vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imikuvõi dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g
toodet, maksatooted ning lihaekstraktid ja -mahlad)

10,9

—

1602 39 21

Kodupardi, -hane ja -pärlkana lihast või rupsist valmistatud kuumtöötlemata tooted või
konservid, mis sisaldavad kodulinnu liha või rupsi vähemalt 57 % massist (v.a vorstid
jms tooted ja maksatooted)

86,7 EUR/
100 kg/net

—

1602 39 29

Kodupardi, -hane ja -pärlkana lihast või rupsist valmistatud kuumtöödeldud tooted või
konservid, mis sisaldavad kodulinnu liha või rupsi vähemalt 57 % massist (v.a vorstid
jms tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning paken
datud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning li
haekstraktid)

10,9

—

1602 39 40

Kodupardi, -hane ja -pärlkana lihast või rupsist valmistatud tooted või konservid, mis
sisaldavad kodulinnu liha või rupsi vähemalt 25 %, kuid alla 57 % massist (v.a vorstid
jms tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning paken
datud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning li
haekstraktid)

10,9

—

1602 39 80

Kodupardi, -hane ja -pärlkana lihast või rupsist valmistatud tooted või konservid (v.a
kodulinnu liha või rupsi vähemalt 25 % massist sisaldavad, vorstid jms tooted, homo
geenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks
taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstraktid ja -mah
lad)

10,9

—

1602 41 10

Tooted või konservid kodusea tagaosadest ja nende jaotustükkidest

156,8 EUR/
100 kg/net

0

1602 41 90

Tooted või konservid sea tagaosadest ja nende jaotustükkidest (v.a kodusea)

10,9

0

1602 42 10

Tooted või konservid kodusea abatükkidest ja nende jaotustükkidest

129,3 EUR/
100 kg/net

0
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10,9

0

1602 42 90

Tooted või konservid sea abatükkidest ja nende jaotustükkidest (v.a kodusea)

1602 49 11

Tooted või konservid kodusea seljatükkidest ja nende jaotustükkidest, k.a segud selja
tükkidest ja tagaosadest (v.a kaelakarbonaad)

156,8 EUR/
100 kg/net

0

1602 49 13

Tooted või konservid kodusea kaelakarbonaadist ja nende jaotustükkidest, k.a segud
kaelakarbonaadist ja abatükkidest

129,3 EUR/
100 kg/net

0

1602 49 15

Tooted või konservid kodusea tagaosade, abatükkide, seljatükkide, kaelakarbonaadi ja
nende jaotustükkide segust (v.a ainult seljatükkide ja tagaosade segud või ainult kaela
karbonaadi ja abatükkide segud)

129,3 EUR/
100 kg/net

0

1602 49 19

Tooted või konservid kodusea lihast või rupsist, k.a segud, mis sisaldavad liha või rupsi
vähemalt 80 % massist, k.a mis tahes liiki või päritoluga searasvu (v.a tagaosad, abatü
kid, seljatükid, kaelakarbonaad ja nende jaotustükid, vorstid jms tooted, homogeenitud
tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse,
mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstraktid)

85,7 EUR/
100 kg/net

0

1602 49 30

Tooted või konservid kodusea lihast või rupsist või segud, mis sisaldavad mis tahes liiki
liha või rupsi vähemalt 40 %, kuid alla 80 % massist ning mis tahes liiki rasvu (v.a
vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning
pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning
lihaekstraktid)

75 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 50

Tooted või konservid kodusea lihast või rupsist või segud, mis sisaldavad mis tahes liiki
liha või rupsi alla 40 % massist ning mis tahes liiki rasvu (v.a vorstid jms tooted, ho
mogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüü
giks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstraktid ja
-mahlad)

54,3 EUR/
100 kg/net

0

1602 49 90

Tooted või konservid sea lihast või rupsist või segud (v.a koduseast, tagaosad, abatükid
ja nende jaotustükid, vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imikuvõi dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g
toodet, maksatooted ning lihaekstraktid ja -mahlad)

10,9

0

1602 50 10

Tooted või konservid veiselihast või rupsist, kuumtöötlemata, k.a segud kuumtöödel
dud ja kuumtöötlemata lihast või rupsist (v.a vorstid jms tooted ning maksatooted)

303,4 EUR/
100 kg/net

—
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1602 50 31

Soolaliha õhukindlas pakendis

16,6

0

1602 50 39

Tooted või konservid veiselihast või rupsist, kuumtöödeldud, õhukindlas pakendis (v.a
vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning
pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, lihaekstraktid ja
-mahlad ning soolaliha)

16,6

0

1602 50 80

Tooted või konservid veiselihast või rupsist, kuumtöödeldud (v.a õhukindlas pakendis
liha või rups, vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieet
toitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet,
maksatooted ning lihaekstraktid ja -mahlad)

16,6

0

1602 90 10

Tooted mis tahes loomade verest (v.a vorstid jms tooted)

16,6

—

1602 90 31

Tooted või konservid uluki- või küüliku lihast või rupsist (v.a metssealihast, vorstid jms
tooted, homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud
jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstrak
tid ja -mahlad)

10,9

0

1602 90 41

Tooted või konservid põhjapõdra lihast või rupsist (v.a vorstid jms tooted, homogeeni
tud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taa
rasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstraktid ja -mahlad)

16,6

0

1602 90 51

Tooted või konservid lihast või rupsist, mis sisaldavad kodusea liha või rupsi (v.a kodu
linnu-, veise-, põhjapõdra, uluki- või küülikulihast, vorstid jms tooted, homogeenitud
tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse,
mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstraktid)

85,7 EUR/
100 kg/net

—

1602 90 61

Tooted või konservid lihast või rupsist, kuumtöötlemata, mis sisaldavad veise liha või
rupsi, k.a segud kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata lihast või rupsist (v.a kodulinnu-,
kodusea-, põhjapõdra, uluki- või küülikulihast, vorstid jms tooted, homogeenitud too
ted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis
mahutavad kuni 250 g toodet, ja maksatooted)

303,4 EUR/
100 kg/net

—

1602 90 69

Tooted või konservid lihast või rupsist, kuumtöödeldud, mis sisaldavad veiseliha või
rupsi (v.a kodulinnu-, kodusea-, uluki- või küülikulihast, vorstid jms tooted, homogee
nitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taa
rasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstraktid ja -mahlad)

16,6

0
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1602 90 72

Tooted või konservid lambalihast või rupsist, kuumtöötlemata, k.a segud kuumtöödel
dud ja kuumtöötlemata lihast või rupsist (v.a vorstid jms tooted ning maksatooted)

12,8

0

1602 90 74

Tooted või konservid kitselihast või rupsist, kuumtöötlemata, k.a segud kuumtöödel
dud ja kuumtöötlemata lihast või rupsist (v.a vorstid jms tooted ning maksatooted)

16,6

0

1602 90 76

Tooted või konservid lambalihast või rupsist, kuumtöödeldud (v.a vorstid jms tooted,
homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jae
müügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstraktid
ja -mahlad)

12,8

0

1602 90 78

Tooted või konservid kitsealihast või rupsist, kuumtöödeldud (v.a vorstid jms tooted,
homogeenitud tooted, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jae
müügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstraktid
ja -mahlad)

16,6

0

1602 90 98

Tooted või konservid lihast või rupsist (v.a kodulinnu-, sea-, veise-, põhjapõdra-, ulukivõi küüliku-, lamba- või kitselihast, vorstid jms tooted, homogeenitud tooted, kasuta
miseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad
kuni 250 g toodet, maksatooted ning lihaekstraktid ja -mahlad)

16,6

0

1603 00 10

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast, vähkidest, limustest ja muudest veeselgrootutest,
kontaktpakendis mahuga kuni 1 kg

12,8

0

1603 00 80

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast, vähkidest, limustest ja muudest veeselgrootutest,
kontaktpakendis mahuga üle 1 kg või mõnel muul viisil pakendatud

Tollimaksuvaba

0

1604 11 00

Kalatooted ja konservid lõhest, tervena või tükkidena (v.a hakklihana)

5,5

0

1604 12 10

Sügavkülmutatud, taigna või riivsaiaga paneeritud värsked heeringafileed, eelküpsetatud
või eelküpsetamata

15

0

1604 12 91

Kalatooted ja konservid heeringast, tervena või tükkidena, õhukindlas pakendis (v.a sü
gavkülmutatud hakkliha heeringast ja heeringafileed, värsked, taigna või riivsaiaga pa
neeritud, eelküpsetatud või eelküpsetamata)

20

0

1604 12 99

Kalatooted ja konservid heeringast, tervena või tükkidena (v.a sügavkülmutatud hak
kliha heeringast ja heeringafileed, värsked, taigna või riivsaiaga paneeritud, eelküpseta
tud või eelküpsetamata ja õhukindlas pakendis)

20

0

1604 13 11

Kalatooted ja konservid sardiinidest, tervena või tükkidena, oliiviõlis (v.a sardiinid hak
klihana)

12,5

0

1604 13 19

Kalatooted ja konservid sardiinidest, tervena või tükkidena (v.a sardiinid hakklihana ja
oliiviõlis)

12,5

0
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1604 13 90

Kalatooted ja konservid sardinellidest või kiludest, tervena või tükkidena (v.a hakkli
hana)

12,5

0

1604 14 11

Kalatooted ja konservid tuunist või vööttuunist, tervena või tükkidena, taimeõlis (v.a
hakklihana)

24

0

1604 14 16

Kalatooted ja konservid tuuni või vööttuuni nn seljafileest, (v.a taimeõlis)

24

0

1604 14 18

Kalatooted ja konservid tuunist või vööttuunist (v.a hakklihana, nn seljafileed ja tai
meõlis)

24

0

1604 14 90

Kalatooted ja konservid pelamiidist (Sarda spp.), tervena või tükkidena (v.a hakklihana)

25

0

1604 15 11

Kalatooted ja konservid makrellifileest liikidest Scomber scombrus ja Scomber japonicus

25

0

1604 15 19

Kalatooted ja konservid makrellist liikidest Scomber scombrus ja Scomber japonicus, terved
või tükkidena (v.a makrellihakkliha ja -fileed)

25

0

1604 15 90

Kalatooted ja konservid austraalia makrellist liigist Scomber australasicus, tervena või tük
kidena (v.a hakklihana)

20

0

1604 16 00

Kalatooted ja konservid anšoovisest, tervena või tükkidena (v.a hakklihana)

25

0

1604 19 10

Kalatooted ja konservid lõhelastest, tervena või tükkidena (v.a lõhe ja hakklihana)

7

0

1604 19 31

Kalatooted ja konservid kalade perekonnast Euthynnus nn seljafileest (v.a vööttuunist
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis))

24

0

1604 19 39

Kalatooted ja konservid perekonna Euthynnus kaladest, tervena või tükkidena (v.a hak
klihana, nn seljafileed ja vööttuunist (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis))

24

0

1604 19 50

Kalatooted ja konservid liigi Orcynopsis unicolor kaladest, tervena või tükkidena (v.a hak
klihana)

12,5

0

1604 19 91

Sügavkülmutatud, taigna või riivsaiaga paneeritud värsked fileed, eelküpsetatud või eel
küpsetamata (v.a lõhelased, heeringad, sardiinid, sardinellid või kilud, vööttuun ja pela
miid (Sarda spp.), makrell, anšoovis, liigi Euthynnus kalad ja kalad liigist Orcynopsis uni
color)

7,5

0

1604 19 92

Kalatooted ja konservid liikide Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus tursast,
tervena või tükkidena (v.a sügavkülmutatud hakkliha ja filee, värske, taigna või riiv
saiaga paneeritud, eelküpsetatud või eelküpsetamata)

20

0
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1604 19 93

Kalatooted ja konservid põhjaatlandi süsikast e saidast (Pollachius virens), tervena või
tükkidena (v.a sügavkülmutatud hakkliha ja filee, värske, taigna või riivsaiaga paneeri
tud, eelküpsetatud või eelküpsetamata)

20

0

1604 19 94

Kalatooted ja konservid merluusist (Merluccius spp.) ja ameerikalutsust (Urophycis spp.),
tervena või tükkidena (v.a sügavkülmutatud hakkliha ja filee, värske, taigna või riiv
saiaga paneeritud, eelküpsetatud või eelküpsetamata)

20

0

1604 19 95

Kalatooted ja konservid vaikse ookeani mintaist (Theragra chalcogramma) ja euroopa sü
sikast e pollakist (Pollachius pollachius), tervena või tükkidena (v.a sügavkülmutatud hak
kliha ja filee, värske, taigna või riivsaiaga paneeritud, eelküpsetatud või eelküpsetamata)

20

0

1604 19 98

Kalatooted ja konservid, tervena või tükkidena (v.a sügavkülmutatud hakkliha, fileed,
värske, taigna või riivsaiaga paneeritud, eelküpsetatud või eelküpsetamata, ning lõhe,
heeringas, sardiinid, anšoovised, sprotid, tuunid, vööttuun, pelamiid (Sarda spp.), ma
krell, lõhelased, perekonna Euthynnus kalad, kalad liigist Orcynopsis unicolor, tursk, põh
jaatlandi süsikas e saida, merluus, vaikse ookeani mintai ja euroopa süsikas e pollak)

20

0

1604 20 05

Surimitooted

20

0

1604 20 10

Kalatooted ja konservid lõhest (v.a tervena või tükkidena)

5,5

0

1604 20 30

Kalatooted ja konservid lõhelistest (v.a lõhest ja tervena või tükkidena)

7

0

1604 20 40

Kalatooted ja konservid anšoovistest (v.a tervena või tükkidena)

25

0

1604 20 50

Kalatooted ja konservid sardiinidest, pelamiididest, liigi Scomber scombrus või Scomber
japonicus makrellidest, liigi Orcynopsis unicolor kaladest (v.a tervena või tükkidena)

25

0

1604 20 70

Kalatooted ja konservid tuunidest, vööttuunidest ja muudest perekonna Euthynnus kala
dest (v.a tervena või tükkidena)

24

0

1604 20 90

Kalatooted ja konservid (v.a kala tervena või tükkidena, surimitooted ja lõhelased, an
šoovised, sardiinid, pelamiidid, liigi Scomber scombrus või Scomber japonicus makrellid,
liigi Orcynopsis unicolor kalad, tuunid, vööttuunid ja muud perekonna Euthynnus kalad)

14

0

1604 30 10

Kaaviar

20

0

1604 30 90

Kalamarjast valmistatud kaaviariasendajad

20

0

1605 10 00

Kalatooted ja konservid krabidest

8

0
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1605 20 10

Kalatooted ja konservid garneelidest ja krevettidest, õhukindlas pakendis

20

0

1605 20 91

Kalatooted ja konservid garneelidest ja krevettidest, kontaktpakendis netomassiga kuni
2 kg (v.a garneelid ja krevetid õhukindlas pakendis)

20

0

1605 20 99

Kalatooted ja konservid garneelidest ja krevettidest, kontaktpakendis netomassiga üle
2 kg (v.a garneelid ja krevetid õhukindlas pakendis)

20

0

1605 30 10

Kuumtöödeldud homaariliha homaarivõi, -pasteedi, suppide või kastmete valmistami
seks või kasutamiseks täidisena taignatoodetes

Tollimaksuvaba

0

1605 30 90

Kalatooted ja konservid homaarist (v.a kuumtöödeldud homaariliha homaarivõi, -pas
teedi, suppide või kastmete valmistamiseks või kasutamiseks täidisena taignatoodetes)

20

0

1605 40 00

Kalatooted ja konservid vähkidest (v.a krabid, garneelid, krevetid ja homaar)

20

0

1605 90 11

Kalatooted ja konservid rannakarpidest e miidiatest (Mytilus spp., Perna spp.), õhukind
las pakendis

20

0

1605 90 19

Kalatooted ja konservid rannakarpidest e miidiatest (Mytilus spp., Perna spp.) (v.a ranna
karbid e miidiad õhukindlas pakendis)

20

0

1605 90 30

Kalatooted ja konservid rannakarpidest, tigudest ja muudest limustest (v.a rannakarpi
dest e miidiatest (Mytilus spp., Perna spp.))

20

0

1605 90 90

Kalatooted ja konservid söödavatest merisiilikutest, meripuradest, meduusidest jt vee
selgrootutest (v.a limustest)

26

0

1701 11 10

Toorroosuhkur, rafineerimiseks (v.a maitse- ja värvainelisandiga)

33,9 EUR/
100 kg/net

TQ(SR)

1701 11 90

Toorroosuhkur (v.a rafineerimiseks ja maitse- ja värvainelisandiga)

41,9 EUR/
100 kg/net

TQ(SR)

1701 12 10

Toorpeedisuhkur, rafineerimiseks (v.a maitse- ja värvainelisandiga)

33,9 EUR/
100 kg/net

—

1701 12 90

Toorpeedisuhkur (v.a rafineerimiseks ja maitse- ja värvainelisandiga)

41,9 EUR/
100 kg/net

—

1701 91 00

Rafineeritud roo- või peedisuhkur, maitse- või värvainelisanditega, tahkel kujul

41,9 EUR/
100 kg/net

TQ(SP)

1701 99 10

Valge suhkur, kuivaine sahharoosisisaldusega vähemalt 99,5 % (v.a maitse- või värvai
nelisandiga)

41,9 EUR/
100 kg/net

TQ(SP)
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1701 99 90

Roo- või peedisuhkur ja keemiliselt puhas sahharoos, tahkel kujul (v.a roo- ja peedisuh
kur maitse- või värvainelisanditega, toorsuhkur ja valge suhkur)

41,9 EUR/
100 kg/net

TQ(SP)

1702 11 00

Laktoos tahkel kujul ja laktoosisiirup, maitse- või värvainelisanditeta, laktoosisisaldu
sega vähemalt 99 % massist, väljendatuna veevaba laktoosina kuivaines

14 EUR/100 kg/
net

—

1702 19 00

Laktoos tahkel kujul ja laktoosisiirup, maitse- või värvainelisanditeta, laktoosisisaldu
sega alla 99 % massist, väljendatuna veevaba laktoosina kuivaines

14 EUR/100 kg/
net

—

1702 20 10

Vahtrasuhkur tahkel kujul, maitse- või värvainelisanditega

0,4 EUR/
100 kg/1 % sah
haroosisisaldu
sega massist, k.a
sahharoosina
väljendatud
muud suhkrud

—

1702 20 90

Vahtrasuhkur tahkel kujul ja vahtrasiirup (v.a maitse- või värvainelisanditega)

8

0

1702 30 10

Isoglükoos tahkel kujul, mis ei sisalda fruktoosi või kuivaine fruktoosisisaldusega on
alla 20 % massist

50,7 EUR/
100 kg/net mas

TQ(SP)

1702 30 51

Glükoos (dekstroos) valge kristallilise aglomeeritud või aglomeerimata pulbrina, mis ei
sisalda fruktoosi või kuivaine fruktoosisisaldusega alla 20 % massist ning kuivaine glü
koosisisaldusega vähemalt 99 % massist (v.a isoglükoos)

26,8 EUR/
100 kg/net

TQ(SP)

1702 30 59

Glükoos tahkel kujul ja glükoosisiirup, maitse- või värvaineilisanditeta, mis ei sisalda
fruktoosi või kuivaine fruktoosisisaldusega alla 20 % massist ning kuivaine glükoosisi
saldusega vähemalt 99 % massist (v.a isoglükoos ja glükoos (dekstroos) valge kristalli
lise pulbrina, aglomeeritud või aglomeerimata)

20 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1702 30 91

Glükoos (dekstroos) valge kristallilise aglomeeritud või aglomeerimata pulbrina, mis ei
sisalda fruktoosi või kuivaine fruktoosisisaldusega alla 20 % massist ning kuivaine glü
koosisisaldusega alla 99 % massist (v.a isoglükoos)

26,8 EUR/
100 kg/net

TQ(SP)

1702 30 99

Glükoos tahkel kujul ja glükoosisiirup, maitse- või värvaineilisanditeta, mis ei sisalda
fruktoosi või kuivaine fruktoosisisaldusega alla 20 % massist ning glükoosisisaldusega
alla 99 % massist (v.a isoglükoos ja glükoos (dekstroos) valge kristallilise pulbrina, aglo
meeritud või aglomeerimata)

20 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1702 40 10

Isoglükoos tahkel kujul, kuivaine fruktoosisisaldusega vähemalt 20 %, kuid alla 50 %
massist (v.a invertsuhkur)

50,7 EUR/
100 kg/net mas

—
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1702 40 90

Glükoos tahkel kujul ja glükoosisiirup, maitse- või värvilisanditeta, kuivaine fruktoosisi
saldusega vähemalt 20 %, kuid alla 50 % massist (v.a isoglükoos ja invertsuhkur)

20 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1702 50 00

Keemiliselt puhas fruktoos tahkel kujul

16 + 50,7 EUR/
100 kg/net mas

AV0TQ(SP)

1702 60 10

Isoglükoos tahkel kujul, kuivaine fruktoosisisaldusega üle 50 % massist (v.a keemiliselt
puhas fruktoos ja invertsuhkur)

50,7 EUR/
100 kg/net mas

—

1702 60 80

Inuliinisiirup, saadud vahetult inuliini või oligofruktooside hüdrolüüsil, kuivaine fruk
toosisisaldusega üle 50 % massist vaba fruktoosina või sahharoosina

0,4 EUR/
100 kg/1 % sah
haroosisisaldu
sega massist, k.a
sahharoosina
väljendatud
muud suhkrud

—

1702 60 95

Fruktoos tahkel kujul ja fruktoosisiirup, maitse- või värvainelisanditeta, kuivaine fruk
toosisisaldusega üle 50 % massist (v.a isoglükoos, inuliinisiirup, keemiliselt puhas fruk
toos ja invertsuhkur)

0,4 EUR/
100 kg/1 % sah
haroosisisaldu
sega massist, k.a
sahharoosina
väljendatud
muud suhkrud

—

1702 90 10

Keemiliselt puhas maltoos tahkel kujul

12,8

0

1702 90 30

Isoglükoos tahkel kujul, kuivaine fruktoosisisaldusega 50 % massist, saadud glükoosi
polümeeridest

50,7 EUR/
100 kg/net mas

TQ(SP)

1702 90 50

Maltodekstriin tahkel kujul ja maltodekstriinisiirup (v.a maitse- või värvainelisanditega)

20 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1702 90 60

Tehismesi, naturaalse meega segatud või segamata

0,4 EUR/
100 kg/1 % sah
haroosisisaldu
sega massist, k.a
sahharoosina
väljendatud
muud suhkrud

TQ(SP)

1702 90 71

Suhkur ja melass, karamell, kuivaine sahharoosisisaldusega vähemalt 50 % massist

0,4 EUR/
100 kg/1 % sah
haroosisisaldu
sega massist, k.a
sahharoosina
väljendatud
muud suhkrud

TQ(SP)

1702 90 75

Suhkur ja melass, karamell, kuivaine sahharoosisisaldusega alla 50 % massist, pulbrina,
aglomeeritud või aglomeerimata

27,7 EUR/
100 kg/net

TQ(SP)
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1702 90 79

Suhkur ja melass, karamell, kuivaine sahharoosisisaldusega alla 50 % massist (v.a suh
kur ja melass pulbrina, aglomeeritud või aglomeerimata)

19,2 EUR/
100 kg/net

TQ(SP)

1702 90 80

Inuliinisiirup, saadud vahetult inuliini või oligofruktooside hüdrolüüsil, kuivaine fruk
toosisisaldusega vähemalt 10 %, kuid kuni 50 % massist vaba fruktoosina või sahha
roosina

0,4 EUR/
100 kg/1 % sah
haroosisisaldu
sega massist, k.a
sahharoosina
väljendatud
muud suhkrud

TQ(SP)

1702 90 99

Suhkrud tahkel kujul, k.a invertsuhkur ning muu suhkru ja suhkrusiirupi segud, kuiv
aine fruktoosisisaldusega 50 % massist, maitse- või värvainelisanditeta (v.a roo- või pee
disuhkur, keemiliselt puhas sahharoos ja maltoos, laktoos, vahtrasuhkur, glükoos, fruk
toos, maltodekstriin ja nende siirupid, isoglükoos, inuliinisiirup, tehismesi ka karamell)

0,4 EUR/
100 kg/1 % sah
haroosisisaldu
sega massist, k.a
sahharoosina
väljendatud
muud suhkrud

TQ(SP)

1703 10 00

Suhkruroomelass, mis on saadud suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel

0,35 EUR/
100 kg/net

0

1703 90 00

Peedimelass, mis on saadud suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel

0,35 EUR/
100 kg/net

0

1704 10 11

Närimiskumm, suhkruga kaetud või katmata, liistakutena, sahharoosisisaldusega (sh
sahharoosina väljendatud invertsuhkur) alla 60 %

6,2 + 27,1 EUR/
100 kg/net
MAX 17,9

0

1704 10 19

Närimiskumm, suhkruga kaetud või katmata, sahharoosisisaldusega (sh sahharoosina
väljendatud invertsuhkur) alla 60 % (v.a liistakutena)

6,2 + 27,1 EUR/
100 kg/net
MAX 17,9

0

1704 10 91

Närimiskumm, suhkruga kaetud või katmata, liistakutena, sahharoosisisaldusega (sh
sahharoosina väljendatud invertsuhkur) vähemalt 60 %

6,3 + 30,9 EUR/
100 kg/net
MAX 18,2

0

1704 10 99

Närimiskumm, suhkruga kaetud või katmata, sahharoosisisaldusega (sh sahharoosina
väljendatud invertsuhkur) vähemalt 60 % (v.a liistakutena)

6,3 + 30,9 EUR/
100 kg/net
MAX 18,2

0

1704 90 10

Lagritsaekstrakt sahharoosisisaldusega üle 10 %, muude lisaaineteta

13,4

0

1704 90 30

Valge šokolaad

9,1 + 45,1 EUR/
100 kg/net
MAX
18,9 + 16,5 EUR/
100 kg/net

0

1704 90 51

Kondiitritootemass, k.a martsipan, kontaktpakendis netomassiga vähemalt 1 kg

9 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0
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1704 90 55

Kurgupastillid ja köhatropsid

9 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 61

Dražeed (kõva suhkruglasuuriga tooted), mis ei sisalda kakaod

9 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 65

Kummikompvekid, marmelaad, sefiir, pastilaa

9 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 71

Karamellkompvekid, täidisega või ilma (klaaskaramell)

9 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 75

Iirised (toffee) jms maiustused

9 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 81

Suhkurkondiitritoodetest pressitud tabletid, toodetud sideainetega või ilma, mis ei si
salda kakaod (v.a närimiskumm, valge šokolaad, kurgupastillid ja köhatropsid, kummi
kompvekid, marmelaad, sefiir, pastilaa, karamellkompvekid, täidisega või ilma (klaaska
ramell), kondiitritootemass, k.a martsipan, kontaktpakendis netomassiga vähemalt
1 kg)

9 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 99

1

Kondiitritootemass, martsipan, nugat ja muud valmis suhkrukondiitritooted, mis ei si
salda kakaod (v.a närimiskumm, valge šokolaad, kurgupastillid ja köhatropsid, kummi
kompvekid, k.a marmelaad, sefiir, pastilaa, karamellkompvekid, iirised (toffee) jms
maiustused, pressitud tabletid ja kondiitritootemass, k.a martsipan, kontaktpakendis
massiga vähemalt 1 kg), suhkrusisaldusega alla 70 %

9 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1704 90 99

2

Kondiitritootemass, martsipan, nugat ja muud valmis suhkrukondiitritooted, mis ei si
salda kakaod (v.a närimiskumm, valge šokolaad, kurgupastillid ja köhatropsid, kummi
kompvekid, k.a marmelaad, sefiir, pastilaa, karamellkompvekid, iirised (toffee) jms
maiustused, pressitud tabletid ja kondiitritootemass, k.a martsipan, kontaktpakendis
massiga vähemalt 1 kg), suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

10 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

AV0TQ(SP)

1801 00 00

Kakaooad (terved või purustatud, toored või röstitud)

Tollimaksuvaba

0

1802 00 00

Kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

Tollimaksuvaba

0

1803 10 00

Kakaopasta (v.a rasvatustatud)

9,6

0

1803 20 00

Kakaopasta, osaliselt või täielikult rasvatustatud

9,6

0

1804 00 00

Kakaovõi, -rasv ja -õli

7,7

0
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1805 00 00

Kakaopulber, suhkru või muu magusainelisandita

8

0

1806 10 15

Kakaopulber, suhkru või muu magusainelisandiga, kuid sahharoosita või sahharoosisi
saldusega alla 5 % massist, k.a sahharoosina väljendatud invertsuhkur või sahharoosina
väljendatud isoglükoos

8

0

1806 10 20

Kakaopulber, suhkru või muu magusainelisandiga, sahharoosisisaldusega vähemalt 5 %,
kuid alla 65 % massist, k.a sahharoosina väljendatud invertsuhkur või sahharoosina
väljendatud isoglükoos

8 + 25,2 EUR/
100 kg/net

0

1806 10 30

Magustatud kakaopulber, mis sisaldab sahharoosi (k.a sahharoosina väljendatud invert
suhkur või sahharoosina väljendatud isoglükoos) vähemalt 65 %, kuid alla 80 %

8 + 31,4 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)

1806 10 90

Magustatud kakaopulber, mis sisaldab sahharoosi (k.a sahharoosina väljendatud invert
suhkur või sahharoosina väljendatud isoglükoos) vähemalt 80 %,

8 + 41,9 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)

1806 20 10

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised plokkide, tahvlite või batoonidena
massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, ma
hutis või kontaktpakendis massiga üle 2 kg, mis sisaldavad kakaovõid või kakaovõid ja
piimarasva kokku vähemalt 31 % massist (v.a kakaopulber)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 30

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised plokkide, tahvlite või batoonidena
massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, ma
hutis või kontaktpakendis massiga üle 2 kg, mis sisaldavad kakaovõid või kakaovõid ja
piimarasva kokku vähemalt 25 %, kuid alla 31 % massist (v.a kakaopulber)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 50

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised plokkide, tahvlite või batoonidena
massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, ma
hutis või kontaktpakendis massiga üle 2 kg, mis sisaldavad kakaovõid vähemalt 18 %,
kuid alla 31 % massist (v.a kakaopulber)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 70

Valmistised granuleeritud piimašokolaadist mahutis või kontaktpakendis massiga üle
2 kg

15,4 + EA

0

1806 20 80

Maitsestatud šokolaadiglasuur mahutis või kontaktpakendis massiga üle 2 kg

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised plokkide, tahvlite või batoonidena
massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, ma
hutis või kontaktpakendis massiga üle 2 kg, mis sisaldavad kakaovõid alla 18 % massist
(v.a kakaopulber, maitsestatud šokolaadiglasuur ja granuleeritud piimašokolaad), suh
kursisaldusega alla 70 %

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 95

1
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Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised plokkide, tahvlite või batoonidena
massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, ma
hutis või kontaktpakendis massiga üle 2 kg, mis sisaldavad kakaovõid alla 18 % massist
(v.a kakaopulber, maitsestatud šokolaadiglasuur ja granuleeritud piimašokolaad), suh
kursisaldusega vähemalt 70 %

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

AV0TQ(SP)

1806 31 00

Šokolaad jm kakaod sisaldavad valmistised, plokkide, tahvlite või batoonidena massiga
üle 2 kg, täidisega

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 32 10

Šokolaad jm kakaod sisaldavad valmistised, plokkide, tahvlite või batoonidena massiga
üle 2 kg, teravilja-, puuvilja-, marja- või pähklilisandiga (v.a täidisega)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 32 90

Šokolaad jm kakaod sisaldavad valmistised, plokkide, tahvlite või batoonidena massiga
üle 2 kg (v.a täidisega ja teravilja-, puuvilja-, marja- või pähklilisandiga)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 11

Šokolaad ja šokolaaditooted šokolaadikompvekkidena, täidisega või täidiseta, alkoholi
sisaldavad

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 19

Šokolaad ja šokolaaditooted šokolaadikompvekkidena, täidisega või täidiseta, alkoholita

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 31

Šokolaad ja šokolaaditooted, täidisega (v.a plokkide, tahvlite või batoonidena ja šoko
laadikompvekid)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 39

Šokolaad ja šokolaaditooted (v.a plokkide, tahvlite või batoonidena, šokolaadikompve
kid ja täidisega)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 50

Kakaod sisaldavad suhkrukondiitritooted või suhkruasendajatest valmistatud kondiitri
tooted

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 60

Kakaovõided

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 70

Kakaod sisaldavad tooted jookide valmistamiseks

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 90

Kakaod sisaldavad tooted, mahutis või kontaktpakendis massiga kuni 2 kg (v.a šoko
laad, šokolaadikompvekid ja muud šokolaaditooted, suhkrukondiitritooted või suhkrua
sendajatest valmistatud kondiitritooted, kakaovõided ja kakaod sisaldavad tooted joo
kide valmistamiseks ning kakaopulber)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1901 10 00

Jaemüügiks pakendatud väikelaste toidud, jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või
linnaseekstraktist valmistatud, mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või
sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; ning toiduained pii
mast, hapukoorest, vadakuvõist, jogurtist, keefirist või sarnastest rubriikide 0401–
0404 toodetest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 5 % massist arvestatuna
täiesti rasvavabalt, mujal nimetamata

7,6 + EA

0

CN 2007
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1901 20 00

Segud ja taignad jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmis
tatud, mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla
40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; ning segud ja taignad piimast, rõõsast
koorest, petipiimast, hapupiimast, hapukoorest, vadakuvõist, jogurtist, keefirist või sar
nastest rubriikide 0401–0404 toodetest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla
5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt, mujal nimetamata, rubriigis 1905 nimeta
tud pagaritoodete valmistamiseks

7,6 + EA

0

1901 90 11

Linnaseekstrakt kuivainesisaldusega vähemalt 90 % massist

5,1 + 18 EUR/
100 kg/net

0

1901 90 19

Linnaseekstrakt kuivainesisaldusega alla 90 % massist

5,1 + 14,7 EUR/
100 kg/net

0

1901 90 91

Jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud toiduained,
mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi või tärklist või sisaldavad
alla 1,5 % piimarasvu, 5 % sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi või tärklist, mis ei sisalda
kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt (v.a linna
seekstrakt ja jaemüügiks pakitud lastetoit ning segud ja taignad pagaritoodete valmista
miseks ja toiduained piimast, rõõsast koorest, petipiimast, hapupiimast, hapukoorest,
vadakuvõist, jogurtist, keefirist või sarnastest rubriikide 0401–0404 toodetest)

12,8

0

1901 90 99

1

Jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud toiduained,
mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvava
balt, ning toiduained piimast, rõõsast koorest, petipiimast, hapupiimast, hapukoorest,
vadakuvõist, jogurtist, keefirist või sarnastest rubriikide 0401–0404 toodetest, mis ei
sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt, mujal
nimetamata (v.a linnaseekstrakt ja jaemüügiks pakitud lastetoit ning segud ja taignad
alamrubriigis 1901 90 91 nimetatud pagaritoodete valmistamiseks), suhkursisaldusega
alla 70 %

7,6 + EA

0

1901 90 99

2

Jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud toiduained,
mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvava
balt, ning toiduained piimast, rõõsast koorest, petipiimast, hapupiimast, hapukoorest,
vadakuvõist, jogurtist, keefirist või sarnastest rubriikide 0401–0404 toodetest, mis ei
sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt, mujal
nimetamata (v.a linnaseekstrakt ja jaemüügiks pakitud lastetoit ning segud ja taignad
alamrubriigis 1901 90 91 nimetatud pagaritoodete valmistamiseks), suhkursisaldusega
vähemalt 70 %

7,6 + EA

AV0TQ(SP)

Täidiseta pastatooted, kuumtöötlemata ja muul viisil toiduks valmistamata, muna sisal
davad

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 11 00
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1902 19 10

Täidiseta pastatooted, kuumtöötlemata ja muul viisil toiduks valmistamata, mis ei si
salda harilikku nisujahu või püüli või mune

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 19 90

Täidiseta pastatooted, kuumtöötlemata ja muul viisil toiduks valmistamata, mis sisalda
vad harilikku nisujahu või püüli, kuid mitte mune

7,7 + 21,1 EUR/
100 kg/net

0

1902 20 10

Täidisega pastatooted, liha- või muu täidisega, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks
valmistatud või mitte, mis sisaldavad üle 20 % massist kala, vähke, limuseid või teisi
veeselgrootuid

8,5

0

1902 20 30

Täidisega pastatooted, liha- või muu täidisega, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks
valmistatud või mitte, mis sisaldavad üle 20 % massist vosti või vorsttooteid, mis tahes
liha või rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasvu

54,3 EUR/
100 kg/net

0

1902 20 91

Kuumtöödeldud täidisega pastatooted, liha- või muu täidisega (v.a üle 20 % massist
vosti või vorsttooteid, mis tahes liha või rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasvu
sisaldavad või üle 20 % massist kala, vähke, limuseid või teisi veeselgrootuid sisalda
vad)

8,3 + 6,1 EUR/
100 kg/net

0

1902 20 99

Muul viisil toiduks valmistatud täidisega pastatooted, liha- või muu täidisega (v.a kuum
töödeldud või üle 20 % massist vosti või vorsttooteid, mis tahes liha või rupsi, k.a mis
tahes liiki või päritoluga rasvu sisaldavad või üle 20 % massist kala, vähke, limuseid
või teisi veeselgrootuid sisaldavad)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/net

0

1902 30 10

Kuivatatud, töödeldud pastatooted (v.a täidisega pastatooted)

6,4 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 30 90

Pastatooted, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud (v.a täidisega või kui
vatatud pastatooted)

6,4 + 9,7 EUR/
100 kg/net

0

1902 40 10

Kuskuss, töötlemata

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 40 90

Kuskuss, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud

6,4 + 9,7 EUR/
100 kg/net

0

1903 00 00

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõel
metena vms kujul

6,4 + 15,1 EUR/
100 kg/net

0

1904 10 10

Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamisel või röstimisel saadud toidukaubad maisist

3,8 + 20 EUR/
100 kg/net

0

1904 10 30

Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamisel või röstimisel saadud toidukaubad riisist

5,1 + 46 EUR/
100 kg/net

0

1904 10 90

Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamisel või röstimisel saadud toidukaubad (v.a
maisist või riisist)

5,1 + 33,6 EUR/
100 kg/net

0
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9 + EA

0

1904 20 10

Müsli tüüpi tooted röstimata teraviljahelvestest

1904 20 91

Röstimata teraviljahelvestest või nende segudest ja röstitud teraviljahelvestest või paiste
radest valmistatud toidukaubad maisist (v.a müsli tüüpi tooted röstimata teraviljahelves
test)

3,8 + 20 EUR/
100 kg/net

0

1904 20 95

Röstimata teraviljahelvestest või nende segudest ja röstitud teraviljahelvestest või paiste
radest valmistatud toidukaubad riisist (v.a müsli tüüpi tooted röstimata teraviljahelves
test)

5,1 + 46 EUR/
100 kg/net

0

1904 20 99

Röstimata teraviljahelvestest või nende segudest ja röstitud teraviljahelvestest või paiste
radest valmistatud toidukaubad (v.a maisist või riisist ja müsli tüüpi tooted röstimata
teraviljahelvestest)

5,1 + 33,6 EUR/
100 kg/net

0

1904 30 00

Bulgurnisu, töödeldud teradena, saadud kõvade nisuterade kuumtöötlemisel

8,3 + 25,7 EUR/
100 kg/net

0

1904 90 10

Riis, eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud, mujal nimetamata
(v.a lihtjahu, püülijahu ja tangud, röstimata teraviljahelvestest või nende segudest ja rös
titud teraviljahelvestest või paisteradest valmistatud toidukaubad)

8,3 + 46 EUR/
100 kg/net

0

1904 90 80

Teravili teradena, helvestena või muul kujul, eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil
toiduks valmistatud, mujal nimetamata (v.a riis, mais, lihtjahu, püülijahu ja tangud, rös
timata teraviljahelvestest või nende segudest ja röstitud teraviljahelvestest või paistera
dest valmistatud toidukaubad ja bulgurnisu)

8,3 + 25,7 EUR/
100 kg/net

0

1905 10 00

Kuivikleivad

5,8 + 13 EUR/
100 kg/net

0

1905 20 10

Piparkoogid jms, kakaoga või kakaota, sahharoosisisaldusega (sh sahharoosina väljen
datud invertsuhkur) alla 30 %

9,4 + 18,3 EUR/
100 kg/net

0

1905 20 30

Piparkoogid jms, kakaoga või kakaota, sahharoosisisaldusega (sh sahharoosina väljen
datud invertsuhkur) vähemalt 30 %, kuid alla 50 %

9,8 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1905 20 90

Piparkoogid jms, kakaoga või kakaota, sahharoosisisaldusega (sh sahharoosina väljen 10,1 + 31,4 EUR/
datud invertsuhkur) vähemalt 50 %
100 kg/net

0

1905 31 11

Magusad küpsised, kakaoga või kakaota, šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate val
mististega kaetud, kontaktpakendis massiga kuni 85 g

9 + EA MAX
24,2 + AD S/Z

0
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1905 31 19

Magusad küpsised, kakaoga või kakaota, šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate val
mististega kaetud, kontaktpakendis massiga üle 85 g

9 + EA MAX
24,2 + AD S/Z

0

1905 31 30

Magusad küpsised, kakaoga või kakaota, piimarasva sisaldusega vähemalt 8 % massist
(v.a šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate valmististega kaetud)

9 + EA MAX
24,2 + AD S/Z

0

1905 31 91

Magusad kihilised küpsised, kakaoga või kakaota, piimarasva sisaldusega alla 8 % mas
sist (v.a šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate valmististega kaetud)

9 + EA MAX
24,2 + AD S/Z

0

1905 31 99

Magusad küpsised, kakaoga või kakaota, piimarasva sisaldusega alla 8 % massist (v.a šo
kolaadiga või muude kakaod sisaldavate valmististega kaetud ja kihilised küpsised)

9 + EA MAX
24,2 + AD S/Z

0

1905 32 05

Vahvlid veesisaldusega üle 10 % massist

9 + EA MAX
20,7 + AD F/M

0

1905 32 11

Vahvlid, kakaoga või kakaota, šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate valmististega
kaetud, kontaktpakendis massiga kuni 85 g (v.a veesisaldusega üle 10 % massist)

9 + EA MAX
24,2 + AD S/Z

0

1905 32 19

Vahvlid, kakaoga või kakaota, šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate valmististega
kaetud (v.a kontaktpakendis massiga kuni 85 g ja vahvlid veesisaldusega üle 10 % mas
sist)

9 + EA MAX
24,2 + AD S/Z

0

1905 32 91

Vahvlid, soolased, täidisega või täidiseta (v.a veesisaldusega üle 10 % massist)

9 + EA MAX
20,7 + AD F/M

0

1905 32 99

Vahvlid, kakaoga või kakaota, täidisega või täidiseta (v.a šokolaadiga või muude kakaod
sisaldavate valmististega kaetud, soolased ja veesisaldusega üle 10 % massist)

9 + EA MAX
24,2 + AD S/Z

0

1905 40 10

Kuivikud

9,7 + EA

0

1905 40 90

Röstitud leiva- ja saiatooted (v.a kuivikud)

9,7 + EA

0

1905 90 10

Matsa

3,8 + 15,9 EUR/
100 kg/net

0

1905 90 20

Armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstuse jaoks, oblaadid, riispaber jms

4,5 + 60,5 EUR/
100 kg/net

0

1905 90 30

Leiva- ja saiatooted, mis ei sisalda mett, mune, juustu, marju või puuvilju ning mis si
saldavad või ei sisalda suhkrut kuni 5 % ja rasva kuni 5 % kuivaine massist

9,7 + EA

0
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1905 90 45

Küpsised (v.a magusad küpsised)

9 + EA MAX
20,7 + AD F/M

0

1905 90 55

Pressitud või paisutatud tooted, maitseainetega või soolased (v.a kuivikleivad, kuivikud,
röstitud leiva- ja saiatooted ning vahvlid)

9 + EA MAX
20,7 + AD F/M

0

1905 90 60

Puuviljatort, korintit sisaldav leivatoode, panettone, besee, stritsel, sarvesai ja muud pa
garitooted magusainelisandiga (v.a kuivikleivad, piparkoogid jms, magusad küpsised,
vahvlid ja kuivikud)

9 + EA MAX
24,2 + AD S/Z

0

1905 90 90

Pitsa, quiche ja muud magusainelisanditeta pagaritooted (v.a kuivikleivad, piparkoogid
jms, magusad küpsised, vahvlid, kuivikud jms röstitud leiva- ja saiatooted, leiva- ja saia
tooted, armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstuse jaoks, oblaadid, riispaber jms)

9 + EA MAX
20,7 + AD F/M

0

2001 10 00

Kurgid ja kornišonid, toiduks valmistatud või konserveeritud äädika või äädikhappega

17,6

0

2001 90 10

Mangost valmistatud teravamaitseline segu, toiduks valmistatud või konserveeritud ää
dika või äädikhappega

Tollimaksuvaba

0

2001 90 20

Perekonda Capsicum kuuluvate taimede viljad, toiduks valmistatud või konserveeritud
äädika või äädikhappega (v.a magus ja mahe paprika ning piment)

5

0

2001 90 30

Suhkrumais (Zea Mays var. Saccharata), veiniäädika või äädikhappega toiduks valmista
tud või konserveeritud

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0TQ
(SC1)

2001 90 40

Jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimed, mis sisaldavad vähemalt 5 % tärklist, vei
niäädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud

8,3 + 3,8 EUR/
100 kg/net

0

2001 90 50

Seened, toiduks valmistatud või konserveeritud äädika või äädikhappega

16

0

2001 90 60

Palmipungad, toiduks valmistatud või konserveeritud äädika või äädikhappega

10

0

2001 90 65

Oliivid, toiduks valmistatud või konserveeritud äädika või äädikhappega

16

0

2001 90 70

Magus ja mahe paprika, toiduks valmistatud või konserveeritud äädika või äädikhap
pega

16

0

2001 90 91

Guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapo
tilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad, kookospähklid, kašupähklid,
brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid, makadaamiapähklid, toiduks valmistatud või
konserveeritud äädika või äädikhappega

10

0

2001 90 93

Sibulad, toiduks valmistatud või konserveeritud äädika või äädikhappega

16

0
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2001 90 99

Köögiviljad, puuviljad, marjad, pähklid jm taimede söödavad osad, toiduks valmistatud
või konserveeritud äädika või äädikhappega (v.a sibulad, kurgid ja kornišonid, mangost
valmistatud teravamaitseline segu, perekonda Capsicum kuuluvate taimede viljad, v.a
magus ja mahe paprika ning piment, suhkrumais, jamss, bataat jms toiduks kasutata
vad taimeosad, mis sisaldavad vähemalt 5 % massist tärklist; seened, palmipungad, olii
vid, magus ja mahe paprika, guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, ka
šuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad,
kookospähklid, kašupähklid, brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid ja makadaamia
pähklid)

16

0

2002 10 10

Kooritud tomatid, terved või tükeldatud, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma
äädika või äädikhappeta

14,4

0

2002 10 90

Koorimata tomatid, terved või tükeldatud, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma
äädika või äädikhappeta

14,4

0

2002 90 11

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, kuivai
nesisaldusega alla 12 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg (v.a terved või
tükeldatud tomatid)

14,4

0

2002 90 19

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, kuivai
nesisaldusega alla 12 % massist, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg (v.a terved või
tükeldatud tomatid)

14,4

0

2002 90 31

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, kuivai
nesisaldusega vähemalt 12 %, kuid kuni 30 % massist, kontaktpakendis netomassiga
üle 1 kg (v.a terved või tükeldatud tomatid)

14,4

0

2002 90 39

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, kuivai
nesisaldusega vähemalt 12 %, kuid kuni 30 % massist, kontaktpakendis netomassiga
kuni 1 kg (v.a terved või tükeldatud tomatid)

14,4

0

2002 90 91

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, kuivai
nesisaldusega üle 30 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg (v.a terved või
tükeldatud tomatid)

14,4

0

2002 90 99

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, kuivai
nesisaldusega üle 30 % massist, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg (v.a terved või
tükeldatud tomatid)

14,4

0

2003 10 20

Seened perekonnast Agaricus, ajutiseks säilitamiseks konserveeritud ilma äädika või ää 18,4 + 191 EUR/
dikhappeta, täielikult kuumtöödeldud
100 kg/net eda

AV0TQ
(MM)

2003 10 30

Seened perekonnast Agaricus, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või 18,4 + 222 EUR/
äädikhappeta (v.a täielikult kuumtöödeldud ja ajutiseks säilitamiseks konserveeritud)
100 kg/net eda

AV0TQ
(MM)

2003 20 00

Trühvlid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

14,4

0

2003 90 00

Seened, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta (v.a see
ned perekonnast Agaricus)

18,4

0
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14,4

0

7,6 + EA

0

2004 10 10

Kuumtöödeldud kartulid, külmutatud

2004 10 91

Kartulid, toiduks valmistatud või konserveeritud jahu või helvestena, külmutatud

2004 10 99

Kartulid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmu
tatud (v.a ainult kuumtöödeldud ja jahu või helvestena)

17,6

0

2004 90 10

Suhkrumais (Zea Mays var. Saccharata), toiduks valmistatud või konserveeritud ilma ää
dika või äädikhappeta, külmutatud

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0TQ
(SC2)

2004 90 30

Hapukapsas, kapparid ja oliivid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika
või äädikhappeta, külmutatud

16

0

2004 90 50

Herned (Pisum sativum) ja piimküpsuses aedoakaunad liikidest (Phaseolus spp.), toiduks
valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud

19,2

0

2004 90 91

Külmutatud kuumtöödeldud sibulad

14,4

0

2004 90 98

Köögiviljad ja köögiviljasegud, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või
äädikhappeta, külmutatud (v.a suhkrus säilitatud ning tomatid, seened, trühvlid, kartu
lid, suhkrumais (Zea Mays var. Saccharata), hapukapsas, kapparid ja oliivid, herned (Pi
sum sativum), aedoad (Phaseolus spp.) ning kuumtöödeldud sibulad, segamata)

17,6

0

2005 10 00

Homogeenitud köögiviljad, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud
jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet

17,6

0

2005 20 10

Kartulid jahu või helvestena (v.a külmutatud)

8,8 + EA

0

2005 20 20

Kartulid õhukeste viiludena, praetud või küpsetatud, kas soolatud või maitsestatud või
mitte, õhukindlalt pakendatud, sobivad kohe tarbimiseks, külmutamata

14,1

0

2005 20 80

Kartulid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmu
tamata (v.a kartulid jahu või helvestena ning õhukeste viiludena, praetud või küpseta
tud, kas soolatud või maitsestatud või mitte, õhukindlalt pakendatud, sobivad kohe tar
bimiseks)

14,1

0

2005 40 00

Herned (Pisum Sativum), toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädik
happeta (v.a külmutatud)

19,2

0

2005 51 00

Poetatud aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.), toiduks valmistatud või konserveeritud
ilma äädika või äädikhappeta (v.a külmutatud)

17,6

0

2005 59 00

Poetamata aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.), toiduks valmistatud või konserveeritud
ilma äädika või äädikhappeta (v.a külmutatud)

19,2

0

2005 60 00

Spargel, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta (v.a kül
mutatud)

17,6

0
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2005 70 10

Oliivid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmuta
mata, kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

12,8

0

2005 70 90

Oliivid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmuta
mata, kontaktpakendis netomassiga üle 5 kg

12,8

0

2005 80 00

Suhkrumais (Zea Mays var. Saccharata), toiduks valmistatud või konserveeritud ilma ää
dika või äädikhappeta (v.a külmutatud)

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0TQ
(SC2)

2005 91 00

Bambusevõrsed, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta
(v.a külmutatud)

17,6

0

2005 99 10

Perekonda Capsicum kuuluvate taimede viljad, toiduks valmistatud või konserveeritud
ilma äädika või äädikhappeta (v.a magus ja mahe paprika ja piment ning külmutatud)

6,4

0

2005 99 20

Kapparid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta (v.a
külmutatud)

16

0

2005 99 30

Artišokid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta (v.a
külmutatud)

17,6

0

2005 99 40

Porgandid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta kül
mutamata

17,6

0

2005 99 50

Köögiviljasegud, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta,
külmutamata

17,6

0

2005 99 60

Hapukapsas, külmutamata

16

0

2005 99 90

Köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, kül
mutamata (v.a suhkrus säilitatud, alamrubriigi 2005 10 homogeenitud köögivili, ning
tomatid, seened, trühvlid, kartulid, hapukapsas, herned (Pisum sativum), aedoad (Vigna
spp., Phaseolus spp.), spargel, oliivid, suhkrumais (Zea Mays var. Saccharata), bambuse
võrsed, perekonda Capsicum kuuluvad teravamaitselised viljad, kapparid, artišokid, por
gandid ja köögiviljasegud)

17,6

0

2006 00 10

Ingver, suhkrus säilitatud, nõrutatud ja kuivanud, glasuuritud või suhkrustatud

Tollimaksuvaba

0

2006 00 31

1

Kirsid, suhkrusisaldusega üle 13 %, suhkrus säilitatud, nõrutatud ja kuivanud, glasuuri
tud või suhkrustatud, suhkrusisaldusega alla 70 %

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

0

2006 00 31

2

Kirsid, suhkrusisaldusega üle 13 %, suhkrus säilitatud, nõrutatud ja kuivanud, glasuuri
tud või suhkrustatud, suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)

Guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapo
tilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad, kookospähklid, kašupähklid,
brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid, makadaamiapähklid, suhkrus säilitatud, nõru
tatud ja kuivanud, glasuuritud või suhkrustatud, suhkrusisaldusega üle 13 % massist

12,5 + 15 EUR/
100 kg/net

0

2006 00 35
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2006 00 38

1

Köögiviljad, puuviljad, pähklid, puuviljakoored jm taimede söödavad osad, suhkrus säi
litatud (nõrutatud ja kuivanud, glasuuritud või suhkrustatud), suhkrusisaldusega üle
13 % massist (v.a kirsid, ingver, guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid,
kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad,
kookospähklid, kašupähklid, brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid ja makadaamia
pähklid). Suhkrusisaldusega alla 70 %

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

0

2006 00 38

2

Köögiviljad, puuviljad, pähklid, puuviljakoored jm taimede söödavad osad, suhkrus säi
litatud (nõrutatud ja kuivanud, glasuuritud või suhkrustatud), suhkrusisaldusega üle
13 % massist (v.a kirsid, ingver, guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid,
kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad,
kookospähklid, kašupähklid, brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid ja makadaamia
pähklid). Suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)

2006 00 91

Guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapo
tilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad, kookospähklid, kašupähklid,
brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid, makadaamiapähklid, suhkrus säilitatud, nõru
tatud ja kuivanud, glasuuritud või suhkrustatud, suhkrusisaldusega kuni 13 % massist

12,5

0

2006 00 99

Köögiviljad, puuviljad, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, suhkrus säilitatud (nõru
tatud ja kuivanud, glasuuritud või suhkrustatud), suhkrusisaldusega kuni 13 % massist
(v.a ingver, guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, ja
kad, sapotilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad, kookospähklid, ka
šupähklid, brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid ja makadaamiapähklid)

20

0

2007 10 10

Homogeenitud džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid, puuvilja-,
marja- või pähklipüreed ja pastad, saadud kuumtöötlemisel, kasutamiseks imiku- või
dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g too
det, suhkrusisaldusega üle 13 % massist

24 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 10 91

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, püreed ja pastad, guajaavidest, mangodest,
mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõuntest, litšidest, jakadest, sapotilli
ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest, pitahaiadest, saadud kuumtöötlemi
sel, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, kasutamiseks imiku- või dieettoitu
dena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet (v.a suh
krusisaldusega üle 13 % massist)

15

0
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2007 10 99

Džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid, puuvilja- ja marjapüreed
ja pastad, saadud kuumtöötlemisel, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, ka
sutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüügiks taarasse, mis mahu
tavad kuni 250 g toodet (v.a suhkrusisaldusega üle 13 % massist ning guajaavidest,
mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõuntest, litšidest, jakadest,
sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest, pitahaiadest)

24

0

2007 91 10

1

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, püreed või pastad tsitrusviljadest, saadud
kuumtöötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist (v.a alamrubriigi 2007 10 homo
geenitud tooted). Suhkrusisaldusega alla 70 %

20 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 91 10

2

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, püreed või pastad tsitrusviljadest, saadud
kuumtöötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist (v.a alamrubriigi 2007 10 homo
geenitud tooted). Suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

20 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)

2007 91 30

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, püreed või pastad tsitrusviljadest, saadud
kuumtöötlemisel, suhkrulisandiga üle 13 %, kuid kuni 30 % massist (v.a alamrubriigi
2007 10 homogeenitud tooted)

20 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 91 90

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, püreed või pastad tsitrusviljadest, saadud
kuumtöötlemisel, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a suhkrulisandiga
üle 13 % massist ja alamrubriigi 2007 10 homogeenitud tooted)

21,6

0

2007 99 10

Püree ja pasta ploomidest, saadud kuumtöötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist,
pakendis massiga üle 100 kg, tööstuslikuks töötlemiseks

22,4

0

2007 99 20

1

Kastanipüreed ja -pasta, saadud kuumtöötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist (v.a
alamrubriigi 2007 10 homogeenitud tooted). Suhkrusisaldusega alla 70 %

24 + 19,7 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 20

2

Kastanipüreed ja -pasta, saadud kuumtöötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist (v.a
alamrubriigi 2007 10 homogeenitud tooted). Suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

24 + 19,7 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)

2007 99 31

1

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, püreed või pastad kirssidest, saadud kuum
töötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist (v.a alamrubriigi 2007 10 homogeenitud
tooted). Suhkrusisaldusega alla 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 31

2

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, püreed või pastad kirssidest, saadud kuum
töötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist (v.a alamrubriigi 2007 10 homogeenitud
tooted). Suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)
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2007 99 33

1

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, püreed või pastad maasikatest, saadud
kuumtöötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist (v.a alamrubriigi 2007 10 homo
geenitud tooted). Suhkrusisaldusega alla 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 33

2

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, püreed või pastad maasikatest, saadud
kuumtöötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist (v.a alamrubriigi 2007 10 homo
geenitud tooted). Suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)

2007 99 35

1

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, püreed või pastad vaarikatest, saadud kuum
töötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist (v.a alamrubriigi 2007 10 homogeenitud
tooted). Suhkrusisaldusega alla 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 35

2

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, püreed või pastad vaarikatest, saadud kuum
töötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist (v.a alamrubriigi 2007 10 homogeenitud
tooted). Suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)

2007 99 39

1

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, puuvilja- ja marjapüreed ja pastad, saadud
kuumtöötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist (v.a vaarikatest, maasikatest, kirssi
dest ja tsitrusviljadest, kastanipüree ja -pasta, alamrubriigi 2007 10 homogeenitud too
ted ning püree ja pasta ploomidest, pakendis massiga üle 100 kg, tööstuslikuks töötle
miseks). Suhkrusisaldusega alla 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 39

2

Džemmid, keedised, želeed, marmelaadid, puuvilja- ja marjapüreed ja pastad, saadud
kuumtöötlemisel, suhkrulisandiga üle 30 % massist (v.a vaarikatest, maasikatest, kirssi
dest ja tsitrusviljadest, kastanipüree ja -pasta, alamrubriigi 2007 10 homogeenitud too
ted ning püree ja pasta ploomidest, pakendis massiga üle 100 kg, tööstuslikuks töötle
miseks). Suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)

2007 99 55

Õunapüree, saadud kuumtöötlemisel, suhkrulisandiga üle 13 %, kuid kuni 30 % mas
sist (v.a alamrubriigi 2007 10 homogeenitud tooted)

24 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 57

Džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid, puuvilja- ja marjapüreed
ja pastad, saadud kuumtöötlemisel, suhkrulisandiga üle 13 %, kuid kuni 30 % massist
(v.a tsitrusviljadest tooted, õunapüree ja alamrubriigi 2007 10 homogeenitud tooted)

24 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 91

Õunapüree, saadud kuumtöötlemisel, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.
a suhkrulisandiga üle 13 % massist ja alamrubriigi 2007 10 homogeenitud tooted)

24

0

L 356/144

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

2007 99 93

Džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid, puuvilja- ja marjapüreed
ja pastad guajaavidest, mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõun
test, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest, pi
tahaiadest, kookospähklitest, kašupähklitest, brasiilia pähklitest, beetli- ja koolapähkli
test ja makadaamiapähklitest, saadud kuumtöötlemisel, suhkru- või muu magusaineli
sandiga või ilma (v.a suhkrulisandiga üle 13 % massist ja alamrubriigi 2007 10 homo
geenitud tooted)

15

0

2007 99 98

Džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid, puuvilja- või marjapüreed
ja pastad, saadud kuumtöötlemisel, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a
suhkrulisandiga üle 13 % massist, õunapüree, alamrubriigi 2007 10 homogeenitud
tooted ning guajaavidest, mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, ka
šuõuntest, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karamboola
dest, pitahaiadest, kookospähklitest, kašupähklitest, brasiilia pähklitest, beetli- ja koola
pähklitest ja makadaamiapähklitest ja tsitrusviljadest)

24

0

2008 11 10

Maapähklivõi

12,8

0

2008 11 92

Maapähklid, röstitud, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

11,2

0

2008 11 94

Maapähklid, toiduks valmistatud või konserveeritud, kontaktpakendis netomassiga üle
1 kg (v.a röstitud, suhkrus säilitatud, ja maapähklivõi)

11,2

0

2008 11 96

Maapähklid, röstitud, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

12

0

2008 11 98

Maapähklid, toiduks valmistatud või konserveeritud, kontaktpakendis netomassiga üle
1 kg (v.a röstitud, suhkrus säilitatud, ja maapähklivõi)

12,8

0

2008 19 11

Kookospähklid, kašupähklid, brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid ja makadaamia
pähklid, k.a segud, mis sisaldavad guajaave, mangosid, mangostane, papaiasid, tama
rinde, kašuõunu, litšisid, jakasid, sapotilli ploome, kannatuslille viljau, karamboolasid,
pitahaiasid, kookospähkleid, kašupähkleid, brasiilia pähkleid, beetli- ja koolapähkleid,
makadaamiapähkleid vähemalt 50 % massist, toiduks valmistatud või konserveeritud,
kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg (v.a suhkrus säilitatud)

7

0

2008 19 13

Röstitud mandlid ja pistaatsiad, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

9

0
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2008 19 19

Pähklid ja muud seemned, k.a segud, toiduks valmistatud või konserveeritud, kontakt
pakendis massiga üle 1 kg (v.a toiduks valmistatud või konserveeritud äädikaga, kon
serveeritud suhkruga, kuid mitte siirupis, džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed,
marmelaadid, puuvilja- või marjapüreed ja -pastad, saadud kuumtöötlemisel, maapäh
klid, röstitud mandlid ja pistaatsiad ning kookospähklid, kašupähklid, brasiiliapähklid,
beetli- ja koolapähklid ja makadaamiapähklid ning segud, mis sisaldavad vähemalt
50 % massist troopilisi puuvilju ja troopilisi pähkleid)

11,2

0

2008 19 91

Kookospähklid, kašupähklid, brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid ja makadaamia
pähklid, k.a segud, mis sisaldavad guajaave, mangosid, mangostane, papaiasid, tama
rinde, kašuõunu, litšisid, jakasid, sapotilli ploome, kannatuslille viljau, karamboolasid,
pitahaiasid, kookospähkleid, kašupähkleid, brasiilia pähkleid, beetli- ja koolapähkleid,
makadaamiapähkleid vähemalt 50 % massist, toiduks valmistatud või konserveeritud,
kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg, mujal nimetamata

8

0

2008 19 93

Röstitud mandlid ja pistaatsiad, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

10,2

0

2008 19 95

Röstitud pähklid, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg (v.a maapähklid, mandlid,
pistaatsiad, kookospähklid, kašupähklid, brasiilia pähklid, beetli- ja koolapähklid ja ma
kadaamiapähklid)

12

0

2008 19 99

Pähklid ja muud seemned, k.a segud, toiduks valmistatud või konserveeritud, kontakt
pakendis massiga kuni 1 kg (v.a toiduks valmistatud või konserveeritud äädikaga, kon
serveeritud suhkruga, kuid mitte siirupis, džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed,
marmelaadid, puuvilja- või marjapüreed ja -pastad, saadud kuumtöötlemisel, maapäh
klid, röstitud pähklid ning kookospähklid, kašupähklid, brasiiliapähklid, beetli- ja koo
lapähklid ja makadaamiapähklid ning segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist
troopilisi puuvilju ja troopilisi pähkleid)

12,8

0

2008 20 11

Ananassid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega
üle 17 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

25,6 + 2,5 EUR/
100 kg/net

0

2008 20 19

Ananassid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, kontaktpakendis
netomassiga üle 1 kg (v.a suhkrusisaldusega üle 17 % massist)

25,6

0

2008 20 31

Ananassid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega
üle 19 % massist, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

25,6 + 2,5 EUR/
100 kg/net

0

2008 20 39

Ananassid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, kontaktpakendis
netomassiga kuni 1 kg (v.a suhkrusisaldusega üle 19 % massist)

25,6

0
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2008 20 51

Ananassid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisan
dita, suhkrusisaldusega üle 17 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

19,2

0

2008 20 59

Ananassid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisan
dita, suhkrusisaldusega üle 13 %, kuid kuni 17 % massist, kontaktpakendis netomassiga
üle 1 kg

17,6

0

2008 20 71

Ananassid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisan
dita, suhkrusisaldusega üle 19 % massist, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

20,8

0

2008 20 79

Ananassid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisan
dita, suhkrusisaldusega üle 13 %, kuid kuni 19 % massist, kontaktpakendis netomassiga
kuni 1 kg

19,2

0

2008 20 90

Ananassid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkru- ja piirituselisandita

18,4

0

2008 30 11

Tsitrusviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldu
sega üle 9 % massist ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

25,6

0

2008 30 19

Tsitrusviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldu
sega üle 9 % massist ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 11,85 % massist

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 30 31

Tsitrusviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoho
lisisaldusega kuni 11,85 % massist (v.a suhkrusisaldusega üle 9 % massist)

24

0

2008 30 39

Tsitrusviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoho
lisisaldusega üle 11,85 % massist (v.a suhkrusisaldusega üle 9 % massist)

25,6

0

2008 30 51

Greibisektorid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituseli
sandita, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

15,2

0

2008 30 55

Mandariinid, k.a tangeriinid ja satsumad, klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid,
toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisandita, kon
taktpakendis netomassiga üle 1 kg

18,4

0

2008 30 59

Tsitrusviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituseli
sandita, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg (v.a greibisektorid, mandariinid, k.a tan
geriinid ja satsumad, klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid)

17,6

0
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2008 30 71

Greibisektorid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituseli
sandita, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

15,2

0

2008 30 75

Mandariinid, k.a tangeriinid ja satsumad, klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid,
toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisandita, kon
taktpakendis netomassiga kuni 1 kg

17,6

0

2008 30 79

Tsitrusviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituseli
sandita, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg (v.a greibisektorid, mandariinid, k.a
tangeriinid ja satsumad, klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid)

20,8

0

2008 30 90

Tsitrusviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkru- ja piirituselisandita

18,4

0

2008 40 11

Pirnid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega üle
13 % massist, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist, kontaktpakendis neto
massiga üle 1 kg

25,6

0

2008 40 19

Pirnid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega üle 25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net
13 % massist, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11,85 % massist, kontaktpakendis neto
massiga üle 1 kg

2008 40 21

Pirnid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoholisisal
dusega kuni 11,85 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg (v.a suhkrusisaldu
sega üle 13 % massist)

24

0

2008 40 29

Pirnid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoholisisal
dusega üle 11,85 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg (v.a suhkrusisaldu
sega üle 13 % massist)

25,6

0

2008 40 31

Pirnid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega üle
15 % massist, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 40 39

Pirnid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, kontaktpakendis neto
massiga kuni 1 kg (v.a suhkrusisaldusega üle 15 % massist)

25,6

0

2008 40 51

Pirnid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisandita,
suhkrusisaldusega üle 13 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

17,6

0

2008 40 59

Pirnid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisandita,
suhkrusisaldusega kuni 13 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

16

0

0
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2008 40 71

Pirnid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisandita,
suhkrusisaldusega üle 15 % massist, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

19,2

0

2008 40 79

Pirnid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisandita,
suhkrusisaldusega kuni 15 % massist, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

17,6

0

2008 40 90

Pirnid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkru- ja piirituselisandita

16,8

0

2008 50 11

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldu
sega üle 13 % massist, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist, kontaktpa
kendis netomassiga üle 1 kg

25,6

0

2008 50 19

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldu
sega üle 13 % massist, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11,85 % massist, kontaktpaken
dis netomassiga üle 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 50 31

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoho
lisisaldusega kuni 11,85 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg (v.a suhkru
sisaldusega üle 13 % massist)

24

0

2008 50 39

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoho
lisisaldusega üle 11,85 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg (v.a suhkrusi
saldusega üle 13 % massist)

25,6

0

2008 50 51

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldu
sega üle 15 % massist, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 50 59

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, kontaktpakendis
netomassiga kuni 1 kg (v.a suhkrusisaldusega üle 15 % massist)

25,6

0

2008 50 61

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituseli
sandita, suhkrusisaldusega üle 13 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

19,2

0

2008 50 69

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituseli
sandita, suhkrusisaldusega üle 9 %, kuid kuni 13 % massist, kontaktpakendis netomas
siga üle 1 kg

17,6

0

2008 50 71

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituseli
sandita, suhkrusisaldusega üle 15 % massist, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

20,8

0

2008 50 79

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituseli
sandita, suhkrusisaldusega üle 9 %, kuid kuni 15 % massist, kontaktpakendis netomas
siga kuni 1 kg

19,2

0
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2008 50 92

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita, kon
taktpakendis netomassiga vähemalt 5 kg

13,6

0

2008 50 94

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita, kon
taktpakendis netomassiga vähemalt 4,5 kg, kuid alla 5 kg

17

0

2008 50 99

Aprikoosid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita, kon
taktpakendis netomassiga alla 4,5 kg

18,4

0

2008 60 11

Kirsid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega üle
9 % massist ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

25,6

0

2008 60 19

Kirsid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega üle
9 % massist ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 11,85 % massist

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 60 31

Kirsid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoholisisal
dusega kuni 11,85 % massist (v.a suhkrusisaldusega üle 9 % massist)

24

0

2008 60 39

Kirsid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoholisisal
dusega üle 11,85 % massist (v.a suhkrusisaldusega üle 9 % massist)

25,6

0

2008 60 50

Kirsid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisandita,
kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

17,6

0

2008 60 60

Kirsid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisandita,
kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

20,8

0

2008 60 70

Kirsid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita, kontaktpa
kendis netomassiga vähemalt 4,5 kg

18,4

0

2008 60 90

Kirsid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita, kontaktpa
kendis netomassiga alla 4,5 kg

18,4

0

2008 70 11

Virsikud, k.a nektariinid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga,
suhkrusisaldusega üle 13 % massist, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist,
kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

25,6

0

2008 70 19

Virsikud, k.a nektariinid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, 25,6 + 4,2 EUR/
suhkrusisaldusega üle 13 % massist, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11,85 % massist,
100 kg/net
kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

0

2008 70 31

Virsikud, k.a nektariinid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, te
geliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg
(v.a suhkrusisaldusega üle 13 % massist)

0

24
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2008 70 39

Virsikud, k.a nektariinid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, te
geliku alkoholisisaldusega üle 11,85 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg
(v.a suhkrusisaldusega üle 13 % massist)

25,6

0

2008 70 51

Virsikud, k.a nektariinid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, 25,6 + 4,2 EUR/
suhkrusisaldusega üle 15 % massist, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg
100 kg/net

0

2008 70 59

Virsikud, k.a nektariinid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga,
kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg (v.a suhkrusisaldusega üle 15 % massist)

25,6

0

2008 70 61

Virsikud, k.a nektariinid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid
piirituselisandita, suhkrusisaldusega üle 13 % massist, kontaktpakendis netomassiga üle
1 kg

19,2

0

2008 70 69

Virsikud, k.a nektariinid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid
piirituselisandita, suhkrusisaldusega üle 9 %, kuid kuni 13 % massist, kontaktpakendis
netomassiga üle 1 kg

17,6

0

2008 70 71

Virsikud, k.a nektariinid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid
piirituselisandita, suhkrusisaldusega üle 15 % massist, kontaktpakendis netomassiga
kuni 1 kg

19,2

0

2008 70 79

Virsikud, k.a nektariinid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid
piirituselisandita, suhkrusisaldusega üle 9 %, kuid kuni 15 % massist, kontaktpakendis
netomassiga kuni 1 kg

17,6

0

2008 70 92

Virsikud, k.a nektariinid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkruli
sandita, kontaktpakendis netomassiga vähemalt 5 kg

15,2

0

2008 70 98

Virsikud, k.a nektariinid, toiduks valmistatud või konserveeritud, kontaktpakendis neto
massiga kuni 5 kg (v.a piirituse- ja suhkrulisandiga)

18,4

0

2008 80 11

Maasikad, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega
üle 9 % massist ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

25,6

0

2008 80 19

Maasikad, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega
üle 9 % massist ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 11,85 % massist

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 80 31

Maasikad, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoholisi
saldusega kuni 11,85 % massist (v.a suhkrusisaldusega üle 9 % massist)

24

0

2008 80 39

Maasikad, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrusisaldusega kuni 9 % massist,
tegeliku alkoholisisaldusega üle 11,85 % massist (v.a suhkrusisaldusega üle 9 % mas
sist)

25,6

0
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2008 80 50

Maasikad, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisan
dita, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

17,6

0

2008 80 70

Maasikad, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisan
dita, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

20,8

0

2008 80 90

Maasikad, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkru- ja piirituselisandita

18,4

0

2008 91 00

Palmipungad, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkru-, muu magusaine- või
piirituselisandiga või ilma (v.a toiduks valmistatud või konserveeritud äädikaga)

10

0

2008 92 12

Segud guajaavidest, mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõun
test, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja
pitahaiadest, k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist neid puuvilju ja marju
ning kookospähkleid, kašupähkleid, brasiiliapähkleid, beetli- ja koolapähkleid ja maka
daamiapähkleid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisal
dusega üle 9 % massist ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

16

0

2008 92 14

Segud puuviljadest või muudest söödavatest taimeosadest, toiduks valmistatud või kon
serveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega üle 9 % massist ja tegeliku alkoholisi
saldusega kuni 11,85 % massist (v.a segud pähklitest, troopilistest puuviljadest ja segud,
mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi puuvilju ja troopilisi pähkleid liikidest,
mis on loetletud grupi 20 lisamärkustes 7 ja 8, segud maapähklitest ja muudest seem
netest)

25,6

0

2008 92 16

Segud guajaavidest, mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõun
test, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja
pitahaiadest, k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist neid puuvilju ja marju
ning kookospähkleid, kašupähkleid, brasiiliapähkleid, beetli- ja koolapähkleid ja maka
daamiapähkleid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisal
dusega üle 9 % massist ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 11,85 % massist

16 + 2,6 EUR/
100 kg/net

0

2008 92 18

Segud puuviljadest või muudest söödavatest taimeosadest, toiduks valmistatud või kon
serveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega üle 9 % massist ja tegeliku alkoholisi
saldusega üle 11,85 % massist (v.a segud pähklitest, troopilistest puuviljadest ja segud,
mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi puuvilju ja troopilisi pähkleid liikidest,
mis on loetletud grupi 20 lisamärkustes 7 ja 8, segud maapähklitest ja muudest seem
netest)

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0
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2008 92 32

Segud guajaavidest, mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõun
test, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja
pitahaiadest, k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist neid puuvilju ja marju
ning kookospähkleid, kašupähkleid, brasiiliapähkleid, beetli- ja koolapähkleid ja maka
daamiapähkleid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku al
koholisisaldusega kuni 11,85 % massist (v.a suhkrusisaldusega üle 9 % massist)

15

0

2008 92 34

Segud puuviljadest või muudest söödavatest taimeosadest, toiduks valmistatud või kon
serveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist (v.a
suhkrusisaldusega üle 9 % massist ning segud pähklitest, troopilistest puuviljadest ja se
gud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi puuvilju ja troopilisi pähkleid liik
idest, mis on loetletud grupi 20 lisamärkustes 7 ja 8, segud maapähklitest ja muudest
seemnetest)

24

0

2008 92 36

Segud guajaavidest, mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõun
test, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja
pitahaiadest, k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist neid puuvilju ja marju
ning kookospähkleid, kašupähkleid, brasiiliapähkleid, beetli- ja koolapähkleid ja maka
daamiapähkleid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku al
koholisisaldusega üle 11,85 % massist (v.a suhkrusisaldusega üle 9 % massist)

16

0

2008 92 38

Segud puuviljadest või muudest söödavatest taimeosadest, toiduks valmistatud või kon
serveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11,85 % massist (v.a suh
krusisaldusega üle 9 % massist ning segud pähklitest, troopilistest puuviljadest ja segud,
mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi puuvilju ja troopilisi pähkleid liikidest,
mis on loetletud grupi 20 lisamärkustes 7 ja 8, segud maapähklitest ja muudest seem
netest)

25,6

0

2008 92 51

Segud guajaavidest, mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõun
test, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja
pitahaiadest, k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist neid puuvilju ja marju
ning kookospähkleid, kašupähkleid, brasiiliapähkleid, beetli- ja koolapähkleid ja maka
daamiapähkleid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandita, kuid suhkru
lisandiga, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

11

0

2008 92 59

Segud puuviljadest või muudest söödavatest taimeosadest, toiduks valmistatud või kon
serveeritud, piirituselisandita, kuid suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga üle
1 kg (v.a segud pähklitest, troopilistest puuviljadest ja segud, mis sisaldavad vähemalt
50 % massist troopilisi puuvilju ja troopilisi pähkleid liikidest, mis on loetletud grupi
20 lisamärkustes 7 ja 8, segud maapähklitest ja muudest seemnetest ning müsli tüüpi
tooted alamrubriigi 1904 20 10 röstimata teraviljahelvestest)

17,6

0
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2008 92 72

Segud guajaavidest, mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõun
test, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja
pitahaiadest, k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist neid puuvilju ja marju
ning kookospähkleid, kašupähkleid, brasiiliapähkleid, beetli- ja koolapähkleid ja maka
daamiapähkleid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandita, kuid suhkru
lisandiga, milles mis tahes ühe puuvilja osatähtsus ei ületa 50 % kogumassist, kontakt
pakendis netomassiga kuni 1 kg

8,5

0

2008 92 74

Puuviljade segud milles mis tahes ühe puuvilja osatähtsus ei ületa 50 % kogumassist,
toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandita, kuid suhkrulisandiga, kon
taktpakendis netomassiga kuni 1 kg (v.a segud pähklitest, troopilistest puuviljadest ja
segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi puuvilju ja troopilisi pähkleid
liikidest, mis on loetletud grupi 20 lisamärkustes 7 ja 8, segud maapähklitest ja muu
dest seemnetest ning müsli tüüpi tooted alamrubriigi 1904 20 10 röstimata teravilja
helvestest)

13,6

0

2008 92 76

Segud guajaavidest, mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõun
test, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja
pitahaiadest, k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist neid puuvilju ja marju
ning kookospähkleid, kašupähkleid, brasiiliapähkleid, beetli- ja koolapähkleid ja maka
daamiapähkleid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandita, kuid suhkru
lisandiga, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg (v.a segud milles mis tahes ühe puu
vilja osatähtsus ei ületa 50 % kogumassist)

12

0

2008 92 78

Segud puuviljadest või muudest söödavatest taimeosadest, toiduks valmistatud või kon
serveeritud, piirituselisandita, kuid suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga kuni
1 kg (v.a segud pähklitest, troopilistest puuviljadest ja segud, mis sisaldavad vähemalt
50 % massist troopilisi puuvilju ja troopilisi pähkleid liikidest, mis on loetletud grupi
20 lisamärkustes 7 ja 8, segud maapähklitest ja muudest seemnetest, segud milles mis
tahes ühe puuvilja osatähtsus ei ületa 50 % kogumassist ning müsli tüüpi tooted alam
rubriigi 1904 20 10 röstimata teraviljahelvestest)

19,2

0

2008 92 92

Segud guajaavidest, mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõun
test, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja
pitahaiadest, k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist neid puuvilju ja marju
ning kookospähkleid, kašupähkleid, brasiiliapähkleid, beetli- ja koolapähkleid ja maka
daamiapähkleid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita,
kontaktpakendis netomassiga vähemalt 5 kg

11,5

0
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Segud puuviljadest või muudest söödavatest taimeosadest, toiduks valmistatud või kon
serveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita, kontaktpakendis netomassiga vähemalt 5 kg,
mujal nimetamata (v.a segud pähklitest, troopilistest puuviljadest ja segud, mis sisalda
vad vähemalt 50 % massist troopilisi puuvilju ja troopilisi pähkleid liikidest, mis on
loetletud grupi 20 lisamärkustes 7 ja 8, segud maapähklitest ja muudest seemnetest
ning müsli tüüpi tooted alamrubriigi 1904 20 10 röstimata teraviljahelvestest)

18,4

0

2008 92 94

Segud guajaavidest, mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõun
test, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja
pitahaiadest, k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist neid puuvilju ja marju
ning kookospähkleid, kašupähkleid, brasiiliapähkleid, beetli- ja koolapähkleid ja maka
daamiapähkleid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita,
kontaktpakendis netomassiga vähemalt 4,5 kg, kuid alla 5 kg

11,5

0

2008 92 96

Segud puuviljadest või muudest söödavatest taimeosadest, toiduks valmistatud või kon
serveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita, kontaktpakendis netomassiga vähemalt 4,5 kg,
kuid alla 5 kg, mujal nimetamata (v.a segud pähklitest, troopilistest puuviljadest ja se
gud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi puuvilju ja troopilisi pähkleid liik
idest, mis on loetletud grupi 20 lisamärkustes 7 ja 8, segud maapähklitest ja muudest
seemnetest ning müsli tüüpi tooted alamrubriigi 1904 20 10 röstimata teraviljahelves
test)

18,4

0

2008 92 97

Segud guajaavidest, mangodest, mangostanidest, papaiadest, tamarindidest, kašuõun
test, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja
pitahaiadest, k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist neid puuvilju ja marju
ning kookospähkleid, kašupähkleid, brasiiliapähkleid, beetli- ja koolapähkleid ja maka
daamiapähkleid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita,
kontaktpakendis netomassiga alla 4,5 kg

11,5

0

2008 92 98

Segud puuviljadest või muudest söödavatest taimeosadest, toiduks valmistatud või kon
serveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita, kontaktpakendis netomassiga alla 4,5 kg, mu
jal nimetamata (v.a segud pähklitest ja troopilistest puuviljadest liikidest, mis on loetle
tud grupi 20 lisamärkuses 7, segud maapähklitest ja muudest seemnetest ning müsli
tüüpi tooted alamrubriigi 1904 20 10 röstimata teraviljahelvestest)

18,4

0

2008 99 11

Ingver, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoholisisal
dusega kuni 11,85 % massist

10

0

2008 99 19

Ingver, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoholisisal
dusega üle 11,85 % massist

16

0

2008 99 21

Viinamarjad, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldu
sega üle 13 % massist

25,6 + 3,8 EUR/
100 kg/net

0
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2008 99 23

Viinamarjad, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldu
sega kuni 13 % massist (v.a suhkrusisaldusega üle 13 % massist)

25,6

0

2008 99 24

Guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapo
tilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad ja pitahaiad, toiduks valmistatud või
konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega üle 9 % massist ja tegeliku alkoho
lisisaldusega kuni 11,85 % massist

16

0

2008 99 28

Puuviljad ja marjad jm söödavad taimeosad, toiduks valmistatud või konserveeritud,
piirituselisandiga, suhkrusisaldusega üle 9 % massist ja tegeliku alkoholisisaldusega
kuni 11,85 % massist (v.a konserveeritud suhkruga, kuid mitte siirupis, džemmid, kee
dised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid, puuvilja- või marjapüreed ja -pastad,
saadud kuumtöötlemisel, ning pähklid, maapähklid ja muud seemned, ananassid, tsi
trusviljad, pirnid, aprikoosid, kirsid, virsikud, maasikad, ingver, viinamarjad, kannatus
lille viljad, guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, ja
kad, sapotilli ploomid, karamboolad ja pitahaiad)

25,6

0

2008 99 31

Guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapo
tilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad ja pitahaiad, toiduks valmistatud või
konserveeritud, piirituselisandiga, suhkrusisaldusega üle 9 % massist ja tegeliku alkoho
lisisaldusega üle 11,85 % massist

16 + 2,6 EUR/
100 kg/net

0

2008 99 34

Puuviljad ja marjad jm söödavad taimeosad, toiduks valmistatud või konserveeritud,
piirituselisandiga, suhkrusisaldusega üle 9 % massist ja tegeliku alkoholisisaldusega üle
11,85 % massist (v.a konserveeritud suhkruga, kuid mitte siirupis, džemmid, keedised,
puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid, puuvilja- või marjapüreed ja -pastad, saadud
kuumtöötlemisel, ning pähklid, maapähklid ja muud seemned, ananassid, tsitrusviljad,
pirnid, aprikoosid, kirsid, virsikud, maasikad, ingver, viinamarjad, kannatuslille viljad,
guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapo
tilli ploomid, karamboolad ja pitahaiad)

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 99 36

Guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapo
tilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad ja pitahaiad, toiduks valmistatud või
konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist (v.
a suhkrusisaldusega üle 9 % massist)

15

0
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2008 99 37

Puuviljad ja marjad jm söödavad taimeosad, toiduks valmistatud või konserveeritud,
piirituselisandiga, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist (v.a suhkrusisaldu
sega üle 9 % massist, pähklid, maapähklid ja muud seemned, ananassid, tsitrusviljad,
pirnid, aprikoosid, kirsid, virsikud, maasikad, ingver, viinamarjad, guajaavid, mangod,
mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, kanna
tuslille viljad, karamboolad ja pitahaiad)

24

0

2008 99 38

Guajaavid, mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapo
tilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad ja pitahaiad, toiduks valmistatud või
konserveeritud, piirituselisandiga, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11,85 % massist (v.a
suhkrusisaldusega üle 9 % massist)

16

0

2008 99 40

Puuviljad ja marjad jm söödavad taimeosad, toiduks valmistatud või konserveeritud,
piirituselisandiga, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11,85 % massist (v.a suhkrusisaldu
sega üle 9 % massist, pähklid, maapähklid ja muud seemned, ananassid, tsitrusviljad,
pirnid, aprikoosid, kirsid, virsikud, maasikad, ingver, viinamarjad, guajaavid, mangod,
mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, kanna
tuslille viljad, karamboolad ja pitahaiad)

25,6

0

2008 99 41

Ingver, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisandita,
kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

Tollimaksuvaba

0

2008 99 43

Viinamarjad, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituseli
sandita, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

19,2

0

2008 99 45

Ploomid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisan
dita, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

17,6

0

2008 99 46

Kannatuslille viljad, guajaavid ja tamarindid, toiduks valmistatud või konserveeritud,
suhkrulisandiga, kuid piirituselisandita, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

11

0

2008 99 47

Mangod, mangostanid, papaiad, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, karamboo
lad ja pitahaiad, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandita kuid suhkru
lisandiga, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

11

0
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2008 99 49

Puuviljad ja marjad jm söödavad taimeosad, toiduks valmistatud või konserveeritud,
piirituselisandita, kuid suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg (v.a kon
serveeritud suhkruga, kuid mitte siirupis, džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed,
marmelaadid, puuvilja- või marjapüreed ja -pastad, saadud kuumtöötlemisel, ning päh
klid, maapähklid ja muud seemned, ananassid, tsitrusviljad, pirnid, aprikoosid, kirsid,
virsikud, maasikad, ingver, viinamarjad, ploomid, kannatuslille viljad, guajaavid, man
god, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, ka
ramboolad ja pitahaiad)

17,6

0

2008 99 51

Ingver, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisandiga, kuid piirituselisandita,
kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

Tollimaksuvaba

0

2008 99 61

Kannatuslille viljad ja guajaavid, toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkrulisan
diga, kuid piirituselisandita, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

13

0

2008 99 62

Mangod, mangostanid, papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid,
karamboolad ja pitahaiad, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandita
kuid suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg (v.a segud)

13

0

2008 99 67

Puuviljad ja marjad jm söödavad taimeosad, toiduks valmistatud või konserveeritud,
piirituselisandita, kuid suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg (v.a
konserveeritud suhkruga, kuid mitte siirupis, džemmid, keedised, puuvilja- või marjaže
leed, marmelaadid, puuvilja- või marjapüreed ja -pastad, saadud kuumtöötlemisel, ning
pähklid, maapähklid ja muud seemned, ananassid, tsitrusviljad, pirnid, aprikoosid, kir
sid, virsikud, maasikad, ingver, kannatuslille viljad, guajaavid, mangod, mangostanid,
papaiad, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, karamboolad ja pita
haiad)

20,8

0

2008 99 72

Ploomid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita, kontakt
pakendis netomassiga vähemalt 5 kg

15,2

0

2008 99 78

Ploomid, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita, kontakt
pakendis netomassiga alla 5 kg

18,4

0

2008 99 85

Mais, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita (v.a suhkru
mais (Zea mays var. Saccharata))

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0TQ
(SC1)

2008 99 91

Jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad vähemalt 5 % massist
tärklist, toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituse- ja suhkrulisandita (v.a külmu
tatud või kuivatatud)

8,3 + 3,8 EUR/
100 kg/net

0
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2008 99 99

Puuviljad ja marjad jm söödavad taimeosad, toiduks valmistatud või konserveeritud,
piirituse- ja suhkrulisandita (v.a konserveeritud äädikaga, konserveeritud suhkruga,
kuid mitte siirupis, džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid, puu
vilja- või marjapüreed ja -pastad, saadud kuumtöötlemisel, ning pähklid, maapähklid ja
muud seemned, ananassid, tsitrusviljad, pirnid, aprikoosid, kirsid, virsikud, maasikad,
ploomid, mais, jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad)

18,4

0

2009 11 11

1

Külmutatud apelsinimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 33,6 + 20,6 EUR/
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või
100 kg/net
ilma (v.a piirituselisandiga). Suhkrulisandiga alla 30 %

0

2009 11 11

2

Külmutatud apelsinimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 33,6 + 20,6 EUR/
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või
100 kg/net
ilma (v.a piirituselisandiga). Suhkrulisandiga vähemalt 30 %

AV0TQ(SP)

2009 11 19

Külmutatud apelsinimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67,
100 kg netomassi väärtusega üle 30 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või
ilma (v.a piirituselisandiga)

2009 11 91

Külmutatud apelsinimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % mas
sist (v.a piirituselisandiga)

2009 11 99

Külmutatud apelsinimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, suh
kru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituselisandiga, 100 kg netomassi
väärtusega kuni 30 eurot ja lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist)

15,2

0

2009 12 00

Apelsinimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20, suhkru- või muu
magusainelisandiga või ilma (v.a piirituselisandiga ja külmutatud)

12,2

0

33,6

0

AV0TQ(SP)

2009 19 11

1

Apelsinimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi 33,6 + 20,6 EUR/
väärtusega kuni 30 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
100 kg/net
sandiga ja külmutatud). Suhkrulisandiga alla 30 %

0

2009 19 11

2

Apelsinimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi 33,6 + 20,6 EUR/
väärtusega kuni 30 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
100 kg/net
sandiga ja külmutatud). Suhkrulisandiga vähemalt 30 %

AV0TQ(SP)

33,6

2009 19 19

Apelsinimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi
väärtusega üle 30 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
sandiga ja külmutatud)

2009 19 91

Apelsinimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67, 15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % mas
sist (v.a piirituselisandiga ja külmutatud)

0

AV0TQ(SP)
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2009 19 98

Apelsinimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67, suh
kru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituselisandiga ja külmutatud, 100 kg
netomassi väärtusega kuni 30 eurot ja lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist)

12,2

0

2009 21 00

Greibimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20, suhkru- või muu
magusainelisandiga või ilma (v.a piirituselisandiga)

12

0

2009 29 11

1

Greibimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi 33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net
väärtusega kuni 30 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
sandiga). Suhkrulisandiga alla 30 %

0

2009 29 11

2

Greibimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi 33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net
väärtusega kuni 30 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
sandiga). Suhkrulisandiga vähemalt 30 %

AV0TQ(SP)

2009 29 19

Greibimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi
väärtusega üle 30 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
sandiga)

33,6

0

2009 29 91

Greibimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67,
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % mas
sist (v.a piirituselisandiga)

12 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0TQ(SP)

2009 29 99

Greibimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67, suh
kru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituselisandiga, 100 kg netomassi
väärtusega kuni 30 eurot ja lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist)

12

0

2009 31 11

Tsitrusvilja mahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20, 100 kg neto
massi väärtusega üle 30 euro, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga, segud, apelsini
mahl ja greibimahl)

14,4

0

2009 31 19

Tsitrusvilja mahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20, 100 kg neto
massi väärtusega üle 30 euro (v.a suhkrulisandiga, piirituselisandiga, segud, apelsini
mahl ja greibimahl)

15,2

0

2009 31 51

Sidrunimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20, 100 kg netomassi
väärtusega kuni 30 eurot, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga)

14,4

0

2009 31 59

Sidrunimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20, 100 kg netomassi
väärtusega kuni 30 eurot (v.a piirituse- või suhkrulisandiga)

15,2

0

2009 31 91

Tsitrusvilja mahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20, 100 kg neto
massi väärtusega kuni 30 eurot, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga, segud, sidruni-,
apelsini- ja greibimahl)

14,4

0
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2009 31 99

Tsitrusvilja mahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20, 100 kg neto
massi väärtusega kuni 30 eurot (v.a suhkru- või piirituselisandiga, segud, sidruni-, apel
sini- ja greibimahl)

15,2

0

2009 39 11

1

Tsitrusvilja mahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg neto 33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net
massi väärtusega kuni 30 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a pii
rituselisandiga, segud, apelsini- ja greibimahl). Suhkrulisandiga alla 30 %

0

2009 39 11

2

Tsitrusvilja mahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg neto 33,6 + 20,6 EUR/
massi väärtusega kuni 30 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a pii
100 kg/net
rituselisandiga, segud, apelsini- ja greibimahl). Suhkrulisandiga vähemalt 30 %

AV0TQ(SP)

2009 39 19

Tsitrusvilja mahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg neto
massi väärtusega üle 30 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piiri
tuselisandiga, segud, apelsini- ja greibimahl)

33,6

0

2009 39 31

Tsitrusvilja mahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67,
100 kg netomassi väärtusega üle 30 euro, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga, segud,
apelsini- ja greibimahl)

14,4

0

2009 39 39

Tsitrusvilja mahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67,
100 kg netomassi väärtusega üle 30 euro (v.a suhkru- ja piirituselisandiga, segud, apel
sini- ja greibimahl)

15,2

0

2009 39 51

Sidrunimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67, 14,4 + 20,6 EUR/
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % mas
100 kg/net
sist (v.a piirituselisandiga)

2009 39 55

Sidrunimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67,
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega kuni 30 % mas
sist (v.a piirituselisandiga)

14,4

0

2009 39 59

Sidrunimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67,
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot (v.a piirituse- või suhkrulisandiga)

15,2

0

2009 39 91

Tsitrusvilja mahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67, 14,4 + 20,6 EUR/
100 kg/net
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % mas
sist (v.a piirituselisandiga, segud, sidruni-, apelsini- ja greibimahl)

2009 39 95

Tsitrusvilja mahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67,
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega kuni 30 % mas
sist (v.a piirituselisandiga, segud, sidruni-, apelsini- ja greibimahl)

14,4

AV0TQ(SP)

AV0TQ(SP)

0
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2009 39 99

Tsitrusvilja mahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67,
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot (v.a suhkru- või piirituselisandiga, segud,
sidruni-, apelsini- ja greibimahl)

15,2

0

2009 41 10

Ananassimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20, 100 kg neto
massi väärtusega üle 30 euro, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga)

15,2

0

2009 41 91

Ananassimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20, 100 kg neto
massi väärtusega kuni 30 eurot, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga)

15,2

0

2009 41 99

Ananassimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20 (v.a suhkrulisan
diga või piirituselisandiga)

16

0

2009 49 11

1

Ananassimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi 33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net
väärtusega kuni 30 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
sandiga). Suhkrulisandiga alla 30 %

0

2009 49 11

2

Ananassimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi 33,6 + 20,6 EUR/
väärtusega kuni 30 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
100 kg/net
sandiga). Suhkrulisandiga vähemalt 30 %

AV0TQ(SP)

2009 49 19

Ananassimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi
väärtusega üle 30 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
sandiga)

33,6

0

2009 49 30

Ananassimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67,
100 kg netomassi väärtusega üle 30 euro, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga)

15,2

0

2009 49 91

Ananassimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67, 15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % mas
sist (v.a piirituselisandiga)

2009 49 93

Ananassimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67,
100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega kuni 30 % mas
sist (v.a piirituselisandiga)

15,2

0

2009 49 99

Ananassimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67 (v.a
suhkru- või piirituselisandiga)

16

0

2009 50 10

Tomatimahl kuivainesisaldusega alla 7 % massist, suhkrulisandiga, kääritamata (v.a pii
rituselisandiga)

16

0

2009 50 90

Tomatimahl kuivainesisaldusega alla 7 % massist, kääritamata (v.a suhkru- või piirituse
lisandiga)

16,8

0

AV0TQ(SP)
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2009 61 10

Viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga
kuni 30, 100 kg netomassi väärtusega üle 18 euro, suhkru- või muu magusainelisan
diga või ilma (v.a piirituselisandiga)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

2009 61 90

Viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga
kuni 30, 100 kg netomassi väärtusega kuni 18 eurot, suhkru- või muu magusainelisan
diga või ilma (v.a piirituselisandiga)

22,4 + 27 EUR/
hl

AV0

2009 69 11

Viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle
67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 22 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga
või ilma (v.a piirituselisandiga)

40 + 121 EUR/
hl + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0

2009 69 19

Viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle
67, 100 kg netomassi väärtusega üle 22 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või
ilma (v.a piirituselisandiga)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

2009 69 51

Kontsentreeritud viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, kääritamata, temperatuuril 20 °C
Brixi arvuga üle 30, kuid kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega üle 18 euro, suhkruvõi muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituselisandiga)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

2009 69 59

Viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle
30, kuid kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega üle 18 euro, suhkru- või muu magusai
nelisandiga või ilma (v.a kontsentreeritud või piirituselisandiga)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

2009 69 71

Kontsentreeritud viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, kääritamata, temperatuuril 20 °C 22,4 + 131 EUR/
Brixi arvuga üle 30, kuid kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 18 eurot, lisatud hl + 20,6 EUR/
suhkru sisaldusega üle 30 % massist (v.a piirituselisandiga)
100 kg/net

AV0

2009 69 79

Viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle
30, kuid kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 18 eurot, lisatud suhkru sisaldu
sega üle 30 % massist (v.a kontsentreeritud või piirituselisandiga)

22,4 + 27 EUR/
hl + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0

2009 69 90

Viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle
30, kuid kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 18 eurot, suhkru- või muu magu
sainelisandiga või ilma (v.a lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist või piirituseli
sandiga)

22,4 + 27 EUR/
hl

AV0

2009 71 10

Õunamahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20, 100 kg netomassi
väärtusega üle 18 euro, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga)

18

0

2009 71 91

Õunamahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20, 100 kg netomassi
väärtusega kuni 18 eurot, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga)

18

0
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2009 71 99

Õunamahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 20 (v.a suhkru- või pii
rituselisandiga)

18

0

2009 79 11

Õunamahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi
väärtusega kuni 22 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
sandiga)

30 + 18,4 EUR/
100 kg/net

AV0

2009 79 19

Õunamahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi
väärtusega üle 22 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
sandiga)

30

0

2009 79 30

Õunamahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67,
100 kg netomassi väärtusega üle 18 euro, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga)

18

AV0

2009 79 91

Õunamahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67,
100 kg netomassi väärtusega kuni 18 eurot, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % mas
sist (v.a piirituselisandiga)

18 + 19,3 EUR/
100 kg/net

0

2009 79 93

Õunamahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67,
100 kg netomassi väärtusega kuni 18 eurot, lisatud suhkru sisaldusega kuni 30 % mas
sist (v.a piirituselisandiga)

18

0

2009 79 99

Õunaimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 20, kuid kuni 67 (v.a
suhkru- või piirituselisandiga)

18

0

2009 80 11

1

Pirnimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi 33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net
väärtusega kuni 22 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
sandiga). Suhkrulisandiga alla 30 %

0

2009 80 11

2

Pirnimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi 33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net
väärtusega kuni 22 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
sandiga). Suhkrulisandiga vähemalt 30 %

AV0TQ(SP)

2009 80 19

Pirnimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi
väärtusega üle 22 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituseli
sandiga)

33,6

0

2009 80 34

Guajaavi-, mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli
ploomi-, kannatuslille vilja-, karamboola- või pitahaiamahl, kääritamata, piirituselisan
dita, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga
üle 67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot (v.a segud)

21 + 12,9 EUR/
100 kg/net

0

Puu- või köögivilja või marjamahl, kääritamata, piirituselisandita, suhkru- või muu ma 33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net
gusainelisandiga või ilma, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi
väärtusega kuni 30 eurot (v.a segud ning tsitrusvilja-, kannatuslille vilja-, mango-, man
gostani-, papaia-, jaka-, guajaavi-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, sapotilli ploomi-, karam
boola- või pitahaia-, ananassi-, tomati-, viinamarja-, õuna- ja pirnimahl). Suhkrulisan
diga alla 30 %

0

2009 80 35

1
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Baasmäär

Puu- või köögivilja või marjamahl, kääritamata, piirituselisandita, suhkru- või muu ma 33,6 + 20,6 EUR/
gusainelisandiga või ilma, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi
100 kg/net
väärtusega kuni 30 eurot (v.a segud ning tsitrusvilja-, kannatuslille vilja-, mango-, man
gostani-, papaia-, jaka-, guajaavi-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, sapotilli ploomi-, karam
boola- või pitahaia-, ananassi-, tomati-, viinamarja-, õuna- ja pirnimahl). Suhkrulisan
diga vähemalt 30 %

Kate
gooria

AV0TQ(SP)

2009 80 36

Guajaavi-, mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli
ploomi-, kannatuslille vilja-, karamboola- või pitahaiamahl, kääritamata, suhkru- või
muu magusainelisandiga või ilma, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg ne
tomassi väärtusega üle 30 euro (v.a piirituselisandiga ja segud)

21

0

2009 80 38

Puu- või köögivilja või marjamahl, kääritamata, suhkru- või muu magusainelisandiga
või ilma, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi väärtusega üle 30
euro (v.a piirituselisandiga, segud ning tsitrusvilja-, guajaavi-, mango-, mangostani-, pa
paia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli ploomi-, kannatuslille vilja-, karam
boola-, pitahaia-, ananassi-, tomati-, viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, õuna- ja pirni
mahl)

33,6

0

2009 80 50

Pirnimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi
väärtusega üle 18 euro, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga)

19,2

0

2009 80 61

Pirnimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi 19,2 + 20,6 EUR/
väärtusega kuni 18 eurot, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist (v.a piirituseli
100 kg/net
sandiga)

2009 80 63

Pirnimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi
väärtusega kuni 18 eurot, lisatud suhkru sisaldusega kuni 30 % massist (v.a piirituseli
sandiga)

19,2

0

2009 80 69

Pirnimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67 (v.a suhkru- või piiri
tuselisandiga)

20

0

2009 80 71

Kirsimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi
väärtusega üle 30 euro, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga)

16,8

0

2009 80 73

Guajaavi-, mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli
ploomi, kannatuslille vilja, karamboola- ja pitahaiamahl, kääritamata, temperatuuril
20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega üle 30 euro, suhkrulisandiga
(v.a segud ja piirituselisandiga)

10,5

0
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2009 80 79

Puu- või köögivilja või marjamahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni
67, 100 kg netomassi väärtusega üle 30 euro, suhkrulisandiga (v.a segud ja piirituseli
sandiga ning tsitrusvilja-, guajaavi-, mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, ka
šuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli ploomi-, kannatuslille vilja-, karamboola-, pitahaia-, ana
nassi-, tomati-, viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, õuna-, pirni- ja kirsimahl)

16,8

0

2009 80 85

Guajaavi-, mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli 10,5 + 12,9 EUR/
ploomi, kannatuslille vilja, karamboola- ja pitahaiamahl, kääritamata, temperatuuril
100 kg/net
20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru
sisaldusega üle 30 % massist (v.a segud ja piirituselisandiga)

0

2009 80 86

Puu- või köögivilja või marjamahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 16,8 + 20,6 EUR/
100 kg/net
67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 %
massist (v.a segud ja piirituselisandiga ning tsitrusvilja-, guajaavi-, mango-, mangostani-,
papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli ploomi-, kannatuslille vilja-, karam
boola-, pitahaia-, ananassi-, tomati-, viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, õuna- ja pirni
mahl)

AV0TQ(SP)

2009 80 88

Guajaavi-, mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli
ploomi, kannatuslille vilja, karamboola- ja pitahaiamahl, kääritamata, temperatuuril
20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru
sisaldusega kuni 30 % massist (v.a segud ja piirituselisandiga)

10,5

0

2009 80 89

Puu- või köögivilja või marjamahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni
67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega kuni 30 %
massist (v.a segud ja piirituselisandiga ning tsitrusvilja-, guajaavi-, mango-, mangostani-,
papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli ploomi-, kannatuslille vilja-, karam
boola-, pitahaia-, ananassi-, tomati-, viinamarjamahl, k.a viinamarjavirre, õuna- ja pirni
mahl)

16,8

0

2009 80 95

Mahl liiki Vaccinium macrocarpon kuuluvate taimede marjadest, kääritamata, temperatuu
ril 20 °C Brixi arvuga kuni 67 (v.a suhkru- või piirituselisandiga)

14

0

2009 80 96

Kirsimahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67 (v.a suhkru- või piiri
tuselisandiga)

17,6

0
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2009 80 97

Guajaavi-, mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli
ploomi, kannatuslille vilja, karamboola- ja pitahaiamahl, kääritamata, temperatuuril
20 °C Brixi arvuga kuni 67 (v.a suhkru- või piirituselisandiga)

11

0

2009 80 99

Puu- või köögivilja või marjamahl, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni
67 (v.a suhkrulisandiga, piirituselisandiga, segud ning tsitrusviljade, guajaavi-, mango-,
mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli ploomi, kannatuslille
vilja, karamboola-, pitahaia-, ananassi-, tomati-, viinamarja-, (ka viinamarjavirre),
õuna-, pirni-, kirsimahl ja mahl liiki Vaccinium macrocarpon kuuluvate taimede marja
dest)

17,6

0

2009 90 11

1

Mahlasegud õuna- ja pirnimahlast,kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 33,6 + 20,6 EUR/
67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 22 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga
100 kg/net
või ilma (v.a piirituselisandiga). Suhkrulisandiga alla 30 %

0

2009 90 11

2

Mahlasegud õuna- ja pirnimahlast,kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 33,6 + 20,6 EUR/
67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 22 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga
100 kg/net
või ilma (v.a piirituselisandiga). Suhkrulisandiga vähemalt 30 %

AV0TQ(SP)

2009 90 19

Mahlasegud õuna- ja pirnimahlast,kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle
67, 100 kg netomassi väärtusega üle 22 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või
ilma (v.a piirituselisandiga)

33,6

0

2009 90 21

1

Mahlasegud puuvilja- ja marjamahlast, k.a viinamarjavirdest, ning köögiviljamahlast, 33,6 + 20,6 EUR/
kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi väärtusega
100 kg/net
kuni 30 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituselisandiga
ning mahlasegud õuntest ja pirnidest). Suhkrulisandiga alla 30 %

0

2009 90 21

2

Mahlasegud puuvilja- ja marjamahlast, k.a viinamarjavirdest, ning köögiviljamahlast, 33,6 + 20,6 EUR/
kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi väärtusega
100 kg/net
kuni 30 eurot, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituselisandiga
ning mahlasegud õuntest ja pirnidest). Suhkrulisandiga vähemalt 30 %

AV0TQ(SP)

2009 90 29

Mahlasegud puuvilja- ja marjamahlast, k.a viinamarjavirdest, ning köögiviljamahlast,
kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga üle 67, 100 kg netomassi väärtusega üle
30 euro, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a piirituselisandiga ning mah
lasegud õuntest ja pirnidest)

33,6

0

2009 90 31

Mahlasegud õuna- ja pirnimahlast, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni
67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 18 eurot, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 %
massist (v.a piirituselisandiga)

20 + 20,6 EUR/
100 kg/net
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2009 90 39

Mahlasegud õuna- ja pirnimahlast, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni
67, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma (v.a 100 kg netomassi väärtusega
kuni 18 eurot ja lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist või piirituselisandiga)

20

0

2009 90 41

Mahlasegud tsitrusviljade ja ananassimahlast, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi
arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega üle 30 euro, suhkrulisandiga (v.a piiritu
selisandiga)

15,2

0

2009 90 49

Mahlasegud tsitrusviljade ja ananassimahlast, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi
arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega üle 30 euro (v.a suhkru- või piirituseli
sandiga)

16

0

2009 90 51

Mahlasegud puuvilja- ja marjamahlast, k.a viinamarjavirdest, ning köögiviljamahlast,
kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega
üle 30 euro, suhkrulisandiga (v.a piirituselisandiga ning mahlasegud õuntest ja pirnidest
või tsitrusviljadest ja ananassist)

16,8

0

2009 90 59

Mahlasegud puuvilja- ja marjamahlast, k.a viinamarjavirdest, ning köögiviljamahlast,
kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega
üle 30 euro (v.a suhkru- või piirituselisandiga ning mahlasegud õuntest ja pirnidest või
tsitrusviljadest ja ananassist)

17,6

0

2009 90 71

Mahlasegud tsitrusviljade ja ananassimahlast, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi 15,2 + 20,6 EUR/
arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega
100 kg/net
üle 30 % massist (v.a piirituselisandiga)

2009 90 73

Mahlasegud tsitrusviljade ja ananassimahlast, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi
arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega
kuni 30 % massist (v.a piirituselisandiga)

15,2

0

2009 90 79

Mahlasegud tsitrusviljade ja ananassimahlast, kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi
arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot (v.a suhkru- või piirituseli
sandiga)

16

0

2009 90 92

Mahlasegud guajaavi-, mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, 10,5 + 12,9 EUR/
jaka-, sapotilli ploomi, kannatuslille vilja, karamboola- ja pitahaiamahl, kääritamata,
100 kg/net
temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot,
lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist (v.a piirituselisandiga)

0

2009 90 94

Mahlasegud puuvilja- ja marjamahlast, k.a viinamarjavirdest, ning köögiviljamahlast, 16,8 + 20,6 EUR/
100 kg/net
kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega
kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist (v.a piirituselisandiga, mah
lasegud õuna- ja pirnimahlast või tsitrusviljadest ja ananassist ning guajaavi-, mango-,
mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli ploomi, kannatuslille
vilja, karamboola- ja pitahaiamahl)

AV0TQ(SP)

AV0TQ(SP)
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2009 90 95

Mahlasegud guajaavi-, mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-,
jaka-, sapotilli ploomi, kannatuslille vilja, karamboola- ja pitahaiamahl, kääritamata,
temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot,
lisatud suhkru sisaldusega kuni 30 % massist (v.a piirituselisandiga)

10,5

0

2009 90 96

Mahlasegud puuvilja- ja marjamahlast, k.a viinamarjavirdest, ning köögiviljamahlast,
kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega
kuni 30 eurot, lisatud suhkru sisaldusega kuni 30 % massist (v.a piirituselisandiga,
mahlasegud õuna- ja pirnimahlast või tsitrusviljadest ja ananassist ning guajaavi-,
mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli ploomi, kan
natuslille vilja, karamboola- ja pitahaiamahl)

16,8

0

2009 90 97

Mahlasegud guajaavi-, mango-, mangostani-, papaia-, tamarindi-, kašuõuna-, litši-,
jaka-, sapotilli ploomi, kannatuslille vilja, karamboola- ja pitahaiamahl, kääritamata,
temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega kuni 30 eurot
(v.a suhkru- või piirituselisandiga)

11

0

2009 90 98

Mahlasegud puuvilja- ja marjamahlast, k.a viinamarjavirdest, ning köögiviljamahlast,
kääritamata, temperatuuril 20 °C Brixi arvuga kuni 67, 100 kg netomassi väärtusega
kuni 30 eurot (v.a suhkru- või piirituselisandiga ning mahlasegud õuna- ja pirnimahlast
või tsitrusviljadest ja ananassist ning guajaavi-, mango-, mangostani-, papaia-, tama
rindi-, kašuõuna-, litši-, jaka-, sapotilli ploomi, kannatuslille vilja, karamboola- ja pita
haiamahl)

17,6

0

2101 11 11

Tahked kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, kohvil põhineva kuivaine sisaldu
sega vähemalt 95 % massist

9

0

2101 11 19

Kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, kohvil põhineva kuivaine sisaldusega alla
95 % massist (v.a tahked)

9

0

2101 12 92

Tooted, mis põhinevad kohviekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel

11,5

0

2101 12 98

1

Tooted, mis põhinevad kohvil, suhkrusisaldusega alla 70 %

9 + EA

0

2101 12 98

2

Tooted, mis põhinevad kohvil, suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

9 + EA

AV0TQ(SP)

2101 20 20

Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid

6

0

2101 20 92

Tee- või mateekstraktidel, -essentsidel või -kontsentraatidel põhinevad tooted

6

0
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2101 20 98

1

Tooted, mis põhinevad teel või matel, suhkrusisaldusega alla 70 %

6,5 + EA

0

2101 20 98

2

Tooted, mis põhinevad teel või matel, suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

6,5 + EA

AV0TQ(SP)

11,5

0

5,1 + 12,7 EUR/
100 kg/net

0

14,1

0

10,8 + 22,7 EUR/
100 kg/net

0

10,9

0

2101 30 11

Röstitud sigur

2101 30 19

Röstitud kohviasendajad (v.a sigur)

2101 30 91

Röstitud siguri ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

2101 30 99

Röstitud kohviasendajate ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid (v.a sigur)

2102 10 10

Kultuurpärmid

2102 10 31

Pagaripärmid, kuivatatud

12

0

2102 10 39

Pagaripärmid (v.a kuivatatud)

12

0

2102 10 90

Aktiivpärmid (v.a kultuurpärmid ja pagaripärmid)

14,7

0

2102 20 11

Mitteaktiivsed pärmid, tablettide, kuubikute jms kujul või kontaktpakendites netomas
siga kuni 1 kg

8,3

0

2102 20 19

Mitteaktiivsed pärmid (v.atablettide, kuubikute jms kujul või kontaktpakendites neto
massiga kuni 1 kg)

5,1

0

2102 20 90

Surnud üherakulised mikroorganismid (v.a pakendatud ravimitena ja pärm)

Tollimaksuvaba

0

2102 30 00

Valmis küpsetuspulbrid

6,1

0

2103 10 00

Sojakaste

7,7

0

2103 20 00

Ketšup jm tomatikastmed

10,2

0

2103 30 10

Sinepipulber (v.a valmissinep)

Tollimaksuvaba

0

2103 30 90

Sinep, k.a valmis sinepipulber

9

0

2103 90 10

Vedel mangost valmistatud teravamaitseline segu

Tollimaksuvaba

0

2103 90 30

Aromaatsed bitterid alkoholisisaldusega 44,2–49,2 % mahust, mis sisaldavad 1,5–6 %
massist emajuurt, vürtse ja mitmesuguseid koostisosi ning 4–10 % massist suhkrut,
nõudes mahuga kuni 0,5 liitrit

Tollimaksuvaba

0
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2103 90 90

Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseaine
segud (v.a sojakaste, ketšup jm tomatikastmed, vedel mangost valmistatud teravamait
seline segu ja alamrubriigi 2103 90 30 aromaatsed bitterid)

7,7

0

2104 10 10

Supid ja puljongid, pooltooted nende valmistamiseks, kuivatatud

11,5

0

2104 10 90

Supid ja puljongid, pooltooted nende valmistamiseks (v.a kuivatatud)

11,5

0

2104 20 00

Homogeenitud toidusegud kahest või enamast komponendist, nagu lihast, kalast,
köögi- või puuviljast, kasutamiseks imiku- või dieettoitudena ning pakendatud jaemüü
giks taarasse, mis mahutavad kuni 250 g toodet

14,1

0

2105 00 10

Jäätis jm toidujää, kakaoga või kakaota, mis ei sisalda piimarasvu või sisaldab neid alla
3 % massist

8,6 + 20,2 EUR/
100 kg/net
MAX
19,4 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-7

2105 00 91

Jäätis jm toidujää, mis sisaldab vähemalt 3 %, kuid alla 7 % piimarasvu

8 + 38,5 EUR/
100 kg/net
MAX
18,1 + 7 EUR/
100 kg/net

AV0-7

2105 00 99

Jäätis jm toidujää, mis sisaldab vähemalt 7 % piimarasvu

7,9 + 54 EUR/
100 kg/net
MAX
17,8 + 6,9 EUR/
100 kg/net

AV0-5

2106 10 20

Valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained, mis ei sisalda piimarasva, sahharoosi,
isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad piimarasvu alla 1,5 % massist, sahha
roosi või isoglükoosi alla 5 % massist ja glükoosi või tärklist alla 5 % massist

12,8

0

2106 10 80

Valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained, mis sisaldavad piimarasvu vähemalt
1,5 % massist, sahharoosi või isoglükoosi vähemalt 5 % massist, glükoosi või tärklist
vähemalt 5 % massist

EA

0

2106 90 20

Alkoholtoodete segud, mida kasutatakse jookide valmistamiseks ja tegeliku alkoholisi
saldusega üle 0,5 % mahust (v.a lõhnaainetel põhinevad)

17,3 MIN
1 EUR/% vol/hl

0

2106 90 30

Lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga isoglükoosisiirupid

42,7 EUR/
100 kg/net mas

0

2106 90 51

Lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga laktoosisiirupid

14 EUR/100 kg/
net

0

2106 90 55

Lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga glükoosi- ja maltodekstriinisiirup

20 EUR/100 kg/
net

0
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2106 90 59

Lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga suhkrusiirupid (v.a isoglükoosisiirup, lak
toosisiirup, glükoosisiirup ja maltodekstriinisiirup)

0,4 EUR/
100 kg/1 % sah
haroosisisaldu
sega massist, k.a
sahharoosina
väljendatud
muud suhkrud

0

2106 90 92

Mujal nimetamata toiduvalmistised, mis ei sisalda piimarasva, sahharoosi, isoglükoosi,
glükoosi ega tärklist või sisaldavad piimarasvu alla 1,5 % massist, sahharoosi või isoglü
koosi alla 5 % massist ja glükoosi või tärklist alla 5 % massist

12,8

0

2106 90 98

1

Mujal nimetamata toiduvalmistised, mis sisaldavad piimarasvu vähemalt 1,5 % massist,
sahharoosi või isoglükoosi vähemalt 5 % massist, glükoosi või tärklist vähemalt 5 %
massist, suhkrusisaldusega alla 70 %

9 + EA

0

2106 90 98

2

Mujal nimetamata toiduvalmistised, mis sisaldavad piimarasvu vähemalt 1,5 % massist,
sahharoosi või isoglükoosi vähemalt 5 % massist, glükoosi või tärklist vähemalt 5 %
massist, suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

9 + EA

AV0TQ(SP)

2201 10 11

Looduslik mineraalvesi, suhkru- või muu magusainelisandita ja maitse- ja lõhnaaine
teta, süsihappegaasiga rikastamata

Tollimaksuvaba

0

2201 10 19

Looduslik mineraalvesi, suhkru- või muu magusainelisandita ja maitse- ja lõhnaaine
teta, süsihappegaasiga rikastatud

Tollimaksuvaba

0

2201 10 90

Tehislik mineraalvesi, suhkru- või muu magusainelisandita ja maitse- ja lõhnaaineteta,
k.a gaseeritud vesi

Tollimaksuvaba

0

2201 90 00

Naturaalne vesi, suhkru- või muu magusainelisandita ja maitse- ja lõhnaaineteta; jää ja
lumi (v.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, merevesi, destilleeritud vesi, konduktomeetri
line vesi jm samalaadse puhtusastmega vesi)

Tollimaksuvaba

0

2202 10 00

Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või
maitse- ja lõhnaainetega, vahetult joogina tarbimiseks

9,6

0

2202 90 10

Mittealkohoolsed joogid, mis ei sisalda piima, piimatooteid ja neist saadud rasvu (v.a
vesi, puu- ja köögiviljamahlad)

9,6

0

2202 90 91

Mittealkohoolsed joogid, mis sisaldavad alla 0,2 % piimast saadud rasvu või piimatoo
teid

6,4 + 13,7 EUR/
100 kg/net

0

2202 90 95

Mittealkohoolsed joogid, mis sisaldavad vähemalt 0,2 %, kuid alla 2 % piimast saadud
rasvu või piimatooteid

5,5 + 12,1 EUR/
100 kg/net

0

2202 90 99

Mittealkohoolsed joogid, mis sisaldavad vähemalt 2 % piimast saadud rasvu või piima
tooteid

5,4 + 21,2 EUR/
100 kg/net

0

2203 00 01

Linnaseõlu, pudelites mahuga kuni 10 liitrit

Tollimaksuvaba

0
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2203 00 09

Linnaseõlu, nõudes mahuga kuni 10 liitrit (v.a pudelites)

Tollimaksuvaba

0

2203 00 10

Linnaseõlu, nõudes mahuga üle 10 liitri

Tollimaksuvaba

0

2204 10 11

Šampanja (Champagne) tegeliku alkoholisisaldusega vähemalt 8,5 % mahust

32 EUR/hl

0

2204 10 19

Vahuvein värsketest viinamarjadest tegeliku alkoholisisaldusega vähemalt 8,5 % mahust
(v.a šampanja)

32 EUR/hl

0

2204 10 91

Asti spumante tegeliku alkoholisisaldusega alla 8,5 % mahust

32 EUR/hl

0

2204 10 99

Vahuvein värsketest viinamarjadest tegeliku alkoholisisaldusega alla 8,5 % mahust (v.a
Asti spumante)

32 EUR/hl

0

2204 21 10

Vein värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud vein, suletud seenekujuliste korkidega,
mida hoiavad kinni seosed või kinnitused, mahuga kuni 2 l; vein muus taaras, süsihap
pegaasisisaldusest tingitud ülerõhuga temperatuuril 20 °C vähemalt 1 baar, kuid alla 3
baari, nõudes mahuga kuni 2 liitrit (v.a vahuvein)

32 EUR/hl

0

2204 21 11

Alsace'i piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja te
geliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 12

Bordeaux' piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja
tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 13

Bourgogne (Burgundia) piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga
kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolva
huvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 17

Valde Loire (Loire'i jõe oru) piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga
kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolva
huvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 18

Mosel-Saar-Ruweri piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2
liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 19

Pfalzi piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tege
liku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 22

Rheinhesseni piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit
ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 23

Tokaj piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, k.a Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordí
tás, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a
vahuvein ja poolvahuvein)

14,8 EUR/hl

0
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2204 21 24

Lazio (Latiumi) piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 lii
trit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 26

Toscana piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja te
geliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 27

Trentino, Alto Adige ja Friuli piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahu
ga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja pool
vahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 28

Veneto piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tege
liku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 32

Vinho Verde kategooria valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku
alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 34

Penedési piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja te
geliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 36

Rioja piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tege
liku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 37

Valencia piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja te
geliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 38

Konkreetsetes piirkondades toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 lii
trit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a Alsace'i, Bordeaux', Bour
gogne (Burgundia), Val de Loire'i, Mosel-Saar-Ruweri, Pfalzi, Rheinhesseni, Tokaj, Lazio,
Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, vinho verde, Penedési, Rioja ja Valencia
piirkonna vein, vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 42

Bordeaux' piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku
alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning kaitstud päri
tolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 43

Bourgogne (Burgundia) piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 lii
trit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein
ning kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 44

Beaujolais' piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku
alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning kaitstud päri
tolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0
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2204 21 46

Côtes-du-Rhône'i piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja
tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning
kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 47

Languedoc-Roussilloni piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 lii
trit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein
ning kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 48

Val de Loire (Loire'i jõe oru) piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni
2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein
ning kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 62

Piemonte (Piedmont) piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit
ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning
kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 66

Toscana piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku
alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning kaitstud päri
tolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 67

Trentino ja Alto Adige piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 lii
trit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein
ning kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 68

Veneto piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku al
koholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning kaitstud päri
tolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 69

Dão, Bairrada ja Douro piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 lii
trit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein
ning kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 71

Navarra piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku
alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning kaitstud päri
tolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 74

Penedési piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku
alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning kaitstud päri
tolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 76

Rioja piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alko
holisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning kaitstud päritolu
nimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 77

Valdepeñase piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tege
liku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning kaitstud
päritolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/175

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

2204 21 78

Konkreetsetes piirkondades toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja te
geliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a Bordeaux', Bourgogne, Beaujolais, Cô
tes-du-Rhône'i, Languedoc-Roussilloni, Val de Loire'i, Piemonte, Toscana, Trentino, Alto
Adige, Veneto, Dão, Bairrada ja Douro, Navarra, Penedési, Rioja ja Valdepeńasi piir
konna vein, vahuvein, poolvahuvein ja kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 79

Valge vein värsketest viinamarjadest nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisi
saldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning konkreetsetes piirkon
dades toodetud valged kvaliteetveinid)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 80

Vein värsketest viinamarjadest, k.a viinamarjavirre, mille käärimine on peatatud või
katkestatud alkoholi lisamisega, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisal
dusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning konkreetsetes piirkonda
des toodetud kvaliteetveinid ja kaitstud päritolunimetuseta vein)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 81

Tokaj piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, k.a Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordí
tás, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega 13 % – 15 % mahust

15,8 EUR/hl

0

2204 21 82

Konkreetsetes piirkondades toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 lii
trit ja tegeliku alkoholisisaldusega 13 % – 15 % mahust (v.a Tokaj, vahuvein ja poolva
huvein)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 83

Konkreetsetes piirkondades toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja te
geliku alkoholisisaldusega 13 % – 15 % mahust (v.a vahuvein, poolvahuvein ja kaitstud
päritolunimetuseta valge vein)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 84

Valge vein värsketest viinamarjadest nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisi
saldusega 13 % – 15 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning konkreetsetes piir
kondades toodetud valged kvaliteetveinid)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 85

Vein värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud vein ja viinamarjavirre, mille käärimine
on peatatud või katkestatud alkoholi lisamisega, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tege
liku alkoholisisaldusega 13 % – 15 % mahust (v.a vahuvein, poolvahuvein, konkreetse
tes piirkondades toodetud kvaliteetveinid ja kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 87

Marsala, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 15 %, kuid
kuni 18 % mahust

18,6 EUR/hl

0

2204 21 88

Samos ja Muscat de Lemnos, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldu
sega üle 15 %, kuid kuni 18 % mahust

18,6 EUR/hl

0

2204 21 89

Portvein, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 15 %, kuid
kuni 18 % mahust

14,8 EUR/hl

0

2204 21 91

Madeira ja Setúbal muscatel, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldu
sega üle 15 %, kuid kuni 18 % mahust

14,8 EUR/hl

0
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2204 21 92

Šerri, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 15 %, kuid kuni
18 % mahust

14,8 EUR/hl

0

2204 21 94

Vein värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud vein, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja
tegeliku alkoholisisaldusega üle 15 %, kuid kuni 18 % mahust (v.a vahuvein, poolvahu
vein, Marsala, Samos ja Muscat de Lemnos, portvein, Madeira ja Setúbal muscatel ning
šerri)

18,6 EUR/hl

0

2204 21 95

Portvein, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 18 %, kuid
kuni 22 % mahust

15,8 EUR/hl

0

2204 21 96

Madeira, šerri ja Setúbal muscatel, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisi
saldusega üle 18 %, kuid kuni 22 % mahust

15,8 EUR/hl

0

2204 21 98

Vein värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud vein, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja
tegeliku alkoholisisaldusega üle 18 %, kuid kuni 22 % mahust (v.a portvein, Madeira,
šerri ja Setúbal muscatel)

20,9 EUR/hl

0

2204 21 99

Vein värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud vein, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja 1,75 EUR/% vol/
tegeliku alkoholisisaldusega üle 22 % mahust
hl

0

2204 29 10

Vein värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud vein, suletud seenekujuliste korkidega,
mida hoiavad kinni seosed või kinnitused, mahuga üle 2 l; vein muus taaras, süsihap
pegaasisisaldusest tingitud ülerõhuga temperatuuril 20 °C vähemalt 1 baar, kuid alla 3
baari, nõudes mahuga üle 2 liitri (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

32 EUR/hl

0

2204 29 11

Tokaj piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, k.a Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordí
tás, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a
vahuvein ja poolvahuvein)

13,1 EUR/hl

0

2204 29 12

Bordeaux' piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga üle 2 liitri ja te
geliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 13

Bourgogne (Burgundia) piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga üle
2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 17

Val de Loire (Loire'i jõe oru) piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahu
ga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolva
huvein)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 18

Konkreetsetes piirkondades toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga üle 2 liitri
ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a Tokaj, Bordeaux, Bourgogne, Val
de Loire, vahuvein ja poolvahuvein)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 42

Bordeaux' piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku al
koholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning kaitstud päri
tolunimetuseta valge vein)

9,9 EUR/hl

0
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2204 29 43

Bourgogne (Burgundia) piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga üle 2 liitri
ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning
kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 44

Beaujolais' piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku
alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning kaitstud päri
tolunimetuseta valge vein)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 46

Côtes-du-Rhône'i piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga üle 2 liitri ja te
geliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning kaits
tud päritolunimetuseta valge vein)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 47

Languedoc-Roussilloni piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga üle 2 liitri
ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein ning
kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 48

Val de Loire (Loire'i jõe oru) piirkonnas toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga üle 2
liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein
ning kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 58

Konkreetsetes piirkondades toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tege
liku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a Bordeaux', Bourgogne, Beaujolais, Cô
tes-du-Rhône'i, Languedoc-Roussilloni ja Val de Loire'i piirkonna vein ning vahuvein,
poolvahuvein ja kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 62

Sitsiilias toodetud valge vein nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega
kuni 13 % mahust (v.a vahuvein, poolvahuvein ja konkreetsetes piirkondades toodetud
kvaliteetveinid)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 64

Venetos toodetud valge vein nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega
kuni 13 % mahust (v.a vahuvein, poolvahuvein ja konkreetsetes piirkondades toodetud
kvaliteetveinid)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 65

Valge vein värsketest viinamarjadest nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisal
dusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein ja poolvahuvein, konkreetsetes piirkondades
toodetud kvaliteetveinid ja Sitsiilias ja Venetos toodetud veinid)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 71

Puglia (Apulia) piirkonnas toodetud veinid, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alko
holisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein, poolvahuvein, konkreetsetes piirkon
dades toodetud kvaliteetveinid ning kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 72

Sitsiilia piirkonnas toodetud veinid, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisal
dusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein, poolvahuvein, konkreetsetes piirkondades too
detud kvaliteetveinid ning kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

9,9 EUR/hl

0
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2204 29 75

Vein värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud vein ja viinamarjavirre, mille käärimine
on peatatud või katkestatud alkoholi lisamisega, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku
alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust (v.a vahuvein, poolvahuvein, konkreetsetes piir
kondades toodetud kvaliteetveinid ning kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 77

Tokaj piirkonnas toodetud valged kvaliteetveinid, k.a Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordí
tás, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 13 %, kuid kuni 15 %
mahust

14,2 EUR/hl

0

2204 29 78

Konkreetsetes piirkondades toodetud valged kvaliteetveinid, nõudes mahuga üle 2 liitri
ja tegeliku alkoholisisaldusega 13 % – 15 % mahust (v.a Tokaj, vahuvein ja poolvahu
vein)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 82

Konkreetsetes piirkondades toodetud kvaliteetveinid, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tege
liku alkoholisisaldusega 13 % – 15 % mahust (v.a vahuvein, poolvahuvein ja kaitstud
päritolunimetuseta valge vein)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 83

Valge vein värsketest viinamarjadest, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisi
saldusega üle 13 %, kuid kuni 15 % mahust (v.a konkreetsetes piirkondades toodetud
kvaliteetveinid)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 84

Vein värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud vein ja viinamarjavirre, mille käärimine
on peatatud või katkestatud alkoholi lisamisega, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku
alkoholisisaldusega 13 % – 15 % mahust (v.a vahuvein, poolvahuvein, konkreetsetes
piirkondades toodetud kvaliteetveinid ja kaitstud päritolunimetuseta valge vein)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 87

Marsala, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 15 %, kuid kuni
18 % mahust

15,4 EUR/hl

0

2204 29 88

Samos ja Muscat de Lemnos, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega
üle 15 %, kuid kuni 18 % mahust

15,4 EUR/hl

0

2204 29 89

Portvein, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 15 %, kuid kuni
18 % mahust

12,1 EUR/hl

0

2204 29 91

Madeira ja Setúbal muscatel, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega
üle 15 %, kuid kuni 18 % mahust

12,1 EUR/hl

0

2204 29 92

Šerri, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 15 %, kuid kuni
18 % mahust

12,1 EUR/hl

0

2204 29 94

Vein värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud vein, nõudes mahuga üle 2 liitri ja te
geliku alkoholisisaldusega üle 15 %, kuid kuni 18 % mahust (v.a vahuvein, poolvahu
vein, konkreetsetes piirkondades toodetud kvaliteetveinid, kaitstud päritolunimetuseta
valge vein, Marsala, Samos ja Muscat de Lemnos, portvein, Madeira, Setúbal muscatel
ja šerri)

15,4 EUR/hl

0

2204 29 95

Portvein, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 18 %, kuid kuni
22 % mahust

13,1 EUR/hl

0
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2204 29 96

Madeira, šerri ja Setúbal muscatel, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisal
dusega üle 18 %, kuid kuni 22 % mahust

13,1 EUR/hl

0

2204 29 98

Vein värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud vein, nõudes mahuga üle 2 liitri ja te
geliku alkoholisisaldusega üle 18 %, kuid kuni 22 % mahust (v.a portvein, Madeira,
šerri ja Setúbal muscatel)

20,9 EUR/hl

0

2204 29 99

Vein värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud vein, nõudes mahuga üle 2 liitri ja te 1,75 EUR/% vol/
geliku alkoholisisaldusega üle 22 % mahust
hl

2204 30 10

Viinamarjavirre, mille käärimine on peatatud alkoholi lisamata, tegeliku alkoholisisal
dusega üle 1 % mahust (v.a viinamarjavirre, millele käärimise peatamiseks on lisatud al
koholi)

32

0

2204 30 92

Viinamarjavirre, kääritamata, kontsentreeritud grupi 22 lisamärkuse 7 tähenduses, tem
peratuuril 20 °C tihedusega kuni 1,33 g/cm3 ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 0,5 %,
kuid kuni 1 % mahust (v.a viinamarjavirre, mille käärimine on peatatud alkoholi lisami
sega)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

2204 30 94

Viinamarjavirre, kääritamata, kontsentreerimata, temperatuuril 20 °C tihedusega kuni
1,33 g/cm3 ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 0,5 %, kuid kuni 1 % mahust (v.a viina
marjavirre, mille käärimine on peatatud alkoholi lisamisega)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

2204 30 96

Viinamarjavirre, kääritamata, kontsentreeritud grupi 22 lisamärkuse 7 tähenduses, tem
peratuuril 20 °C tihedusega üle 1,33 g/cm3 ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 0,5 %,
kuid kuni 1 % mahust (v.a viinamarjavirre, mille käärimine on peatatud alkoholi lisami
sega)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

2204 30 98

Viinamarjavirre, kääritamata, kontsentreerimata, temperatuuril 20 °C tihedusega üle
1,33 g/cm3 ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 0,5 %, kuid kuni 1 % mahust (v.a viina
marjavirre, mille käärimine on peatatud alkoholi lisamisega)

I lisa 2. liite
A jagu

0+EP

2205 10 10

Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarja
dest, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 18 % mahust

10,9 EUR/hl

0

2205 10 90

Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarja
dest, nõudes mahuga kuni 2 liitrit ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 18 % mahust

0,9 EUR/% vol/
hl + 6,4 EUR/hl

0

2205 90 10

Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarja
dest, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 18 % mahust

9 EUR/hl

0

2205 90 90

Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarja
dest, nõudes mahuga üle 2 liitri ja tegeliku alkoholisisaldusega üle 18 % mahust

0,9 EUR/% vol/
hl

0

2206 00 10

Piquette, valmistatud viinamarjade pressimisjääkidest

1,3 EUR/% vol/
hl MIN
7,2 EUR/hl

0

0
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2206 00 31

Õuna- ja pirnisiider, vahutav

19,2 EUR/hl

0

2206 00 39

Mõdu ja muud kääritatud joogid ning kääritatud jookide segud omavahel või mitteal
kohoolsete jookidega, vahutav, mujal nimetamata

19,2 EUR/hl

0

2206 00 51

Õuna- ja pirnisiider, mittevahutav, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

7,7 EUR/hl

0

2206 00 59

Mõdu ja muud kääritatud joogid ning kääritatud jookide segud omavahel või mitteal
kohoolsete jookidega, mittevahutav, nõudes mahuga kuni 2 liitrit, mujal nimetamata
(v.a viinamarjaveinid värsketest viinamarjadest, viinamarjavirre, vermut jm taimede või
aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest, piquette, õuna- ja pir
nisiider)

7,7 EUR/hl

0

2206 00 81

Õuna- ja pirnisiider, mittevahutav, nõudes mahuga üle 2 liitri

5,76 EUR/hl

0

2206 00 89

Mõdu ja muud kääritatud joogid ning kääritatud jookide segud omavahel või mitteal
kohoolsete jookidega, mittevahutav, nõudes mahuga üle 2 liitri, mujal nimetamata (v.a
viinamarjaveinid värsketest viinamarjadest, viinamarjavirre, vermut jm taimede või aro
maatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest, piquette, õuna- ja pirni
siider)

5,76 EUR/hl

0

2207 10 00

Denatureerimata etüülalkohol tegeliku alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust

19,2 EUR/hl

0

2207 20 00

Denatureeritud etüülalkohol ja muud denatureeritud piiritusjoogid, mis tahes alkoholi
sisaldusega

10,2 EUR/hl

0

2208 20 12

Cognac, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 20 14

Armagnac, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 20 26

Grappa, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 20 27

Brandy de Jerez, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 20 29

Piiritusjoogid, valmistatud destilleerimise teel viinamarjaveinist või viinamarjade pressi
misjääkidest, nõudes mahuga kuni 2 liitrit (v.a Cognac, Armagnac, Grappa ja Brandy
de Jerez)

Tollimaksuvaba

0

2208 20 40

Toordestillaat, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 20 62

Cognac, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 20 64

Armagnac, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 20 86

Grappa, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 20 87

Brandy de Jerez, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0
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2208 20 89

Piiritusjoogid, valmistatud destilleerimise teel viinamarjaveinist või viinamarjade pressi
misjääkidest, nõudes mahuga üle 2 liitri (v.a toordestillaat, Cognac, Armagnac, Grappa
ja Brandy de Jerez)

Tollimaksuvaba

0

2208 30 11

Bourboni viski, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 30 19

Bourboni viski, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 30 32

Šoti linnaseviski, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 30 38

Šoti linnaseviski, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 30 52

Šoti seguviski, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 30 58

Šoti seguviski, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 30 72

Šoti viski, nõudes mahuga kuni 2 liitrit (muu kui linnaseviski ja seguviski)

Tollimaksuvaba

0

2208 30 78

Šoti viski, nõudes mahuga üle 2 liitri (muu kui linnaseviski ja seguviski)

Tollimaksuvaba

0

2208 30 82

Viski, nõudes mahuga kuni 2 liitrit (muu kui Bourboni viski ja Šoti viski)

Tollimaksuvaba

0

2208 30 88

Viski, nõudes mahuga üle 2 liitri (muu kui Bourboni viski ja Šoti viski)

Tollimaksuvaba

0

2208 40 11

Rumm, mis sisaldab muid lenduvaid aineid kui etüül- või metüülalkohol 225 g või
enam hektoliitri puhta alkoholi kohta (10 % hälbega), nõudes mahuga kuni 2 liitrit

0,6 EUR/% vol/
hl + 3,2 EUR/hl

3

2208 40 31

Rumm ja muu kange alkohoolne jook, saadud kääritatud suhkrurootoodetest destillee
rimise teel, väärtusega üle 7,9 euro liitri puhta alkoholi kohta, nõudes mahuga kuni 2
liitrit (v.a rumm, mis sisaldab muid lenduvaid aineid kui etüül- või metüülalkohol
225 g või enam hektoliitri puhta alkoholi kohta (10 % hälbega))

Tollimaksuvaba

0

2208 40 39

Rumm ja muu kange alkohoolne jook, saadud kääritatud suhkrurootoodetest destillee
rimise teel, väärtusega kuni 7,9 eurot liitri puhta alkoholi kohta, nõudes mahuga kuni
2 liitrit (v.a rumm, mis sisaldab muid lenduvaid aineid kui etüül- või metüülalkohol
225 g või enam hektoliitri puhta alkoholi kohta (10 % hälbega))

0,6 EUR/% vol/
hl + 3,2 EUR/hl

3

2208 40 51

Rumm, mis sisaldab muid lenduvaid aineid kui etüül- või metüülalkohol 225 g või
enam hektoliitri puhta alkoholi kohta (10 % hälbega), nõudes mahuga üle 2 liitri

0,6 EUR/% vol/
hl

TQ(RM)
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2208 40 91

Rumm ja muu kange alkohoolne jook, saadud kääritatud suhkrurootoodetest destillee
rimise teel, väärtusega üle 2 euro liitri puhta alkoholi kohta, nõudes mahuga üle 2 liitri
(v.a rumm, mis sisaldab muid lenduvaid aineid kui etüül- või metüülalkohol 225 g või
enam hektoliitri puhta alkoholi kohta (10 % hälbega))

Tollimaksuvaba

0

2208 40 99

Rumm ja muu kange alkohoolne jook, saadud kääritatud suhkrurootoodetest destillee
rimise teel, väärtusega kuni 2 eurot liitri puhta alkoholi kohta, nõudes mahuga üle 2
liitri (v.a rumm, mis sisaldab muid lenduvaid aineid kui etüül- või metüülalkohol
225 g või enam hektoliitri puhta alkoholi kohta (10 % hälbega))

0,6 EUR/% vol/
hl

TQ(RM)

2208 50 11

Džinn, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 50 19

Džinn, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 50 91

Genever, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 50 99

Genever, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 60 11

Viin alkoholisisaldusega kuni 45,4 % mahust, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 60 19

Viin alkoholisisaldusega kuni 45,4 % mahust, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 60 91

Viin alkoholisisaldusega üle 45,4 % mahust, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 60 99

Viin alkoholisisaldusega üle 45,4 % mahust, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 70 10

Liköör ja kordial, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 70 90

Liköör ja kordial, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 90 11

Arrak, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 90 19

Arrak, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 90 33

Ploomi-, pirni- või kirsiviin, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 90 38

Ploomi-, pirni- või kirsiviin, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 90 41

Ouzo, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 90 45

Ouzo, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0
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2208 90 48

Piiritusjoogid, aetud puuviljadest või marjadest, nõudes mahuga kuni 2 liitrit (v.a
ploomi-, pirni- või kirsiviin ja kalvados)

Tollimaksuvaba

0

2208 90 52

Korn, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 90 54

Tequila, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

Tollimaksuvaba

0

2208 90 56

Piiritusjoogid nõudes mahuga kuni 2 liitrit (v.a piiritusjoogid, valmistatud destilleeri
mise teel viinamarjaveinist või viinamarjade pressimisjääkidest, viski, rumm ja muu
kange alkohoolne jook, saadud kääritatud suhkrurootoodetest destilleerimise teel,
džinn, genever, arrak, viin, liköör ja kordial, ouzo, puuviljadest või marjadest aetud pii
ritusjoogid, korn ja tequila)

Tollimaksuvaba

0

2208 90 69

Alkohoolsed joogid nõudes mahuga kuni 2 liitrit (v.a ouzo, piiritusjoogid, liköör ja
kordial)

Tollimaksuvaba

0

2208 90 71

Puuviljadest või marjadest aetud piiritusjoogid, nõudes mahuga üle 2 liitri (v.a piiritus
joogid, valmistatud destilleerimise teel viinamarjaveinist või viinamarjade pressimisjää
kidest, ploomi-, pirni- või kirsiviin)

Tollimaksuvaba

0

2208 90 75

Tequila, nõudes mahuga üle 2 liitri

Tollimaksuvaba

0

2208 90 77

Piiritusjoogid nõudes mahuga üle 2 liitri (v.a piiritusjoogid, valmistatud destilleerimise
teel viinamarjaveinist või viinamarjade pressimisjääkidest, viski, rumm ja muu kange
alkohoolne jook, saadud kääritatud suhkrurootoodetest destilleerimise teel, džinn, ge
never, arrak, viin, liköör ja kordial, ouzo, puuviljadest või marjadest aetud piiritusjoo
gid ja tequila)

Tollimaksuvaba

0

2208 90 78

Alkohoolsed joogid nõudes mahuga üle 2 liitri (v.a piiritusjoogid, liköör ja kordial ja
ouzo)

Tollimaksuvaba

0

2208 90 91

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust, nõudes mahuga
kuni 2 liitrit

1 EUR/% vol/hl
+ 6,4 EUR/hl

0

2208 90 99

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust, nõudes mahuga
üle 2 liitri

1 EUR/% vol/hl

0

2209 00 11

Veiniäädikas, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

6,4 EUR/hl

0

2209 00 19

Veiniäädikas, nõudes mahuga üle 2 liitri

4,8 EUR/hl

0

2209 00 91

Äädikas ja äädikhappest valmistatud äädika asendajad, nõudes mahuga kuni 2 liitrit (v.
a veiniäädikas)

5,12 EUR/hl

0

2209 00 99

Äädikas ja äädikhappest valmistatud äädika asendajad, nõudes mahuga üle 2 liitri (v.a
veiniäädikas)

3,84 EUR/hl

0

2301 10 00

Inimtoiduks kõlbmatu jahu ja graanulid lihast või rupsist; rasvakõrned

Tollimaksuvaba

0

2301 20 00

Inimtoiduks kõlbmatu jahu ja graanulid kalast või vähkidest, molluskitest või muudest
veeselgrootutest; rasvakõrned

Tollimaksuvaba

0

L 356/184

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

2302 10 10

Maisi kliid, pebred jm tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või granu
leeritud, tärklisesisaldusega kuni 35 % massist

44 EUR/t

0

2302 10 90

Maisi kliid, pebred jm tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või granu
leeritud, tärklisesisaldusega üle 35 % massist

89 EUR/t

0

2302 30 10

Nisu kliid, pebred jm tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või granu
leeritud, tärklisesisaldusega kuni 28 % massist ja need, mille läbitulek 0,2 mm läbi
mõõduga aukudega sõelast ei ületa 10 % massist, või need, mille sõelast läbitulnud osa
kuivaine tuhasisaldus on vähemalt 1,5 % massist

44 EUR/t

0

2302 30 90

Nisu kliid, pebred jm tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või granu
leeritud (v.a tärklisesisaldusega kuni 28 % massist, tingimusel et läbitulek 0,2 mm läbi
mõõduga aukudega sõelast ei ületa 10 % massist, või kui läbitulek ületab 10 %, siis
sõelast läbitulnud osa kuivaine tuhasisaldus on vähemalt 1,5 % massist)

89 EUR/t

0

2302 40 02

Riisi kliid, pebred jm tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või granu
leeritud, tärklisesisaldusega kuni 35 % massist

44 EUR/t

0

2302 40 08

Riisi kliid, pebred jm tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või granu
leeritud, tärklisesisaldusega üle 35 % massist

89 EUR/t

0

2302 40 10

Teravilja kliid, pebred jm tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või gra
nuleeritud, tärklisesisaldusega kuni 28 % massist ja need, mille läbitulek 0,2 mm läbi
mõõduga aukudega sõelast ei ületa 10 % massist, või kui läbitulek ületab 10 %, siis
sõelast läbitulnud osa kuivaine tuhasisaldus on vähemalt 1,5 % massist (v.a maisi, riisi
või nisu kliid, pebred jm tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid)

44 EUR/t

0

2302 40 90

Teravilja kliid, pebred jm tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või gra
nuleeritud (v.a maisi, riisi ja nisu ning tärklisesisaldusega kuni 28 % massist, tingimusel
et läbitulek 0,2 mm läbimõõduga aukudega sõelast ei ületa 10 % massist, või kui läbi
tulek ületab 10 %, siis sõelast läbitulnud osa kuivaine tuhasisaldus on vähemalt 1,5 %
massist)

89 EUR/t

0

2302 50 00

Kaunviljade kliid, pebred jm tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või
granuleeritud

5,1

0

2303 10 11

Maisitärklise tootmisjäägid kuivaine valgusisaldusega üle 40 % massist (v.a kontsentree
ritud leotusvedelikud)

320 EUR/t

0

2303 10 19

Maisitärklise tootmisjäägid kuivaine valgusisaldusega kuni 40 % massist (v.a kontsen
treeritud leotusvedelikud)

Tollimaksuvaba

0
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2303 10 90

Tärklise tootmisjäägid jms jäätmed, k.a kontsentreeritud leotusvedelikud (v.a maisitär
klise tootmisjäägid)

Tollimaksuvaba

0

2303 20 10

Suhkrupeedi pressimisjäätmed

Tollimaksuvaba

0

2303 20 90

Suhkruroo pressimisjäägid jm suhkrutootmisjäätmed (v.a suhkrupeedi)

Tollimaksuvaba

0

2303 30 00

Õllepruulimise ja piirituse destilleerimise jäätmed

Tollimaksuvaba

0

2304 00 00

Õlikoogid jm sojaõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenesta
mata, granuleeritud või granuleerimata

Tollimaksuvaba

0

2305 00 00

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või
peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

Tollimaksuvaba

0

2306 10 00

Õlikoogid jm puuvillaseemnete ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud
või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

Tollimaksuvaba

0

2306 20 00

Õlikoogid jm linaseemnete ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või
peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

Tollimaksuvaba

0

2306 30 00

Õlikoogid jm päevalilleseemnete ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud
või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

Tollimaksuvaba

0

2306 41 00

Õlikoogid jm madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiseemnete ekstraheerimisel
saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleeri
mata (mis sisaldavad mittelenduvat õli, mille eruukhappesisaldus on alla 2 % massist,
ning tahket osist, mis sisaldab alla 30 mikromooli glükosinolaate grammi kohta)

Tollimaksuvaba

0

2306 49 00

Õlikoogid jm kõrge eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiseemnete ekstraheerimisel
saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleeri
mata (mis sisaldavad mittelenduvat õli, mille eruukhappesisaldus on vähemalt 2 % mas
sist, ning tahket osist, mis sisaldab vähemalt 30 mikromooli glükosinolaate grammi
kohta)

Tollimaksuvaba

0

2306 50 00

Õlikoogid jm kookospähkli ja kopra ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenesta
tud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

Tollimaksuvaba

0

2306 60 00

Õlikoogid jm palmipähklite või nende tuumade ekstraheerimisel saadud tahked jäät
med, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

Tollimaksuvaba

0

2306 90 05

Õlikoogid jm taimsete rasvade või maisi-idude ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed,
peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

Tollimaksuvaba

0

2306 90 11

Õlikoogid ja muud oliiviõli ekstraheerimise tahked jäätmed, peenestatud või peenesta
mata, granuleeritud või granuleerimata, mis sisaldavad kuni 3 % massist oliiviõli

Tollimaksuvaba

0
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2306 90 19

Õlikoogid ja muud oliiviõli ekstraheerimise tahked jäätmed, peenestatud või peenesta
mata, granuleeritud või granuleerimata, mis sisaldavad üle 3 % massist oliiviõli

48 EUR/t

0

2306 90 90

Õlikoogid jm taimsete rasvade õlide ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenesta
tud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata (v.a puuvillaseemnete, lina
seemnete, päevalilleseemnete, rapsi- või rüpsiseemnete, kookospähkli ja kopra, palmi
pähklite või nende tuumade, maisi-idude, oliivi-, soja- ja maapähkliõli ekstraheerimisel
saadud)

Tollimaksuvaba

0

2307 00 11

Veinisete, summaarse alkoholisisaldusega kuni 7,9 % massist ja kuivainesisaldusega vä
hemalt 25 % massist

Tollimaksuvaba

0

2307 00 19

Veinisete (v.a veinisete summaarse alkoholisisaldusega kuni 7,9 % massist ja kuivainesi
saldusega vähemalt 25 % massist)

1,62 EUR/kg/
tot, alc,

0

2307 00 90

Viinakivi

Tollimaksuvaba

0

2308 00 11

Viinamarjade pressimisjäägid, loomasöödaks kasutatavad, granuleeritud või granuleeri
mata, summaarse alkoholisisaldusega kuni 4,3 % massist ja kuivainesisaldusega kuni
40 % massist

Tollimaksuvaba

0

2308 00 19

Viinamarjade pressimisjäägid, loomasöödaks kasutatavad, granuleeritud või granuleeri
mata (v.a viinamarjade pressimisjäägid summaarse alkoholisisaldusega kuni 4,3 % mas
sist ja kuivainesisaldusega kuni 40 % massist)

1,62 EUR/kg/
tot, alc,

0

2308 00 40

Tammetõrud ja hobukastanid; puuviljade ja marjade pressimisjäägid, loomasöödaks ka
sutatavad, granuleeritud või granuleerimata (v.a viinamarjade pressimisjäägid)

Tollimaksuvaba

0

2308 00 90

Maisivarred, maisilehed, puuviljakoored ja muud taimse päritoluga loomasöödaks kasu
tatavad materjalid, jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused, granuleeritud või granuleerimata,
mujal nimetamata (v.a tammetõrud, hobukastanid ning puuviljade ja marjade pressi
misjäägid)

1,6

0

2309 10 11

Kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud, mis sisaldab glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit, kuid ei sisalda tärklist või piimatooteid või sisal
dab tärklist kuni 10 % massist ja piimatooteid alla 10 % massist

Tollimaksuvaba

0

2309 10 13

Kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud, mis sisaldab glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit, kuid ei sisalda tärklist või sisaldab tärklist kuni
10 % massist ja piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

498 EUR/t

0

2309 10 15

Kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud, mis sisaldab glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit, kuid ei sisalda tärklist või sisaldab tärklist kuni
10 % massist ja piimatooteid vähemalt 50 %, kuid alla 75 % massist

730 EUR/t

0
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2309 10 19

Kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud, mis sisaldab glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit, kuid ei sisalda tärklist või sisaldab tärklist kuni
10 % massist ja piimatooteid vähemalt 75 % massist

948 EUR/t

0

2309 10 31

Kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud, mis sisaldab glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit ning sisaldab tärklist üle 10 %, kuid kuni 30 %
massist ja ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid alla 10 % massist

Tollimaksuvaba

0

2309 10 33

Kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud, mis sisaldab glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit ning sisaldab tärklist üle 10 %, kuid kuni 30 %
massist ja piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

530 EUR/t

0

2309 10 39

Kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud, mis sisaldab glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit ning sisaldab tärklist üle 10 %, kuid kuni 30 %
massist ja piimatooteid vähemalt 50 % massist

888 EUR/t

0

2309 10 51

Kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud, mis sisaldab glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit ning sisaldab tärklist üle 30 % massist ja ei si
salda piimatooteid või sisaldab neid alla 10 % massist

102 EUR/t

0

2309 10 53

Kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud, mis sisaldab glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit ning sisaldab tärklist üle 30 % massist ja piima
tooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

577 EUR/t

0

2309 10 59

Kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud, mis sisaldab glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit ning sisaldab tärklist üle 30 % massist ja piima
tooteid vähemalt 50 % massist

730 EUR/t

0

2309 10 70

Kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud, mis ei sisalda tärklist, glükoosi, maltodeks
triini või maltodekstriinisiirupit, kuid sisaldab piimatooteid

948 EUR/t

0

2309 10 90

Kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud, mis ei sisalda tärklist, glükoosi, maltodeks
triini või maltodekstriinisiirupit ega piimatooteid

9,6

0

2309 90 10

Lahustatud tooted kalast või mereimetajatest, mida lisatakse põllumajandussektoris too
detavatele söötadele

3,8

0

2309 90 20

Maisitärklise valmistamisel saadud jäätmed, mida on kirjeldatud 23. grupi lisamärkuses
5 ja mida kasutatakse loomasöödaks (v.a jaemüügiks pakendatud koera- või kassitoit)

Tollimaksuvaba

0
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2309 90 31

Valmistised, k.a eelsegud, loomasöödaks, mis sisaldavad glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit, kuid ei sisalda tärklist või piimatooteid või sisal
davad tärklist kuni 10 % massist ja piimatooteid alla 10 % massist (v.a jaemüügiks pa
kendatud koera- või kassitoit)

23 EUR/t

0

2309 90 33

Valmistised, k.a eelsegud, loomasöödaks, mis sisaldavad glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit, kuid ei sisalda tärklist või sisaldavad tärklist
kuni 10 % massist ja piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist (v.a jaemüü
giks pakendatud koera- või kassitoit)

498 EUR/t

0

2309 90 35

Valmistised, k.a eelsegud, loomasöödaks, mis sisaldavad glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit, kuid ei sisalda tärklist või sisaldavad tärklist
kuni 10 % massist ja piimatooteid vähemalt 50 %, kuid alla 75 % massist (v.a jaemüü
giks pakendatud koera- või kassitoit)

730 EUR/t

0

2309 90 39

Valmistised, k.a eelsegud, loomasöödaks, mis sisaldavad glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit, kuid ei sisalda tärklist või sisaldavad tärklist
kuni 10 % massist ja piimatooteid vähemalt 75 % massist (v.a jaemüügiks pakendatud
koera- või kassitoit)

948 EUR/t

0

2309 90 41

Valmistised, k.a eelsegud, loomasöödaks, mis sisaldavad glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit ja sisaldavad tärklist üle 10 %, kuid kuni 30 %
massist ja ei sisalda piimatooteid või sisaldavad piimatooteid alla 10 % massist (v.a jae
müügiks pakendatud koera- või kassitoit)

55 EUR/t

0

2309 90 43

Valmistised, k.a eelsegud, loomasöödaks, mis sisaldavad glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit ja sisaldavad tärklist üle 10 %, kuid kuni 30 %
massist ja piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist (v.a jaemüügiks paken
datud koera- või kassitoit)

530 EUR/t

0

2309 90 49

Valmistised, k.a eelsegud, loomasöödaks, mis sisaldavad glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit ja sisaldavad tärklist üle 10 %, kuid kuni 30 %
massist ja piimatooteid vähemalt 50 % massist (v.a jaemüügiks pakendatud koera- või
kassitoit)

888 EUR/t

0

2309 90 51

Valmistised, k.a eelsegud, loomasöödaks, mis sisaldavad glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit ja sisaldavad tärklist üle 30 % massist ja ei si
salda piimatooteid või sisaldavad piimatooteid alla 10 % massist (v.a jaemüügiks paken
datud koera- või kassitoit)

102 EUR/t

0
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2309 90 53

Valmistised, k.a eelsegud, loomasöödaks, mis sisaldavad glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit ja sisaldavad tärklist üle 30 % massist ja piima
tooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist (v.a jaemüügiks pakendatud koera- või
kassitoit)

577 EUR/t

0

2309 90 59

Valmistised, k.a eelsegud, loomasöödaks, mis sisaldavad glükoosi, glükoosisiirupit, mal
todekstriini või maltodekstriinisiirupit ja sisaldavad tärklist üle 30 % massist ja piima
tooteid vähemalt 50 % massist (v.a jaemüügiks pakendatud koera- või kassitoit)

730 EUR/t

0

2309 90 70

Valmistised, k.a eelsegud, loomasöödaks, mis ei sisalda tärklist, glükoosi, maltodeks
triini või maltodekstriinisiirupit, kuid sisaldavad piimatooteid (v.a jaemüügiks pakenda
tud koera- või kassitoit)

948 EUR/t

0

2309 90 91

Suhkrupeedi pressimisjäägid lisatud melassiga, loomasöödana kasutatavad

12

0

2309 90 95

Loomasöödana kasutatavad tooted, mis sisaldavad vähemalt 49 % massist koliinklo
riidi, orgaanilisel või anorgaanilisel baasil (v.a eelsegud)

9,6

0

2309 90 99

Loomasöödana kasutatavad tooted, mis ei sisalda tärklist, glükoosi, maltodekstriini või
maltodekstriinisiirupit ega piimatooteid (v.a jaemüügiks pakendatud koera- või kassi
toit, lahustatud tooted kalast või mereimetajatest, maisitärklise valmistamisel saadud
jäätmed, mida on kirjeldatud 23. grupi lisamärkuses 5, suhkrupeedi pressimisjäägid li
satud melassiga, tooted, mis sisaldavad vähemalt 49 % massist koliinkloriidi, orgaanili
sel või anorgaanilisel baasil, ja eelsegud)

9,6

0

2401 10 10

Suitsus kuivatatud Virginia tubakas, eemaldamata leherootsudega

18,4 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
24 EUR/100 kg/
net

0

2401 10 20

Õhu käes kuivatatud hele Burley tubakas (k.a hübriidid), eemaldamata leherootsudega

18,4 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
24 EUR/100 kg/
net

0

2401 10 30

Õhu käes kuivatatud Marylandi tubakas, eemaldamata leherootsudega

18,4 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
24 EUR/100 kg/
net

0

2401 10 41

Kuumuses kuivatatud Kentucky tubakas, eemaldamata leherootsudega

18,4 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
24 EUR/100 kg/
net

0
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2401 10 49

Kuumuses kuivatatud tubakas, eemaldamata leherootsudega (v.a Kentucky tubakas)

18,4 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
24 EUR/100 kg/
net

0

2401 10 50

Õhu käes kuivatatud hele tubakas, eemaldamata leherootsudega (v.a Burley ja Mary
landi tubakas)

11,2 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
56 EUR/100 kg/
net

0

2401 10 60

Päikese käes kuivatatud idamaine tubakas, eemaldamata leherootsudega

11,2 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
56 EUR/100 kg/
net

0

2401 10 70

Õhu käes kuivatatud tume tubakas, eemaldamata leherootsudega

11,2 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
56 EUR/100 kg/
net

0

2401 10 80

Suitsus kuivatatud tubakas, eemaldamata leherootsudega (v.a Virginia tubakas)

11,2 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
56 EUR/100 kg/
net

0

2401 10 90

Tubakas, eemaldamata leherootsudega (v.a suitsus kuivatatud, hele õhu käes kuivatatud,
kuumuses kuivatatud, tume õhu käes kuivatatud ja päikese käes kuivatatud idamaine
tubakas)

11,2 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
56 EUR/100 kg/
net

0

2401 20 10

Osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega suitsus kuivatatud Virginia tubakas,
muul viisil töötlemata

18,4 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
24 EUR/100 kg/
net

0

2401 20 20

Osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega hele õhu käes kuivatatud Burley tu
bakas, muul viisil töötlemata

18,4 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
24 EUR/100 kg/
net

0

2401 20 30

Osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega hele õhu käes kuivatatud Marylandi
tubakas, muul viisil töötlemata

18,4 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
24 EUR/100 kg/
net

0

2401 20 41

Osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega kuumuses kuivatatud Kentucky tuba
kas, muul viisil töötlemata

18,4 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
24 EUR/100 kg/
net

0

2401 20 49

Osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega kuumuses kuivatatud tubakas, muul
viisil töötlemata (v.a Kentucky tubakas)

18,4 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
24 EUR/100 kg/
net

0
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2401 20 50

Osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega hele õhu käes kuivatatud tubakas,
muul viisil töötlemata (v.a Burley või Marylandi tubakas)

11,2 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
56 EUR/100 kg/
net

0

2401 20 60

Osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega päikese käes kuivatatud idamaine tu
bakas, muul viisil töötlemata

11,2 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
56 EUR/100 kg/
net

0

2401 20 70

Osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega tume õhu käes kuivatatud tubakas,
muul viisil töötlemata

11,2 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
56 EUR/100 kg/
net

0

2401 20 80

Osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega suitsus kuivatatud tubakas, muul vii
sil töötlemata (v.a Virginia tubakas)

11,2 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
56 EUR/100 kg/
net

0

2401 20 90

Osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega tubakas, muul viisil töötlemata (v.a
suitsus kuivatatud, hele õhu käes kuivatatud, kuumuses kuivatatud, tume õhu käes kui
vatatud ja päikese käes kuivatatud idamaine tubakas)

11,2 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
56 EUR/100 kg/
net

0

2401 30 00

Tubakajäätmed

11,2 MIN
22 EUR/100 kg/
net MAX
56 EUR/100 kg/
net

0

2402 10 00

Tubakat sisaldavad sigarid, manilla sigarid ja sigarillod

26

0

2402 20 10

Tubakat ja nelgiõli sisaldavad sigaretid

10

0

2402 20 90

Tubakat sisaldavad sigaretid (v.a nelgiõli sisaldavad)

57,6

0

2402 90 00

Täielikult tubaka aseainetest koosnevad sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid

57,6

0

2403 10 10

Suitsetamistubakas, mis ei sisalda või sisaldab mis tahes vahekorras tubaka asendajaid,
kontaktpakendis netomassiga kuni 500 g

74,9

0

2403 10 90

Suitsetamistubakas, mis ei sisalda või sisaldab mis tahes vahekorras tubaka asendajaid,
kontaktpakendis netomassiga üle 500 g

74,9

0

2403 91 00

„Homogeenitud“ või „taastatud“ tubakas peenestatud tubakalehtedest, tubakajäätmed
või tubakatolm

16,6

0
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2403 99 10

Närimistubakas, nuusktubakas

41,6

0

2403 99 90

Töödeldud tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad, tubakapulber, tubakaekstraktid ja
-essentsid (v.a närimistubakas, nuusktubakas, sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja siga
retid, suitsetamistubakas, mis ei sisalda või sisaldab mis tahes vahekorras tubaka aseai
neid, „homogeenitud“ ja „taastatud“ tubakas, tubakataimest ekstraheeritud nikotiin ning
tubakaekstraktidest ja -essentsidest toodetud putukatõrjevahendid)

16,6

0

2501 00 10

Merevesi ja soolalahused

Tollimaksuvaba

0

2501 00 31

Sool keemiliseks muundamiseks (naatriumi ja kloori eraldamiseks) muude toodete val
mistamise eesmärgil

Tollimaksuvaba

0

2501 00 51

Sool, denatureeritud või muuks tööstuslikuks otstarbeks (k.a puhastamiseks) (v.a kee
miliseks muundamiseks, konserveerimiseks ja inimtoidu või loomatoidu valmistami
seks)

1,7 EUR/
1 000 kg/net

0

2501 00 91

Inimtoidus kasutamiseks kõlblik sool

2,6 EUR/
1 000 kg/net

0

2501 00 99

Sool ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste või vaba voolavust
tagavate lisanditega (v.a lauasool, sool keemiliseks muundamiseks (naatriumi ja kloori
eraldamiseks), denatureeritud sool ja sool muuks tööstuslikuks otstarbeks)

2,6 EUR/
1 000 kg/net

0

2502 00 00

Põletamata püriidid

Tollimaksuvaba

0

2503 00 10

Toorväävel või rafineerimata väävel (v.a sublimeeritud, sadestatud ja kolloidne väävel)

Tollimaksuvaba

0

2503 00 90

Igat liiki väävel (v.a toorväävel või rafineerimata väävel, sublimeeritud, sadestatud ja
kolloidne väävel)

1,7

0

2504 10 00

Looduslik grafiit pulbri või helvestena

Tollimaksuvaba

0

2504 90 00

Looduslik grafiit (v.a pulbri või helvestena)

Tollimaksuvaba

0

2505 10 00

Räniliivad ja kvartsliivad, k.a värvilised

Tollimaksuvaba

0

2505 90 00

Igat liiki looduslikud liivad, ka värvilised (v.a räniliivad, kvartsliivad, kulda või plaatina
sisaldavad liivad, tsirkoon-, rutiil- ja ilmeniitliivad, monatsiitliivad ning tõrva- või asfalt
liivad)

Tollimaksuvaba

0

2506 10 00

Kvarts (v.a kvartsliivad)

Tollimaksuvaba

0

2506 20 00

Kvartsiit, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokki
deks või tahvliteks tükeldatud

Tollimaksuvaba

0
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2507 00 20

Kaoliin

Tollimaksuvaba

0

2507 00 80

Kaoliinsavid (muu kui kaoliin)

Tollimaksuvaba

0

2508 10 00

Bentoniit

Tollimaksuvaba

0

2508 30 00

Tulekindel savi (v.a kaoliin ja kaoliinsavid ja kergkruus)

Tollimaksuvaba

0

2508 40 00

Savid (v.a tulekindel savi, bentoniit, kaoliin ja muud kaoliinsavid ja kergkruus)

Tollimaksuvaba

0

2508 50 00

Andalusiit, küaniit ja sillimaniit

Tollimaksuvaba

0

2508 60 00

Mulliit

Tollimaksuvaba

0

2508 70 00

Dinas- ja šamottmullad

Tollimaksuvaba

0

2509 00 00

Kriit

Tollimaksuvaba

0

2510 10 00

Looduslikud kaltsiumfosfaadid ja alumiiniumkaltsiumfosfaadid, looduslik ja fosfaatkriit,
jahvatamata

Tollimaksuvaba

0

2510 20 00

Looduslikud kaltsiumfosfaadid ja alumiiniumkaltsiumfosfaadid, looduslik ja fosfaatkriit,
jahvatatud

Tollimaksuvaba

0

2511 10 00

Looduslik baariumsulfaat (barüüt)

Tollimaksuvaba

0

2511 20 00

Looduslik baariumkarbonaat (viteriit), kaltsineeritud või kaltsineerimata (v.a baariu
moksiid)

Tollimaksuvaba

0

2512 00 00

Fossiilsed ränisetted, nt kiiselguur, treepel, diatomiit, jms ränimullad, kaltsineeritud või
kaltsineerimata, tihedusega kuni 1 kg/dm3

Tollimaksuvaba

0

2513 10 00

Pimsskivi

Tollimaksuvaba

0

2513 20 00

Smirgel; looduslik korund, looduslik granaat jm looduslikud abrasiivmaterjalid, termili
selt töödeldud või töötlemata

Tollimaksuvaba

0

2514 00 00

Kiltkivi, tahumata või jämedalt tahutud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulis
teks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud; kiltkivi pulber ja jäät
med

Tollimaksuvaba

0

2515 11 00

Marmor ja travertiin, töötlemata või jämedalt tahutud

Tollimaksuvaba

0

2515 12 20

Marmor ja travertiin, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukuju
listeks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud, paksusega kuni 4 cm

Tollimaksuvaba

0
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2515 12 50

Marmor ja travertiin, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukuju
listeks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud, paksusega üle 4 cm, kuid kuni 25 cm

Tollimaksuvaba

0

2515 12 90

Marmor ja travertiin, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukuju
listeks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud, paksusega üle 25 cm

Tollimaksuvaba

0

2515 20 00

Ekausiin jm raid- või ehituslubjakivi tihedusega 2,5 kg/dm3 ja rohkem ning alabaster,
ka jämedalt tahutud, saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks)
plokkideks või tahvliteks tükeldatud (v.a graanulitena, puru ja pulbrina ning marmor ja
travertiin)

Tollimaksuvaba

0

2516 11 00

Graniit, töötlemata või jämedalt tahutud (v.a juba tahutud klompkivide, ääriskivide ja
sillutusplaatide tunnustega)

Tollimaksuvaba

0

2516 12 10

Graniit, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokki
deks või tahvliteks tükeldatud, paksusega kuni 25 cm (v.a juba tahutud klompkivide,
ääriskivide ja sillutusplaatide tunnustega)

Tollimaksuvaba

0

2516 12 90

Graniit, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokki
deks või tahvliteks tükeldatud, paksusega üle 25 cm (v.a juba tahutud klompkivide, ää
riskivide ja sillutusplaatide tunnustega)

Tollimaksuvaba

0

2516 20 00

Liivakivi, klompimata või klombitud, ainult saetud või ainult saagimata või muul viisil
ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud või
mitte (v.a juba tahutud klompkivide, ääriskivide ja sillutusplaatide tunnustega)

Tollimaksuvaba

0

2516 90 00

Porfüür, basalt jm raid- või ehituskivi, klompimata või klombitud, ainult saetud või
muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükelda
tud (v.a graanulitena, puru ja pulbrina või juba tahutud klompkivide, ääriskivide ja sil
lutusplaatide tunnustega, raid- või ehituskivi tihedusega 2,5 kg/dm3 ja rohkem, graniit
ja liivakivi)

Tollimaksuvaba

0

2517 10 10

Veeris ja kruus, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu
ballastina, klibu või ränimugul, termiliselt töödeldud või töötlemata

Tollimaksuvaba

0

2517 10 20

Purustatud või peenestatud paas ja dolomiit, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidi
sena, maantee, raudtee või muu ballastina

Tollimaksuvaba

0

2517 10 80

Purustatud kivi või killustik, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee,
raudtee või muu ballastina, termiliselt töödeldud või töötlemata (v.a veeris, kruus, klibu
ja ränimugul, purustatud või peenestatud dolomiit ja paas)

Tollimaksuvaba

0

2517 20 00

Räbust, drossist vms tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda veerist,
kruusa ja killustikku, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või
muu ballastina

Tollimaksuvaba

0
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2517 30 00

Gudroneeritud killustikkate

Tollimaksuvaba

0

2517 41 00

Marmorist graanulid, puru ja pulber, termiliselt töödeldud või töötlemata

Tollimaksuvaba

0

2517 49 00

Graanulid, puru ja pulber, termiliselt töödeldud või töötlemata, travertiinist, ekausiinist,
alabastrist, basaldist, graniidist, liivakimist, porfüürist, süeniidist, laavast, gneissist, trah
hüüdist ja muudest rubriikide 2515 ja 2516 kivimitest (v.a marmor)

Tollimaksuvaba

0

2518 10 00

Kaltsineerimata ja paagutamata dolomiit, k.a ainult saetud või muul viisil ristkülikuku
julisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud (v.a purustatud või
peenestatud dolomiit, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee
või muu ballastina)

Tollimaksuvaba

0

2518 20 00

Kaltsineeritud või paagutatud dolomiit (v.a purustatud või peenestatud dolomiit, mida
tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina)

Tollimaksuvaba

0

2518 30 00

Dolomiidi tihendussegu

Tollimaksuvaba

0

2519 10 00

Looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit)

Tollimaksuvaba

0

2519 90 10

Magneesiumoksiid, puhas või mitte (v.a kaltsineeritud looduslik magneesiumkarbonaat
(magnesiit))

1,7

0

2519 90 30

Ülepõletatud (paagutatud) magneesia, ei sisalda või sisaldab vähesel hulgal muid, enne
paagutamist lisatud oksiide

Tollimaksuvaba

0

2519 90 90

Sulatatud magneesia

Tollimaksuvaba

0

2520 10 00

Kips; anhüdriit

Tollimaksuvaba

0

2520 20 10

Kipskrohvisegud ehitusel kasutamiseks, mis koosnevad kaltsineeritud kipsist või kalt
siumsulfaadist, värvitud või värvimata, ei sisalda kõvastumise kiirendajaid või aeglusta
jaid või sisaldavad neid vähesel hulgal

Tollimaksuvaba

0

2520 20 90

Kipskrohvisegud, mis koosnevad kaltsineeritud kipsist või kaltsiumsulfaadist, värvitud
või värvimata, ei sisalda kõvastumise kiirendajaid või aeglustajaid või sisaldavad neid
vähesel hulgal (v.a ehitusel kasutamiseks)

Tollimaksuvaba

0

2521 00 00

Lubjakivi räbusti; lubja või tsemendi tootmisel kasutatav lubjakivi jm lupja sisaldavad
kivimid

Tollimaksuvaba

0

2522 10 00

Kustutamata lubi

1,7

0

2522 20 00

Kustutatud lubi

1,7

0

2522 30 00

Hüdrauliline lubi (v.a puhas kaltsiumoksiid ja -hüdroksiid)

1,7

0
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2523 10 00

Tsementklinkrid

1,7

0

2523 21 00

Valge portlandtsement, kunstlikult värvitud või värvimata

1,7

0

2523 29 00

Portlandtsement (v.a valge, kunstlikult värvitud või värvimata)

1,7

0

2523 30 00

Aluminaattsement

1,7

0

2523 90 10

Kõrgahjutsement

1,7

0

2523 90 80

Tsement, värvitud või värvimata (v.a portlandtsement, aluminaattsement ja kõrgahjut
sement)

1,7

0

2524 10 00

Kroküdoliit (v.a kroküdoliidist valmistatud tooted)

Tollimaksuvaba

0

2524 90 00

Asbest (v.a kroküdoliit ja asbestist valmistatud tooted)

Tollimaksuvaba

0

2525 10 00

Toorvilk, plaatideks või kildudeks lõhestatud vilk

Tollimaksuvaba

0

2525 20 00

Vilgupulber

Tollimaksuvaba

0

2525 30 00

Vilgujäätmed

Tollimaksuvaba

0

2526 10 00

Looduslik steatiit, klompimata või klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkülikuku
julisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud; talk, purustamata ja
pulbristamata

Tollimaksuvaba

0

2526 20 00

Looduslik steatiit ja talk, purustatud või pulbristatud

Tollimaksuvaba

0

2528 10 00

Looduslikud naatriumboraadid ja nende kontsentraadid, kaltsineeritud või kaltsineeri
mata (v.a looduslikust soolalahusest eraldatud naatriumboraadid)

Tollimaksuvaba

0

2528 90 00

Looduslikud boraadid ning nende kontsentraadid, kaltsineeritud või kaltsineerimata,
looduslik boorhape (sisaldab kuivmassina kuni 85 % H3BO3) (v.a naatriumboraadid ja
nende kontsentraadid ning looduslikust soolalahusest eraldatud boraadid)

Tollimaksuvaba

0

2529 10 00

Päevakivi

Tollimaksuvaba

0

2529 21 00

Fluoriit, sisaldab kuni 97 % massist kaltsiumfluoriidi

Tollimaksuvaba

0

2529 22 00

Fluoriit, sisaldab üle 97 % massist kaltsiumfluoriidi

Tollimaksuvaba

0

2529 30 00

Leutsiit; nefeliin ja nefeliinsüeniit

Tollimaksuvaba

0

2530 10 10

Perliit, paisutamata

Tollimaksuvaba

0
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2530 10 90

Vermikuliit, perliit ja kloriidid, paisutamata

Tollimaksuvaba

0

2530 20 00

Kiseriit ja epsomiit (looduslikud magneesiumsulfaadid)

Tollimaksuvaba

0

2530 90 20

Sepioliit, looduslik või ümbertöödeldud

Tollimaksuvaba

0

2530 90 98

Arseensulfiidid, aluniit, putsolaan ja mujal nimetamata mineraalained

Tollimaksuvaba

0

2601 11 00

Aglomeerimata rauamaagid ja -kontsentraadid (v.a põletatud püriidid)

Tollimaksuvaba

0

2601 12 00

Aglomeeritud rauamaagid ja -kontsentraadid (v.a põletatud püriidid)

Tollimaksuvaba

0

2601 20 00

Põletatud püriidid

Tollimaksuvaba

0

2602 00 00

Mangaanimaagid ja -kontsentraadid, sh rauasisaldusega mangaanimaagid ja -kontsen
traadid mangaanisisaldusega vähemalt 20 % kuivaine massist

Tollimaksuvaba

0

2603 00 00

Vasemaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2604 00 00

Niklimaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2605 00 00

Koobaltimaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2606 00 00

Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2607 00 00

Pliimaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2608 00 00

Tsingimaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2609 00 00

Tinamaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2610 00 00

Kroomimaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2611 00 00

Volframimaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2612 10 10

Uraanimaagid, uraniniit, uraanisisaldusega üle 5 % massist (Euratom)

Tollimaksuvaba

0

2612 10 90

Uraanimaagid ja -kontsentraadid (v.a uraanimaagid ja uraniniit uraanisisaldusega üle
5 % massist)

Tollimaksuvaba

0

2612 20 10

Monatsiit; uraantorianiit jt tooriumimaagid, tooriumisisaldusega üle 20 % massist (Eu
ratom)

Tollimaksuvaba

0
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2612 20 90

Tooriumimaagid ja -kontsentraadid (v.a monatsiit, uraantorianiit jt tooriumimaagid,
tooriumisisaldusega üle 20 % massist)

Tollimaksuvaba

0

2613 10 00

Põletatud molübdeenimaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2613 90 00

Molübdeenimaagid ja -kontsentraadid (v.a põletatud)

Tollimaksuvaba

0

2614 00 10

Ilmeniit ja selle kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2614 00 90

Titaanimaagid ja -kontsentraadid (v.a ilmeniit ja selle kontsentraadid)

Tollimaksuvaba

0

2615 10 00

Tsirkoonimaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2615 90 10

Nioobiumi- ja tantaalimaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2615 90 90

Vanaadiumimaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2616 10 00

Hõbedamaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2616 90 00

Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid (v.a hõbedamaagid ja -kontsentraadid)

Tollimaksuvaba

0

2617 10 00

Antimonimaagid ja -kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2617 90 00

Maagid ja kontsentraadid (v.a raua-, magneesiumi-, vase-, nikli-, koobalti-, alumiiniumi-,
plii-, tsingi-, tina-, kroomiumi-, volframi-, uraani-, tooriumi-, molübdeeni-, titaani-,
nioobiumi-, tantaali-, vanaadiumi-, tsirkooni-, väärismetalli-või antimonimaagid ja
-kontsentraadid)

Tollimaksuvaba

0

2618 00 00

Raua või terase tootmisel saadud teraräbu (räbuliiv)

Tollimaksuvaba

0

2619 00 20

Raua või terase tootmisjäätmed, kasutatavad neist raua või mangaani eraldamiseks

Tollimaksuvaba

0

2619 00 40

Raua või terase tootmisel saadud räbu, kasutatav temast titaanoksiidi eraldamiseks

Tollimaksuvaba

0

2619 00 80

Räbu, dross, tagi jm raua või terase tootmisjäägid (v.a teraräbu, jäätmed, kasutatavad
neist raua või mangaani eraldamiseks ning räbu, kasutatav temast titaanoksiidi eralda
miseks)

Tollimaksuvaba

0

2620 11 00

Kõva tehniline tsink

Tollimaksuvaba

0

2620 19 00

Räbu, tuhk ja jäägid, peamiselt tsinki sisaldavad (v.a kõva tehniline tsink)

Tollimaksuvaba

0
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2620 21 00

Pliibensiini ja antidetonaatorite pliiühendite hoidlast pärinevad pliibensiini jäägid ja an
tidetonaatorite pliiühendite jäägid, mis koosnevad põhiliselt pliist, pliiühenditest ja rau
doksiidist

Tollimaksuvaba

0

2620 29 00

Räbu, tuhk ja jäägid, peamiselt pliid sisaldavad (v.a pliibensiini jäägid ja antidetonaato
rite pliiühendite jäägid)

Tollimaksuvaba

0

2620 30 00

Räbu, tuhk ja jäägid, peamiselt vaske sisaldavad

Tollimaksuvaba

0

2620 40 00

Räbu, tuhk ja jäägid, peamiselt alumiiniumi sisaldavad

Tollimaksuvaba

0

2620 60 00

Arseeni, elavhõbedat, talliumi või nende segusid sisaldavad räbu, tuhad ja jäägid, mida
kasutatakse kas arseeni või nende metallide ekstraheerimiseks või nende keemiliste
ühendite tootmiseks (v.a raua või terase tootmisel saadud)

Tollimaksuvaba

0

2620 91 00

Antimoni, berülliumi, kaadmiumi, kroomi või nende segusid sisaldavad räbu, tuhad ja
jäägid (v.a raua või terase tootmisel saadud)

Tollimaksuvaba

0

2620 99 10

Räbu, tuhk ja jäägid, peamiselt niklit sisaldavad

Tollimaksuvaba

0

2620 99 20

Räbu, tuhk ja jäägid, nioobiumi või tantaali sisaldavad

Tollimaksuvaba

0

2620 99 40

Räbu, tuhk ja jäägid, peamiselt tina sisaldavad

Tollimaksuvaba

0

2620 99 60

Räbu, tuhk ja jäägid, peamiselt titaaniumi sisaldavad

Tollimaksuvaba

0

2620 99 95

Räbu, tuhk ja jäägid, mis sisaldavad metalle või metalliühendeid (v.a raua või terase
tootmisel saadud ning peamiselt tsinki, vaska, alumiiniumi, niklit, nioobiumi, tantaali,
tina või titaaniumi sisaldavad; arseeni, elavhõbedat, talliumi või nende segusid sisalda
vad räbu, tuhk ja jäägid, mida kasutatakse kas arseeni või nende metallide ekstraheeri
miseks või nende keemiliste ühendite tootmiseks ning antimoni, berülliumi, kaad
miumi, kroomi või nende segusid sisaldavad)

Tollimaksuvaba

0

2621 10 00

Olmejäätmete põletamise tuhk ja jäägid

Tollimaksuvaba

0

2621 90 00

Räbu ja tuhk, sh merevetikatuhk (v.a räbu, k.a teraräbu, mis on saadud raua või terase
tootmisel, arseeni, metalle või metalliühendeid sisaldavad tuhad ja jäägid ning olmejäät
mete põletamise tuhk ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0

2701 11 10

Antratsiit, pulbristatud või pulbristamata, lenduvate ainete sisaldusega (kuivainest ilma
mineraalaineteta) kuni 10 % massist, aglomeerimata

Tollimaksuvaba

0

2701 11 90

Antratsiit, pulbristatud või pulbristamata, lenduvate ainete sisaldusega (kuivainest ilma
mineraalaineteta) üle 10 %, kuid kuni 14 % massist, aglomeerimata

Tollimaksuvaba

0
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2701 12 10

Koksisüsi, pulbristatud või pulbristamata, aglomeerimata

Tollimaksuvaba

0

2701 12 90

Bituumenkivisüsi, pulbristatud või pulbristamata, aglomeerimata (v.a koksisüsi)

Tollimaksuvaba

0

2701 19 00

Kivisüsi, pulbristatud või pulbristamata, aglomeerimata (v.a antratsiit ja bituumenkivi
süsi)

Tollimaksuvaba

0

2701 20 00

Kivisöebriketid jm kivisöest toodetud tahkekütused

Tollimaksuvaba

0

2702 10 00

Ligniit, pulbristatud või pulbristamata, aglomeerimata (v.a gagaat)

Tollimaksuvaba

0

2702 20 00

Aglomeeritud ligniit (v.a gagaat)

Tollimaksuvaba

0

2703 00 00

Turvas, k.a allapanuks kasutatav turvas, aglomeeritud või aglomeerimata

Tollimaksuvaba

0

2704 00 11

Koks ja poolkoks kivisöest, aglomeeritud või aglomeerimata, elektroodide valmistami
seks

Tollimaksuvaba

0

2704 00 19

Koks ja poolkoks kivisöest, aglomeeritud või aglomeerimata (v.a elektroodide valmista
miseks)

Tollimaksuvaba

0

2704 00 30

Koks ja poolkoks ligniidist, aglomeeritud või aglomeerimata

Tollimaksuvaba

0

2704 00 90

Koks ja poolkoks turbast, aglomeeritud või aglomeerimata; retordisüsi

Tollimaksuvaba

0

2705 00 00

Kivisöegaas, veegaas, generaatorigaas, jääkgaas jms gaasid (v.a naftagaasid jm gaasilised
süsivesinikud)

Tollimaksuvaba

0

2706 00 00

Kivisöe-, ligniidi- või turbatõrv ja muud mineraaltõrvad, dehüdratiseeritud või dehüdra
tiseerimata, osaliselt destilleeritud või destilleerimata, k.a taastatud tõrvad

Tollimaksuvaba

0

2707 10 10

Bensool (benseen), benseeni sisaldusega üle 50 %, kasutamiseks mootorikütuse või küt
teainena (v.a kindla keemilise koostisega)

3

0

2707 10 90

Bensool (benseen), benseeni sisaldusega üle 50 %, kasutamiseks mootorikütuse või küt
teainena (v.a kindla keemilise koostisega ning kasutamiseks mootorikütuse või kütteai
nena)

Tollimaksuvaba

0

2707 20 10

Toluool (tolueen), tolueeni sisaldusega üle 50 %, kasutamiseks mootorikütuse või küt
teainena (v.a kindla keemilise koostisega)

3

0

2707 20 90

Toluool (tolueen), tolueeni sisaldusega üle 50 % (v.a kindla keemilise koostisega ning
kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena)

Tollimaksuvaba

0
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2707 30 10

Ksülool (ksüleen), ksüleeni sisaldusega üle 50 %, kasutamiseks mootorikütuse või küt
teainena (v.a kindla keemilise koostisega)

3

0

2707 30 90

Ksülool (ksüleen), ksüleeni sisaldusega üle 50 % (v.a kindla keemilise koostisega ning
kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena)

Tollimaksuvaba

0

2707 40 00

Naftaleen, naftaleeni sisaldusega üle 50 % (v.a kindla keemilise koostisega)

Tollimaksuvaba

0

2707 50 10

Aromaatsete süsivesinike segud, mille mahust (k.a kaod) 65 % ja rohkem destilleerub
250 °C juures ASTM D 86 meetodi järgi, kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena
(v.a kindla keemilise koostisega ühendid)

3

0

2707 50 90

Aromaatsete süsivesinike segud, mille mahust (k.a kaod) 65 % ja rohkem destilleerub
250 °C juures ASTM D 86 meetodi järgi (v.a kindla keemilise koostisega ühendid ja ka
sutamiseks mootorikütuse või kütteainena)

Tollimaksuvaba

0

2707 91 00

Kreosootõlid (v.a kindla keemilise koostisega)

1,7

0

2707 99 11

Kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast puhastamata kergõlid, mille mahust
90 % ja rohkem destilleerub kuni 200 °C juures (v.a kindla keemilise koostisega)

1,7

0

2707 99 19

Kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast puhastamata kergõlid (v.a need, mille
mahust 90 % ja rohkem destilleerub kuni 200 °C juures ja kindla keemilise koostisega)

Tollimaksuvaba

0

2707 99 30

Väävlit sisaldavad tipufraktsioonid kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast

Tollimaksuvaba

0

2707 99 50

Püridiin, kinoliin, akridiin, aniliinalused jm põhisaadused kõrgel temperatuuril destillee
ritud kivisöetõrvast, mujal nimetamata

1,7

0

2707 99 70

Antratseen (v.a kindla keemilise koostisega)

Tollimaksuvaba

0

2707 99 80

Fenoolid, fenoolisisaldusega üle 50 % (v.a kindla keemilise koostisega)

1,2

0

2707 99 91

Õlid jm tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast ja samalaadsed tooted,
milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi,
rubriigi 2803 süsiniku valmistamiseks

Tollimaksuvaba

0

2707 99 99

Õlid jm tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast ja samalaadsed tooted,
milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi,
mujal nimetamata

1,7

0
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2708 10 00

Kivisöetõrvast või muudest mineraaltõrvadest saadud pigi

Tollimaksuvaba

0

2708 20 00

Kivisöetõrvast või muudest mineraaltõrvadest saadud pigikoks

Tollimaksuvaba

0

2709 00 10

Looduslikud gaasikondensaadid

Tollimaksuvaba

0

2709 00 90

Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid (v.a looduslikud gaasikonden
saadid)

Tollimaksuvaba

0

2710 11 11

Kergõlid naftast või bituminoossetest mineraalidest spetsiifiliseks töötluseks vastavalt
27. grupi lisamärkusele 5

4,7

0

2710 11 15

Kergõlid naftast või bituminoossetest mineraalidest keemiliseks muundamiseks (v.a
spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5)

4,7

0

2710 11 21

Lakibensiin

4,7

0

2710 11 25

Spetsiaalsed bensiinid (v.a lakibensiin) naftast või bituminoossetest mineraalidest

4,7

0

2710 11 31

Lennukibensiin

4,7

0

2710 11 41

Mootoribensiin, mille pliisisaldus on kuni 0,013 g/l, oktaaniarvuga uurimismeetodil
alla 95

4,7

0

2710 11 45

Mootoribensiin, mille pliisisaldus on kuni 0,013 g/l, oktaaniarvuga uurimismeetodil 95
ja rohkem, kuid alla 98

4,7

0

2710 11 49

Mootoribensiin, mille pliisisaldus on kuni 0,013 g/l, oktaaniarvuga uurimismeetodil 98
ja rohkem

4,7

0

2710 11 51

Mootoribensiin, mille pliisisaldus on üle 0,013 g/l, oktaaniarvuga uurimismeetodil alla
98 (v.a lennukibensiin)

4,7

0

2710 11 59

Mootoribensiin, mille pliisisaldus on üle 0,013 g/l, oktaaniarvuga uurimismeetodil 98
ja rohkem (v.a lennukibensiin)

4,7

0

2710 11 70

Reaktiivmootoribensiin (v.a lennukibensiin)

4,7

0

2710 11 90

Kergõlid ja preparaadid naftast või bituminoossetest mineraalidest, mujal nimetamata
(v.a keemiliseks muundamiseks, spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärku
sele 5 ja spetsiaalsed bensiinid, mootoribensiin ja reaktiivmootoribensiin)

4,7

0

2710 19 11

Keskmised õlid naftast või bituminoossetest mineraalidest spetsiifiliseks töötluseks vas
tavalt 27. grupi lisamärkusele 5

4,7

0
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2710 19 15

Keskmised naftast või bituminoossetest mineraalidest keemiliseks muundamiseks (v.a
spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5)

4,7

0

2710 19 21

Petrooleumi tüüpi reaktiivkütus

4,7

0

2710 19 25

Petrool (v.a reaktiivkütus)

4,7

0

2710 19 29

Keskmised õlid ja preparaadid naftast või bituminoossetest mineraalidest, mujal nime
tamata (v.a keemiliseks muundamiseks, spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisa
märkusele 5 ja petrool)

4,7

0

2710 19 31

Gaasiõlid naftast või bituminoossetest mineraalidest spetsiifiliseks töötluseks vastavalt
27. grupi lisamärkusele 5

3,5

0

2710 19 35

Gaasiõlid naftast või bituminoossetest mineraalidest keemiliseks muundamiseks (v.a
spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5)

3,5

0

2710 19 41

Gaasiõlid naftast või bituminoossetest mineraalidest, väävlisisaldusega kuni 0,05 %
massist (v.a keemiliseks muundamiseks, spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi li
samärkusele 5)

3,5

0

2710 19 45

Gaasiõlid naftast või bituminoossetest mineraalidest, väävlisisaldusega üle 0,05 %, kuid
kuni 0,2 % massist (v.a keemiliseks muundamiseks, spetsiifiliseks töötluseks vastavalt
27. grupi lisamärkusele 5)

3,5

0

2710 19 49

Gaasiõlid naftast või bituminoossetest mineraalidest, väävlisisaldusega kuni 0,2 % mas
sist (v.a keemiliseks muundamiseks, spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisa
märkusele 5)

3,5

0

2710 19 51

Kütteõlid naftast või bituminoossetest mineraalidest spetsiifiliseks töötluseks vastavalt
27. grupi lisamärkusele 5

3,5

0

2710 19 55

Kütteõlid bituminoossetest mineraalidest keemiliseks muundamiseks (v.a spetsiifiliseks
töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5)

3,5

0

2710 19 61

Kütteõlid bituminoossetest mineraalidest, väävlisisaldusega kuni 1 % massist (v.a keemi
liseks muundamiseks või spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5)

3,5

0
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2710 19 63

Kütteõlid bituminoossetest mineraalidest, väävlisisaldusega üle 1 % ja kuni 2 % massist
(v.a keemiliseks muundamiseks või spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisamär
kusele 5)

3,5

0

2710 19 65

Kütteõlid bituminoossetest mineraalidest, väävlisisaldusega üle 2 % ja kuni 2,8 % mas
sist (v.a keemiliseks muundamiseks või spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisa
märkusele 5)

3,5

0

2710 19 69

Kütteõlid bituminoossetest mineraalidest, väävlisisaldusega üle 2,8 % massist (v.a kee
miliseks muundamiseks või spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5)

3,5

0

2710 19 71

Määrdeõlid ja muud -ained, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem
naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide
põhikoostisosadeks, spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5)

3,7

0

2710 19 75

Määrdeõlid ja muud -ained, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem
naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide
põhikoostisosadeks, keemiliseks muundamiseks (v.a spetsiifiliseks töötluseks vastavalt
27. grupi lisamärkusele 5)

3,7

0

2710 19 81

Mootoriõlid, kompressoriõlid ja turbiiniõlid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 %
massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on
nende preparaatide põhikoostisosadeks (v.a keemiliseks muundamiseks või spetsiifili
seks töötluseks vastavalt käesoleva 27. grupi lisamärkusele 5 ning segamiseks vastavalt
27. grupi lisamärkuses 6 esitatud tingimustele)

3,7

0

2710 19 83

Hüdroõlid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või
bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostiso
sadeks (v.a keemiliseks muundamiseks või spetsiifiliseks töötluseks vastavalt käesoleva
27. grupi lisamärkusele 5 ning segamiseks vastavalt 27. grupi lisamärkuses 6 esitatud
tingimustele)

3,7

0

2710 19 85

Valged õlid, parafiinõli, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naf
taõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide
põhikoostisosadeks (v.a keemiliseks muundamiseks või spetsiifiliseks töötluseks vasta
valt käesoleva 27. grupi lisamärkusele 5 ning segamiseks vastavalt 27. grupi lisamärku
ses 6 esitatud tingimustele)

3,7

0
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2710 19 87

Masinaõlid ja transmissiooniõlid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja
rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende pre
paraatide põhikoostisosadeks (v.a keemiliseks muundamiseks või spetsiifiliseks töötlu
seks vastavalt käesoleva 27. grupi lisamärkusele 5 ning segamiseks vastavalt 27. grupi
lisamärkuses 6 esitatud tingimustele)

3,7

0

2710 19 91

Metallitöötlusõlid, vormiõlid, korrosioonitõrjeõlid, mis sisaldavad põhikomponendina
70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid,
mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks (v.a keemiliseks muundamiseks või
spetsiifiliseks töötluseks vastavalt käesoleva 27. grupi lisamärkusele 5 ning segamiseks
vastavalt 27. grupi lisamärkuses 6 esitatud tingimustele)

3,7

0

2710 19 93

Elektriisolatsiooniõlid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naf
taõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide
põhikoostisosadeks (v.a keemiliseks muundamiseks või spetsiifiliseks töötluseks vasta
valt käesoleva 27. grupi lisamärkusele 5 ning segamiseks vastavalt 27. grupi lisamärku
ses 6 esitatud tingimustele)

3,7

0

2710 19 99

Mujal nimetamata määrdeõlid ja muud rasked õlid ja ained, mis sisaldavad põhikompo
nendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud
õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks (v.a keemiliseks muundamiseks
või spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5)

3,7

0

2710 91 00

Õlijäätmed, mis sisaldavad polüklooritud bifenüüle (PCB), polüklooritud terfenüüle
(PCT) või polübroomitud bifenüüle (PBB)

3,5

0

2710 99 00

Õlijäätmed, mis sisaldavad peamiselt naftat või bituminoosseid mineraale (v.a polü
klooritud bifenüüle (PCB), polüklooritud terfenüüle (PCT) või polübroomitud bifenüüle
(PBB) sisaldavad)

3,5

0

2711 11 00

Maagaas, veeldatud

0,7

0

2711 12 11

Propaan puhtusastmega vähemalt 99 %, kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena,
veeldatud

8

0

2711 12 19

Propaan puhtusastmega vähemalt 99 %, veeldatud (v.a kasutamiseks mootorikütuse või
kütteainena)

Tollimaksuvaba

0

2711 12 91

Propaan puhtusastmega alla 99 %, veeldatud, spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27.
grupi lisamärkusele 5

0,7

0
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2711 12 93

Propaan puhtusastmega alla 99 %, veeldatud, keemiliseks muundamiseks (v.a alamru
briigis 2711 12 91 nimetatud protsessides)

0,7

0

2711 12 94

Veeldatud propaan puhtusastmega üle 90 %, kuid alla 99 % (v.a keemiliseks muunda
miseks või töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5)

0,7

0

2711 12 97

Veeldatud propaan puhtusastmega kuni 90 % (v.a keemiliseks muundamiseks või tööt
luseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5)

0,7

0

2711 13 10

Veeldatud butaan, spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5 (v.a nbutaan või isobutaan puhtusastmega vähemalt 95 %)

0,7

0

2711 13 30

Veeldatud butaan, keemiliseks muundamiseks (v.a spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27.
grupi lisamärkusele 5 ja n-butaan või isobutaan puhtusastmega vähemalt 95 %)

0,7

0

2711 13 91

Veeldatud butaan puhtusastmega üle 90 %, kuid alla 95 % (v.a keemiliseks muundami
seks või töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5)

0,7

0

2711 13 97

Veeldatud butaan puhtusastmega kuni 90 % (v.a keemiliseks muundamiseks või töötlu
seks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5)

0,7

0

2711 14 00

Etüleen, propüleen, butüleen ja butadieen, veeldatud (v.a etüleen puhtusastmega vähe
malt 95 % ning propüleen, butüleen ja butadieen puhtusastmega vähemalt 90 %)

0,7

0

2711 19 00

Gaasilised süsivesinikud, veeldatud, mujal nimetamata (v.a maagaas, propaan, butaan,
etüleen, propüleen, butüleen ja butadieen)

0,7

0

2711 21 00

Maagaas, gaasilises olekus

0,7

0

2711 29 00

Süsivesinikud, gaasilises olekus, mujal nimetamata (v.a maagaas)

0,7

0

2712 10 10

Toorvaseliin

0,7

0

2712 10 90

Vaseliin (v.a toorvaseliin)

2,2

0
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2712 20 10

Sünteetiline parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist ja molekulmassiga vähemalt
460, kuid mitte üle 1 560

Tollimaksuvaba

0

2712 20 90

Parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist (v.a sünteetiline parafiin molekulmassiga vä
hemalt 460, kuid mitte üle 1 560)

2,2

0

2712 90 11

Töötlemata osokeriit, ligniidivaha või turbavaha (looduslikud)

0,7

0

2712 90 19

Osokeriit, ligniidivaha või turbavaha (looduslikud), värvitud või värvimata (v.a töötle
mata)

2,2

0

2712 90 31

Töötlemata parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, muud mineraalsed vahad
jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, spetsiifiliseks töötluseks vastavalt
27. grupi lisamärkusele 5 (v.a vaseliin, parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist, oso
keriit, ligniidivaha ja turbavaha)

0,7

0

2712 90 33

Töötlemata parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, muud mineraalsed vahad
jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, keemiliseks muundamiseks (v.a
spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5, vaseliin, parafiin õlisisaldu
sega alla 0,75 % massist, osokeriit, ligniidivaha ja turbavaha)

0,7

0

2712 90 39

Töötlemata parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, muud mineraalsed vahad
jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted (v.a keemiliseks muundamiseks,
spetsiifiliseks töötluseks vastavalt 27. grupi lisamärkusele 5, vaseliin, parafiin õlisisaldu
sega alla 0,75 % massist, osokeriit, ligniidivaha ja turbavaha)

0,7

0

2712 90 91

1-alkeenide segu, mis sisaldab massist 80 % ja rohkem 1-alkeene süsinikuahela pikku
sega alates 24, kuid mitte üle 28 aatomi

Tollimaksuvaba

0

2712 90 99

Parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha,
muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud
või värvimata (v.a vaseliin, parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist ja 1-alkeenide
segu, mis sisaldab massist 80 % ja rohkem 1-alkeene süsinikuahela pikkusega alates
24, kuid mitte üle 28 aatomi)

2,2

0

2713 11 00

Naftakoks, kaltsineerimata

Tollimaksuvaba

0

2713 12 00

Naftakoks, kaltsineeritud

Tollimaksuvaba

0

2713 20 00

Naftabituumen

Tollimaksuvaba

0

2713 90 10

Nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid rubriigi 2803 sü
siniku valmistamiseks

Tollimaksuvaba

0

2713 90 90

Nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid (v.a rubriigi 2803
süsiniku valmistamiseks, naftakoks ja naftabituumen)

0,7

0
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2714 10 00

Bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad

Tollimaksuvaba

0

2714 90 00

Looduslik bituumen ja asfalt; asfaltiidid ja asfaltkivimid

Tollimaksuvaba

0

2715 00 00

Bituumenmastiks, vedeldatud bituumen ja muud bituumenisegud loodusliku asfaldi või
bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi baasil

Tollimaksuvaba

0

2716 00 00

Elektrienergia

Tollimaksuvaba

0

2801 10 00

Kloor

5,5

0

2801 20 00

Jood

Tollimaksuvaba

0

2801 30 10

Fluor

5

0

2801 30 90

Broom

5,5

0

2802 00 00

Sublimeeritud või sadestatud väävel; kolloidväävel

4,6

0

2803 00 10

Metaanitahm

Tollimaksuvaba

0

2803 00 80

Süsinik (tahmpigmendid jm mujal nimetamata süsiniku vormid) (v.a metaanitahm)

Tollimaksuvaba

0

2804 10 00

Vesinik

3,7

0

2804 21 00

Argoon

5

0

2804 29 10

Heelium

Tollimaksuvaba

0

2804 29 90

Neoon, krüptoon ja ksenoon

5

0

2804 30 00

Lämmastik

5,5

0

2804 40 00

Hapnik

5

0

2804 50 10

Boor

5,5

0

2804 50 90

Telluur

2,1

0
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Tollimaksuvaba

0

2804 61 00

Räni ränisisaldusega vähemalt 99,99 % massist

2804 69 00

Räni ränisisaldusega alla 99,99 % massist

5,5

0

2804 70 00

Fosfor

5,5

0

2804 80 00

Arseen

2,1

0

2804 90 00

Seleen

Tollimaksuvaba

0

2805 11 00

Naatrium

5

0

2805 12 00

Kaltsium

5,5

0

2805 19 10

Strontsium ja baarium

5,5

0

2805 19 90

Leelismetallid (v.a naatrium)

4,1

0

2805 30 10

Haruldaste muldmetallide segud või sulamid, skandium ja ütrium

5,5

0

2805 30 90

Haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium (v.a segud või sulamid)

2,7

0

2805 40 10

Elavhõbe pudelites netomahutavusega 34,5 kg (standardmass), maksumusega kuni
224 EUR pudel

3

0

2805 40 90

Elavhõbe (v.a pudelites netomahutavusega 34,5 kg (standardmass), maksumusega kuni
224 EUR pudel)

Tollimaksuvaba

0

2806 10 00

Vesinikkloriid (vesinikkloriidhape)

5,5

0

2806 20 00

Kloroväävelhape

5,5

0

2807 00 10

Väävelhape

3

0

2807 00 90

Ooleum

3

0

2808 00 00

Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped

5,5

0

2809 10 00

Difosforpentaoksiid

5,5

0

2809 20 00

Fosforhape; polüfosforhapped, kindla või muutuva keemilise koostisega

5,5

0

2810 00 10

Diboortrioksiid

Tollimaksuvaba

0
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2810 00 90

Booroksiidid ja boorhapped (v.a diboortrioksiid)

3,7

0

2811 11 00

Vesinikfluoriid (vesinikfluoriidhape)

5,5

0

2811 19 10

Vesinikbromiid (vesinikbromiidhape)

Tollimaksuvaba

0

2811 19 20

Vesiniktsüaniid (vesiniktsüaniidhape)

5,3

0

2811 19 80

Anorgaanilised happed (v.a vesinikkloriid (vesinikkloriidhape), kloroväävelhape, väävel
hape, ooleum, lämmastikhape, sulfolämmastikhapped, fosforhape, polüfosforhapped,
boorhapped, vesinikfluoriid (vesinikfluoriidhape), vesinikbromiid (vesinikbromiidhape)
ja vesiniktsüaniid (vesiniktsüaniidhape))

5,3

0

2811 21 00

Süsinikdioksiid

5,5

0

2811 22 00

Ränidioksiid

4,6

0

2811 29 05

Vääveldioksiid

5,5

0

2811 29 10

Vääveltrioksiid (väävelhappeanhüdriid); diarseentrioksiid

4,6

0

2811 29 30

Lämmastikoksiidid

5

0

2811 29 90

Anorgaanilised hapnikku sisaldavad mittemetallide ühendid (v.a difosforpentaoksiid,
booroksiidid, süsinikdioksiid, ränidioksiid, vääveldioksiid, vääveltrioksiid (väävelhap
peanhüdriid), diarseentrioksiid ja lämmastikoksiidid)

5,3

0

2812 10 11

Fosfortrikloriidoksiid

5,5

0

2812 10 15

Fosfortrikloriid

5,5

0

2812 10 16

Fosforpentakloriid

5,5

0

2812 10 18

Fosforkloriidid ja -kloriidoksiidid (v.a fosfortrikloriid, fosfortrikloriidoksiid ja fosforpen
takloriid)

5,5

0

2812 10 91

Divääveldikloriid

5,5

0

2812 10 93

Vääveldikloriid

5,5

0

2812 10 94

Fosgeen (karbonüülkloriid)

5,5

0

2812 10 95

Tionüüldikloriid (tionüülkloriid)

5,5

0
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2812 10 99

Kloriidid ja kloriidoksiidid (v.a fosforkloriidid ja -kloriidoksiidid, divääveldikloriid, vää
veldikloriid, fosgeen (karbonüülkloriid) ja tionüüldikloriid (tionüülkloriid))

5,5

0

2812 90 00

Halogeniidid ja mittemetallide halogeniidoksiidid (v.a kloriidid ja kloriidoksiidid)

5,5

0

2813 10 00

Süsinikdisulfiid

5,5

0

2813 90 10

Fosforsulfiidid, k.a tehniline fosfortrisulfiid

5,3

0

2813 90 90

Mittemetallide sulfiidid (v.a tehniline fosfortrisulfiid, k.a tehniline fosfortrisulfiid, ja sü
sinikdisulfiid)

3,7

0

2814 10 00

Veevaba ammoniaak

5,5

0

2814 20 00

Ammoniaagi vesilahus

5,5

0

2815 11 00

Naatriumhüdroksiid (kaustiline sooda), tahke

5,5

0

2815 12 00

Naatriumhüdroksiid (kaustiline sooda) vesilahusena (naatriumleelis)

5,5

0

2815 20 10

Kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas), tahke

5,5

0

2815 20 90

Kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas) vesilahusena (kaaliumleelis)

5,5

0

2815 30 00

Naatriumperoksiid ja kaaliumperoksiid

5,5

0

2816 10 00

Magneesiumhüdroksiid ja -peroksiid

4,1

0

2816 40 00

Strontsiumi ja baariumi oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid

5,5

0

2817 00 00

Tsinkoksiid; tsinkperoksiid

5,5

0

2818 10 10

Kindla või muutuva keemilise koostisega tehiskorund, valge, roosa või rubiinpunane,
alumiiniumoksiidi sisaldusega 97,5 % massist või rohkem (kõrge puhtusastmega)

5,2

0

2818 10 90

Kindla või muutuva keemilise koostisega tehiskorund (v.a valge, roosa või rubiinpu
nane, alumiiniumoksiidi sisaldusega 97,5 % massist või rohkem (kõrge puhtusast
mega))

5,2

0

2818 20 00

Alumiiniumoksiidid (v.a tehiskorund)

4

0

2818 30 00

Alumiiniumhüdroksiid

5,5

0
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2819 10 00

Kroomtrioksiid

5,5

0

2819 90 10

Kroomdioksiid

3,7

0

2819 90 90

Kroomoksiidid ja -hüdroksiidid (v.a kroomtrioksiid ja kroomdioksiid)

5,5

0

2820 10 00

Mangaandioksiid

5,3

0

2820 90 10

Mangaanoksiid mangaanisisaldusega vähemalt 77 % massist

Tollimaksuvaba

0

2820 90 90

Mangaanoksiidid (v.a mangaandioksiid ja mangaanoksiid mangaanisisaldusega vähemalt
77 % massist)

5,5

0

2821 10 00

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid

4,6

0

2821 20 00

Muldvärvid, mis sisaldavad massist vähemalt 70 % keemiliselt seotud rauda (arvesta
tuna Fe2O3-le)

4,6

0

2822 00 00

Koobaltoksiidid ja -hüdroksiidid; tehnilised koobaltoksiidid

4,6

0

2823 00 00

Titaanoksiidid

5,5

0

2824 10 00

Pliimonooksiid (pliisilu, massikoo)

5,5

0

2824 90 10

Punane ja oranž pliimennik

5,5

0

2824 90 90

Pliioksiidid (v.a pliimonoksiid (pliisilu, massikoo))

5,5

0

2825 10 00

Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaanilised soolad

5,5

0

2825 20 00

Liitiumoksiid ja -hüdroksiid

5,3

0

2825 30 00

Vanaadiumoksiidid ja -hüdroksiidid

5,5

0

2825 40 00

Nikkeloksiidid ja -hüdroksiidid

Tollimaksuvaba

0

2825 50 00

Vaskoksiidid ja -hüdroksiidid

3,2

0

2825 60 00

Germaaniumoksiidid ja tsirkooniumdioksiid

5,5

0

2825 70 00

Molübdeenoksiidid ja -hüdroksiidid

5,3

0

2825 80 00

Antimonoksiidid

5,5

0
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2825 90 11

Kaltsiumhüdroksiid puhtusega 98 % ja rohkem kuivainest, kusjuures: – terakesi mõõt
metega üle 75 mikromeetri on kuni 1 % massist – terakesi mõõtmetega alla 1,3 mikro
meetri on kuni 4 % massist

Tollimaksuvaba

0

2825 90 19

Kaltsiumoksiid, kaltsiumhüdroksiid ja -peroksiid (v.a kaltsiumhüdroksiid puhtusega
98 % ja rohkem kuivainest,k kusjuures: – terakesi mõõtmetega üle 75 mikromeetri on
kuni 1 % massist – terakesi mõõtmetega alla 1,3 mikromeetri on kuni 4 % massist)

4,6

0

2825 90 20

Berülliumoksiid ja -hüdroksiid

5,3

0

2825 90 30

Tinaoksiidid

5,5

0

2825 90 40

Volframoksiidid ja -hüdroksiidid

4,6

0

2825 90 60

Kaadmiumoksiid

Tollimaksuvaba

0

2825 90 80

Muud anorgaanilised alused ja metalloksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid, mujal nime
tamata (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

5,5

0

2826 12 00

Alumiiniumfluoriidid

5,3

0

2826 19 10

Ammoonium- ja naatriumfluoriid

5,5

0

2826 19 90

Fluoriidid (v.a ammoonium- ja naatriumfluoriid, alumiiniumfluoriid ja elavhõbefafluo
riid)

5,3

0

2826 30 00

Naatriumheksafluoroaluminaat (tehiskrüoliit)

5,5

0

2826 90 10

Dikaaliumheksafluorotsirkonaat

5

0

2826 90 80

Fluorosilikaadid, fluoroaluminaadid jm fluori liitsoolad (v.a naatriumheksafluoroalumi
naat (tehiskrüoliit), dikaaliumheksafluorotsirkonaat ning elavhõbeda anorgaanilised ja
orgaanilised ühendid)

5,5

0

2827 10 00

Ammooniumkloriid

5,5

0

2827 20 00

Kaltsiumkloriid

4,6

0

2827 31 00

Magneesiumkloriid

4,6

0

2827 32 00

Alumiiniumkloriid

5,5

0

2827 35 00

Nikkelkloriid

5,5

0

2827 39 10

Tinadikloriidid

4,1

0
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2827 39 20

Raudkloriidid

2,1

0

2827 39 30

Koobaltkloriidid

5,5

0

2827 39 85

Kloriidid (v.a ammoonium-, kaltsium-, magneesium-, alumiinium-, raud-, koobalt-, nik
kel-, tina- ja elavhõbedakloriidid)

5,5

0

2827 41 00

Vaskkloriidoksiid ja vaskkloriidhüdroksiid

3,2

0

2827 49 10

Pliikloriidoksiid ja pliikloriidhüdroksiid

3,2

0

2827 49 90

Kloriidoksiidid ja kloriidhüdroksiidid (v.a vask-, plii- ja elavhõbekloriidoksiidid ja klo
riidhüdroksiidid)

5,3

0

2827 51 00

Naatrium- ja kaaliumbromiid

5,5

0

2827 59 00

Bromiidid ja bromiidoksiidid (v.a naatrium-, kaalium- ja elavhõbebromiidid ja bromii
doksiidid)

5,5

0

2827 60 00

Jodiidid ja jodiidoksiidid (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

5,5

0

2828 10 00

Kaltsiumhüpoklorit, k.a tehniline kaltsiumhüpoklorit

5,5

0

2828 90 00

Hüpokloritid, kloritid ja hüpobromitid (v.a kaltsiumhüpokloritid)

5,5

0

2829 11 00

Naatriumkloraat

5,5

0

2829 19 00

Kloraadid (v.a naatriumkloraat)

5,5

0

2829 90 10

Perkloraadid (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

4,8

0

2829 90 40

Kaaliumbromaat ja naatriumbromaat

Tollimaksuvaba

0

2829 90 80

Bromaadid ja perbromaadid (v.a kaalium- ja naatriumbromaat); jodaadid ja perjodaadid
(v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

5,5

0

2830 10 00

Naatriumsulfiidid

5,5

0

2830 90 11

Kaltsium-, antimon- ja raudsulfiidid

4,6

0

2830 90 85

Sulfiidid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüsulfiidid (v.a naatrium-, kalt
sium-, antimon- ja raudsulfiidid ning elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühen
did)

5,5

0
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2831 10 00

Naatriumditionit ja naatriumsulfoksülaat

5,5

0

2831 90 00

Ditionitid ja sulfoksülaadid (v.a naatriumditionit ja naatriumsulfoksülaat)

5,5

0

2832 10 00

Naatriumsulfitid

5,5

0

2832 20 00

Sulfitid (v.a naatriumsulfit)

5,5

0

2832 30 00

Tiosulfaadid

5,5

0

2833 11 00

Dinaatriumsulfaat

5,5

0

2833 19 00

Naatriumsulfaadid (v.a dinaatriumsulfaat)

5,5

0

2833 21 00

Magneesiumsulfaat

5,5

0

2833 22 00

Alumiiniumsulfaat

5,5

0

2833 24 00

Nikkelsulfaadid

5

0

2833 25 00

Vasksulfaadid

3,2

0

2833 27 00

Baariumsulfaat

5,5

0

2833 29 20

Kaadmiumsulfaat; kroomsulfaadid ja tsinksulfaat

5,5

0

2833 29 30

Koobaltsulfaadid ja titaansulfaadid

5,3

0

2833 29 50

Raudsulfaadid

5

0

2833 29 60

Pliisulfaadid

4,6

0

2833 29 90

Sulfaadid (v.a naatrium-, magneesium-, alumiinium-, kroom-, nikkel-, vask-, tsink-, baa
rium-, kaadmium-, koobalt-, titaan-, raud-, plii- ja elavhõbedasulfaadid)

5

0

2833 30 00

Maarjad

5,5

0

2833 40 00

Peroksosulfaadid (persulfaadid)

5,5

0

2834 10 00

Nitritid

5,5

0

2834 21 00

Kaaliumnitraat

5,5

0

2834 29 20

Baariumnitraat, berülliumnitraat, kaadmiumnitraat, koobaltnitraadid, nikkelnitraadid ja
pliinitraadid

5,5

0
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4,6

0

3

0

2834 29 40

Vasknitraadid

2834 29 80

Nitraadid (v.a kaalium-, baarium-, berüllium-, kaadmium-, koobalt-, nikkel-, vask- pliija elavhõbedanitraadid)

2835 10 00

Fosfinaadid (hüpofosfitid) ja fosfonaadid (fosfitid)

5,5

0

2835 22 00

Mono- või dinaatriumfosfaat

5,5

0

2835 24 00

Kaaliumfosfaadid

5,5

0

2835 25 10

Kaltsiumvesinikortofosfaat (dikaltsiumfosfaat) fluorisisaldusega alla 0 005 % kuiva vee
vaba toote massist

5,5

0

2835 25 90

Kaltsiumvesinikortofosfaat (dikaltsiumfosfaat) fluorisisaldusega üle 0 005 %, kuid alla
0,2 % kuiva veevaba toote massist

5,5

0

2835 26 10

Kaltsiumfosfaadid (v.a kaltsiumvesinikortofosfaat (dikaltsiumfosfaat) fluorisisaldusega
alla 0 005 % kuiva veevaba toote massist)

5,5

0

2835 26 90

Kaltsiumfosfaadid (v.a kaltsiumvesinikortofosfaat (dikaltsiumfosfaat) fluorisisaldusega
vähemalt 0 005 % kuiva veevaba toote massist)

5,5

0

2835 29 10

Triammooniumfosfaat

5,3

0

2835 29 30

Trinaatriumfosfaat

5,5

0

2835 29 90

Fosfaadid (v.a triammoonium-, mononaatrium-, dinaatrium-, trinaatrium-, kaalium-,
kaltsium- ja elavhõbedafosfaadid)

5,5

0

2835 31 00

Naatriumtrifosfaat (naatriumtripolüfosfaat), kindla või muutuva keemilise koostisega

5,5

0

2835 39 00

Polüfosfaadid, kindla või muutuva keemilise koostisega (v.a naatriumtrifosfaat (naa
triumtripolüfosfaat))

5,5

0

2836 20 00

Dinaatriumkarbonaat

5,5

0

2836 30 00

Naatriumvesinikkarbonaat (naatriumbikarbonaat)

5,5

0

2836 40 00

Kaaliumkarbonaadid

5,5

0

2836 50 00

Kaltsiumkarbonaat

5

0
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2836 60 00

Baariumkarbonaat

5,5

0

2836 91 00

Liitiumkarbonaadid

5,5

0

2836 92 00

Strontsiumkarbonaat

5,5

0

2836 99 11

Magneesiumkarbonaat; vaskkarbonaat

3,7

0

2836 99 17

Karbonaadid; tehniline ammooniumkarbonaat ja muud ammooniumkarbonaadid (v.a
dinaatriumkarbonaat, naatriumvesinikkarbonaat (naatriumbikarbonaat), kaaliumkarbo
naadid, kaltsium- ja baariumkarbonaat, liitiumkarbonaadid, strontsiumkarbonaat, mag
neesium- ja vaskkarbonaat ning elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

5,5

0

2836 99 90

Peroksokarbonaadid (perkarbonaadid)

5,5

0

2837 11 00

Naatriumtsüaniid

5,5

0

2837 19 00

Tsüaniidid ja tsüaniidoksiidid (v.a naatrium- ja elavhõbedatsüaniid)

5,5

0

2837 20 00

Komplekstsüaniidid (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

5,5

0

2839 11 00

Naatriummetasilikaadid, k.a tehnilised metasilikaadid

5

0

2839 19 00

Naatriumsilikaadid, k.a tehnilised silikaadid (v.a naatriummetasilikaadid)

5

0

2839 90 10

Kaaliumsilikaadid, k.a tehnilised silikaadid

5

0

2839 90 90

Silikaadid, k.a tehnilised leelismetallsilikaadid (v.a naatrium- ja kaaliumsilikaadid)

5

0

2840 11 00

Veevaba dinaatriumtetraboraat (puhastatud booraks)

Tollimaksuvaba

0

2840 19 10

Dinaatriumtetraboraatpentahüdraat

Tollimaksuvaba

0

2840 19 90

Dinaatriumtetraboraat (puhastatud booraks) (v.a veevaba ja dinaatriumtetraboraatpen
tahüdraat)

5,3

0

2840 20 10

Veevabad naatriumboraadid (v.a dinaatriumtetraboraat (puhastatud booraks))

Tollimaksuvaba

0

2840 20 90

Boraadid (v.a naatriumboraadid, veevabad ning dinaatriumtetraboraat (puhastatud boo
raks))

5,3

0
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2840 30 00

Peroksoboraadid (perboraadid)

5,5

0

2841 30 00

Naatriumdikromaat

5,5

0

2841 50 00

Kromaadid ja dikromaadid; peroksokromaadid (v.a naatriumdikromaat ja elavhõbeda
anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

5,5

0

2841 61 00

Kaaliumpermanganaat

5,5

0

2841 69 00

Manganiidid, manganaadid ja permanganaadid (v.a kaaliumpermanganaat)

5,5

0

2841 70 00

Molübdaadid

5,5

0

2841 80 00

Volframaadid

5,5

0

2841 90 30

Tsinkaadid ja vanadaadid

4,6

0

2841 90 85

Oksometall- ja peroksometallhapete soolad (v.a kromaadid, dikromaadid, peroksokro
maadid, manganiidid, manganaadid, permanganaadid, molübdaadid, volframaadid, tsin
kaadid ja vanadaadid)

5,5

0

2842 10 00

Anorgaaniliste hapete ja peroksühapete kaksik- ja komplekssilikaadid, k.a kindla või
muutuva keemilise koostisega alumosilikaadid (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaa
nilised ühendid)

5,5

0

2842 90 10

Seleenhappe ja telluurhappe soolad, kaksiksoolad ning komplekssoolad (v.a elavhõbeda
anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

5,3

0

2842 90 80

Anorgaaniliste hapete ja peroksühapete soolad (v.a oksometall- ja peroksometallhapete
soolad, kaksik- ja komplekssilikaadid (k.a kindla või muutuva keemilise koostisega alu
mosilikaadid), seleenhappe ja telluurhappe soolad, kaksiksoolad ning komplekssoolad,
asiidid ja elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

5,5

0

2843 10 10

Kolloidne hõbe

5,3

0

2843 10 90

Kolloidsed väärismetallid (v.a hõbe)

3,7

0

2843 21 00

Hõbenitraat (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

5,5

0

2843 29 00

Hõbeda ühendid, kindla või muutuva keemilise koostisega, anorgaanilised ja orgaanili
sed (v.a elavhõbedast ja hõbenitraat)

5,5

0

2843 30 00

Kulla ühendid, kindla või muutuva keemilise koostisega, anorgaanilised ja orgaanilised

3

0

2843 90 10

Väärismetallide amalgaamid

5,3

0
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2843 90 90

Kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised ja orgaanilised väärismetallide
ühendid (v.a hõbe ja kuld)

3

0

2844 10 10

Looduslik uraan, töötlemata; loodusliku uraani jäägid ja jäätmed (Euratom)

Tollimaksuvaba

0

2844 10 30

Looduslik uraan, töödeldud (Euratom)

Tollimaksuvaba

0

2844 10 50

Sulamid, pihustooted (sh metallkeraamika), keraamikatooted ning segud, mis sisaldavad
looduslikku uraani ja rauda või looduslikke uraaniühendeid ja rauda (ferrouraan)

Tollimaksuvaba

0

2844 10 90

Looduslikud uraaniühendid; sulamid, pihustooted (sh metallkeraamika), keraamikatoo
ted ning segud, mis sisaldavad looduslikku uraani või looduslikke uraaniühendeid (Eu
ratom) (v.a ferrouraan)

Tollimaksuvaba

0

2844 20 25

Sulamid, pihustooted (sh metallkeraamika), keraamikatooted ning segud, mis sisaldavad
isotoobiga 235U rikastatud uraani (ferrouraan)

Tollimaksuvaba

0

2844 20 35

Isotoobiga 235U rikastatud uraan ja selle ühendid sulamid, pihustooted (sh metallke
raamika), keraamikatooted ning segud, mis sisaldavad isotoobiga 235U rikastatud
uraani (Euratom) (v.a ferrouraan)

Tollimaksuvaba

0

2844 20 51

Uraani ja plutooniumi segud rauaga (ferrouraan)

Tollimaksuvaba

0

2844 20 59

Uraani ja plutooniumi segud (Euratom) (v.a ferrouraan)

Tollimaksuvaba

0

2844 20 99

Plutoonium ja selle ühendid; sulamid, pihustooted (sh metallkeraamika), keraamikatoo
ted ning segud, mis sisaldavad plutooniumi või selle ühendeid (v.a uraani ja plutoo
niumi segud)

Tollimaksuvaba

0

2844 30 11

Metallkeraamika, mis sisaldab vähendatud 235U-sisaldusega uraani või selle ühendeid

5,5

0

2844 30 19

Vähendatud 235U-sisaldusega uraan; sulamid, pihustooted, keraamikatooted ja segud,
mis sisaldavad vähendatud 235U-sisaldusega uraani või selle ühendeid (v.a metallkeraa
mika)

2,9

0

2844 30 51

Metallkeraamika, mis sisaldab tooriumi või selle ühendeid

5,5

0

2844 30 55

Toorium, töötlemata; tooriumi jäägid ja jäätmed (Euratom)

Tollimaksuvaba

0

2844 30 61

Vardad, latid, kujuprofiilid, lehed ja lindid (Euratom)

Tollimaksuvaba

0

2844 30 69

Toorium, töödeldud; sulamid, pihustooted, keraamikatooted ja segud, mis sisaldavad
tooriumi või selle ühendeid (Euratom) (v.a metallkeraamika ning vardad, latid, kujupro
fiilid, lehed ja lindid)

Tollimaksuvaba

0

L 356/220

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

2844 30 91

Vähendatud U235-sisaldusega uraani- või tooriumiühendid, eraldi või segudena (Eura
tom) (v.a tooriumsoolad)

Tollimaksuvaba

0

2844 30 99

Tooriumsoolad

Tollimaksuvaba

0

2844 40 10

Isotoobist U233 saadud uraan ja selle ühendid; sulamid, pihustooted, k.a metallkeraa
mika, keraamikatooted ja segud, mis sisaldavad isotoobist U233 saadud uraani või selle
ühendeid

Tollimaksuvaba

0

2844 40 20

Radioaktiivsed tehisisotoobid (Euratom)

Tollimaksuvaba

0

2844 40 30

Radioaktiivsete tehisisotoopide ühendid (Euratom)

Tollimaksuvaba

0

2844 40 80

Radioaktiivsed elemendid, isotoobid ja ühendid (v.a alamrubriikide 2844 10, 2844 20,
2844 30 ja 2844 40 10 – 2844 40 30 tooted); neid elemente, isotoope või ühendeid
sisaldavad sulamid, pihustooted (k.a metallkeraamika), keraamikatooted ja segud; radio
aktiivsed jäätmed (v.a isotoobist U233 saadud uraanist)

Tollimaksuvaba

0

2844 50 00

Tuumareaktorite ammendatud (kasutatud) kütuseelemendid (kassetid) (Euratom)

Tollimaksuvaba

0

2845 10 00

Raske vesi (deuteeriumoksiid) (Euratom)

5,5

0

2845 90 10

Deuteerium ja selle ühendid; deuteeriumiga rikastatud vesinik ja selle ühendid; neid ai
neid sisaldavad segud ja lahused (Euratom) (v.a raske vesi (deuteeriumoksiid))

5,5

0

2845 90 90

Isotoobid ja nende kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised ja orgaanili
sed ühendid (v.a deuteerium, raske vesi (deuteeriumoksiid) jm deuteeriumi ühendid,
deuteeriumiga rikastatud vesinik ja selle ühendid ning neid aineid sisaldavad segud ja
lahused)

5,5

0

2846 10 00

Tseeriumiühendid

3,2

0

2846 90 00

Haruldaste muldmetallide, ütriumi ja skandiumi või nende metallide segude anorgaani
lised või orgaanilised ühendid (v.a tseerium)

3,2

0

2847 00 00

Vesinikperoksiid, uureaga tahkestatud või tahkestamata

5,5

0

2848 00 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega fosfiidid (v.a ferrofosfiid)

5,5

0

2849 10 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega kaltsiumkarbiid

5,5

0

2849 20 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega ränikarbiid

5,5

0

2849 90 10

Kindla või muutuva keemilise koostisega boorkarbiid

4,1

0
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2849 90 30

Kindla või muutuva keemilise koostisega volframkarbiid

5,5

0

2849 90 50

Alumiinium-, kroom-, molübdeen-, vanaadium-, tantaal- ja titaankarbiid, kindla või
muutuva keemilise koostisega

5,5

0

2849 90 90

Kindla või muutuva keemilise koostisega karbiidid (v.a kaltsium-, räni-, boor-, volfram-,
alumiinium-, kroom-, molübdeen-, vanaadium-, tantaal- ja titaankarbiid)

5,3

0

2850 00 20

Kindla või muutuva keemilise koostisega hüdriidid ja nitriidid (v.a rubriigi 2849 karbii
did)

4,6

0

2850 00 50

Kindla või muutuva keemilise koostisega asiidid (v.a rubriigi 2849 karbiidid)

5,5

0

2850 00 70

Kindla või muutuva keemilise koostisega silitsiidid (v.a rubriigi 2849 karbiidid)

5,5

0

2850 00 90

Kindla või muutuva keemilise koostisega boriidid (v.a rubriigi 2849 karbiidid)

5,3

0

2852 00 00

Elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid (v.a amalgaamid)

5,5

0

2853 00 10

Destilleeritud vesi, konduktomeetriline vesi jm samalaadse puhtusastmega vesi

2,7

0

2853 00 30

Vedel õhk, millest väärisgaasid on eemaldatud või eemaldamata; suruõhk

4,1

0

2853 00 50

Tsüaankloriid

5,5

0

2853 00 90

Mujal nimetamata anorgaanilised ühendid; amalgaamid (v.a väärismetallide amalgaa
mid)

5,5

0

2901 10 00

Atsüklilised süsivesinikud, küllastunud

Tollimaksuvaba

0

2901 21 00

Etüleen

Tollimaksuvaba

0

2901 22 00

Propeen (propüleen)

Tollimaksuvaba

0

2901 23 10

1-buteen ja 2-buteen

Tollimaksuvaba

0

2901 23 90

Buteen (butüleen) ja selle isomeerid (v.a 1-buteen ja 2-buteen)

Tollimaksuvaba

0

2901 24 10

1,3-butadieen

Tollimaksuvaba

0

2901 24 90

Isopreen

Tollimaksuvaba

0

2901 29 00

Atsüklilised süsivesinikud, küllastumata (v.a etüleen, propeen (propüleen), buteen (bu
tüleen) ja selle isomeerid ning 1,3-butadieen ja isopreen)

Tollimaksuvaba

0
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2902 11 00

Tsükloheksaan

Tollimaksuvaba

0

2902 19 10

Tsükloterpeenid

Tollimaksuvaba

0

2902 19 80

Alitsüklilised süsivesinikud (v.a tsükloheksaan ja tsükloterpeenid)

Tollimaksuvaba

0

2902 20 00

Benseen

Tollimaksuvaba

0

2902 30 00

Tolueen

Tollimaksuvaba

0

2902 41 00

o-ksüleen

Tollimaksuvaba

0

2902 42 00

m-ksüleen

Tollimaksuvaba

0

2902 43 00

p-ksüleen

Tollimaksuvaba

0

2902 44 00

Ksüleeni isomeeride segud

Tollimaksuvaba

0

2902 50 00

Stüreen

Tollimaksuvaba

0

2902 60 00

Etüülbenseen

Tollimaksuvaba

0

2902 70 00

Kumeen

Tollimaksuvaba

0

2902 90 10

Naftaleen ja antratseen

Tollimaksuvaba

0

2902 90 30

Bifenüül ja terfenüülid

Tollimaksuvaba

0

2902 90 90

Tsüklilised süsivesinikud (v.a tsüklaanid, tsükleenid, benseen, tolueen, ksüleenid, stü
reen, etüülbenseen, kumeen, naftaleen, antratseen, bifenüül ja terfenüülid)

Tollimaksuvaba

0

2903 11 00

Klorometaan (metüülkloriid) ja kloroetaan (etüülkloriid)

5,5

0

2903 12 00

Diklorometaan (metüleenkloriid)

5,5

0

2903 13 00

Kloroform (triklorometaan)

5,5

0

2903 14 00

Süsiniktetrakloriid

5,5

0

2903 15 00

Etüleendikloriid (ISO) (1,2-dikloroetaan)

5,5

0

2903 19 10

1,1,1-trikloroetaan (metüülkloroform)

5,5

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/223

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

2903 19 80

Atsükliliste küllastunud süsivesinike kloroderivaadid (v.a klorometaan (metüülkloriid) ja
kloroetaan (etüülkloriid), diklorometaan (metüleenkloriid), kloroform (triklorometaan),
süsiniktetrakloriid, etüleendikloriid (ISO) (1,2-dikloroetaan) ja 1,1,1-trikloroetaan (me
tüülkloroform))

5,5

0

2903 21 00

Vinüülkloriid (kloroetüleen)

5,5

0

2903 22 00

Trikloroetüleen

5,5

0

2903 23 00

Tetrakloroetüleen (perkloroetüleen)

5,5

0

2903 29 00

Atsükliliste küllastumata süsivesinike kloroderivaadid (v.a vinüülkloriid (kloroetüleen),
trikloroetüleen ja tetrakloroetüleen (perkloroetüleen))

5,5

0

2903 31 00

Etüleendibromiid (ISO) (1,2-dibromoetaan)

5,5

0

2903 39 11

Bromometaan (metüülbromiid)

5,5

0

2903 39 15

Dibromometaan

Tollimaksuvaba

0

2903 39 19

Atsükiliste süsivesinike bromoderivaadid (bromiidid) (v.a etüleendibromiid (ISO) (1,2dibromoetaan), bromometaan (metüülbromiid) ja dibromometaan)

5,5

0

2903 39 90

Atsükiliste süsivesinike fluoroderivaadid (fluoriidid) või jododerivaadid (jodiidid)

5,5

0

2903 41 00

Triklorofluorometaan

5,5

0

2903 42 00

Diklorodifluorometaan

5,5

0

2903 43 00

Triklorotrifluoroetaanid

5,5

0

2903 44 10

Diklorotetrafluoroetaanid

5,5

0

2903 44 90

Kloropentafluoroetaan

5,5

0

2903 45 10

Klorotrifluorometaan

5,5

0

2903 45 15

Pentaklorofluoroetaan

5,5

0

2903 45 20

Tetraklorodifluoroetaanid

5,5

0

2903 45 25

Heptaklorofluoropropaanid

5,5

0

2903 45 30

Heksaklorodifluoropropaanid

5,5

0
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2903 45 35

Pentaklorotrifluoropropaanid

5,5

0

2903 45 40

Tetraklorotetrafluoropropaanid

5,5

0

2903 45 45

Trikloropentafluoropropaanid

5,5

0

2903 45 50

Dikloroheksafluoropropaanid

5,5

0

2903 45 55

Kloroheptafluoropropaanid

5,5

0

2903 45 90

Atsükliliste süsivesinike derivaadid, ainult fluori ja klooriga perhalogeenitud (v.a triklo
rofluorometaan, diklorodifluorometaan, triklorotrifluoroetaanid, diklorotetrafluoroe
taanid, kloropentafluoroetaan, klorotrifluorometaan, pentaklorofluoroetaan, tetrakloro
difluoroetaanid; heptaklorofluoro-, heksaklorodifluoro-, pentaklorotrifluoro-, tetraklo
rotetrafluoro-, trikloropentafluoro-, dikloroheksafluoro- ja kloroheptafluoropropaanid)

5,5

0

2903 46 10

Bromoklorodifluorometaan

5,5

0

2903 46 20

Bromotrifluorometaan

5,5

0

2903 46 90

Dibromotetrafluoroetaanid

5,5

0

2903 47 00

Atsükliliste süsivesinike perhalogeenitud derivaadid, mis sisaldavad vähemalt kahte eri
halogeeni (v.a ainult fluori ja klooriga perhalogeenitud ning bromoklorodifluorome
taan, bromotrifluorometaan ja dibromotetrafluoroetaanid)

5,5

0

2903 49 10

Metaani, etaani või propaani halogeenderivaadid, ainult fluori ja klooriga halogeenitud
(v.a perhalogeenitud)

5,5

0

2903 49 20

Atsükliliste süsivesinike halogeenderivaadid, ainult fluori ja klooriga halogeenitud
(muud kui perhalogeenitud polümeerid ning metaani, etaani või propaani halogeende
rivaadid)

5,5

0

2903 49 30

Metaani, etaani või propaani halogeenderivaadid, ainult fluori ja broomiga halogeeni
tud (v.a perhalogeenitud)

5,5

0

2903 49 40

Atsükliliste süsivesinike halogeenderivaadid, ainult fluori ja broomiga halogeenitud (v.a
metaani, etaani või propaani halogeenderivaadid ja perhalogeenitud)

5,5

0

2903 49 80

Atsükliliste süsivesinike halogeenderivaadid, mis sisaldavad vähemalt kahte eri halo
geeni (muud kui ainult fluori ja klooriga halogeenitud, ainult fluori ja broomiga halo
geenitud ja perhalogeenitud)

5,5

0

2903 51 00

1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaan (HCH (ISO)), k.a lindaan (ISO) (INN)

5,5

0
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2903 52 00

Aldriin (ISO), klordaan (ISO) ja heptakloor (ISO)

5,5

0

2903 59 10

1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetüül)tsükloheksaan

Tollimaksuvaba

0

2903 59 30

Tetrabromotsüklooktaanid

Tollimaksuvaba

0

2903 59 80

Tsüklaan-, tsükleen- või tsükloterpeensüsivesinike halogeenderivaadid (v.a 1,2,3,4,5,6heksaklorotsükloheksaan (HCH (ISO)), k.a lindaan (ISO) (INN), aldriin (ISO), klordaan
(ISO) ja heptakloor (ISO), 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetüül)tsükloheksaan ja tetrabro
motsüklooktaanid)

5,5

0

2903 61 00

Klorobenseen, o-diklorobenseen ja p-diklorobenseen

5,5

0

2903 62 00

Heksaklorobenseen (ISO) ja DDT (ISO) (klofenotaan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis[p-klo
rofenüül]etaan)

5,5

0

2903 69 10

2,3,4,5,6-pentabromoetüülbenseen

Tollimaksuvaba

0

2903 69 90

Aromaatsete süsivesinike halogeenderivaadid (v.a klorobenseen, o-diklorobenseen ja pdiklorobenseen, heksaklorobenseen (ISO) ja DDT (ISO) (klofenotaan (INN), (1,1,1-tri
kloro-2,2-bis(p-klorofenüül)etaan) ja 2,3,4,5,6-pentabromoetüülbenseen)

5,5

0

2904 10 00

Ainult sulforühmi sisaldavad süsivesinike derivaadid, nende soolad ja etüülestrid

5,5

0

2904 20 00

Ainult nitro- või nitrosorühmi sisaldavad süsivesinike derivaadid

5,5

0

2904 90 20

Süsivesinike sulfohalogeenderivaadid (v.a happe funktsionaalrühma sisaldavate ühendite
ja glütserooli estrid)

5,5

0

2904 90 40

Trikloronitrometaan (kloropikriin)

5,5

0

2904 90 85

Halogeenitud või halogeenimata süsivesinike sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a
ainult sulfo-, nitro- või nitrosorühmi sisaldavad süsivesinike derivaadid ning sulfohalo
geenderivaadid, trikloronitrometaan (kloropikriin) ja happe funktsionaalrühma sisalda
vate ühendite ja glütserooli estrid)

5,5

0

2905 11 00

Metanool (metüülalkohol)

5,5

0

2905 12 00

Propaan-1-ool (propüülalkohol) ja propaan-2-ool (isopropüülalkohol)

5,5

0

2905 13 00

Butaan-1-ool (n-butüülalkohol)

5,5

0

2905 14 10

2-metüülpropaan-2-ool (tert-butüülalkohol)

4,6

0

2905 14 90

Butanoolid (v.a butaan-1-ool (n-butüülalkohol) ja 2-metüülpropaan-2-ool (tert-butüü
lalkohol))

5,5

0
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5,5

0

Tollimaksuvaba

0

2905 16 10

2-etüülheksaan-1-ool

2905 16 20

Oktaan-2-ool

2905 16 80

Oktanool (oktüülalkohol) ja selle isomeerid (v.a 2-etüülheksaan-1-ool ja oktaan-2-ool)

5,5

0

2905 17 00

Dodekaan-1-ool (laurüülalkohol), heksadekaan-1-ool (tsetüülalkohol) ja oktadekaan-1ool (stearüülalkohol)

5,5

0

2905 19 00

Küllastunud ühehüdroksüülsed alkoholid (v.a metanool (metüülalkohol), propaan-1-ool
(propüülalkohol) ja propaan-2-ool (isopropüülalkohol), butanoolid, oktanool (oktüülal
kohol) ja selle isomeerid, dodekaan-1-ool (laurüülalkohol), heksadekaan-1-ool (tsetüü
lalkohol) ja oktadekaan-1-ool (stearüülalkohol))

5,5

0

2905 22 10

Geraniool, tsitronellool, linalool, rodinool ja nerool

5,5

0

2905 22 90

Atsüklilised terpeenalkoholid (v.a geraniool, tsitronellool, linalool, rodinool ja nerool)

5,5

0

2905 29 10

Allüülalkohol

5,5

0

2905 29 90

Küllastumata ühehüdroksüülsed alkoholid (v.a allüülalkohol ja atsüklilised terpeenalko
holid)

5,5

0

2905 31 00

Etüleenglükool (etaandiool)

5,5

0

2905 32 00

Propüleenglükool (propaan-1,2-diool)

5,5

0

2905 39 10

2-metüülpentaan-2,4-diool (heksüleenglükool)

5,5

0

2905 39 20

Butaan-1,3-diool

Tollimaksuvaba

0

2905 39 25

Butaan-1,4-diool

5,5

0

2905 39 30

2,4,7,9-tetrametüüldets-5-üün-4,7-diool

Tollimaksuvaba

0

2905 39 85

Atsüklilised dioolid (v.a etüleenglükool (etaandiool), propüleenglükool (propaan-1,2diool), 2-metüülpentaan-2,4-diool (heksüleenglükool), butaan-1,3-diool, butaan-1,4diool ja 2,4,7,9-tetrametüüldets-5-üün-4,7-diool)

5,5

0

2905 41 00

2-etüül-2-(hüdroksümetüül)propaan-1,3-diool (trimetüloolpropaan)

5,5

0

2905 42 00

Pentaerütritool

5,5

0

2905 43 00

Mannitool

9,6 + 125,8 EUR/
100 kg/net

—
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2905 44 11

D-glütsitool (sorbitool) vesilahusena, sisaldab D-mannitooli kuni 2 % D-glütsitooli mas
sist

7,7 + 16,1 EUR/
100 kg/net

—

2905 44 19

D-glütsitool (sorbitool) vesilahusena (v.a D-mannitooli kuni 2 % D-glütsitooli massist
sisaldav)

9,6 + 37,8 EUR/
100 kg/net

—

2905 44 91

D-glütsitool (sorbitool) vesilahusena, sisaldab D-mannitooli kuni 2 % D-glütsitooli mas
sist (v.a vesilahusena)

7,7 + 23 EUR/
100 kg/net

—

2905 44 99

D-glütsitool (sorbitool) (v.a vesilahusena ja D-mannitooli kuni 2 % D-glütsitooli massist
sisaldav)

9,6 + 53,7 EUR/
100 kg/net

—

2905 45 00

Glütserool

3,8

0

2905 49 10

Tri- ja tetrahüdroksüülsed atsüklilised alkoholid (v.a 2-etüül-2-(hüdroksümetüül)pro
paan-1,3-diool (trimetüloolpropaan), pentaerütritool, mannitool, D-glütsitool (sorbi
tool) ja glütserool)

5,5

0

2905 49 80

Mitmehüdroksüülsed atsüklilised alkoholid (v.a dioolid, trioolid, tetroolid ja glütserool)

5,5

0

2905 51 00

Etkloorvünool (INN)

Tollimaksuvaba

0

2905 59 10

Ühehüdroksüülsed alkoholide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

5,5

0

2905 59 91

2,2-bis(bromometüül)propaandiool

Tollimaksuvaba

0

2905 59 99

Mitmehüdroksüülsete atsükliliste alkoholide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaa
did (v.a 2,2-bis(bromometüül)propaandiool ja etkloorvünool (INN))

5,5

0

2906 11 00

Mentool

5,5

0

2906 12 00

Tsükloheksanool, metüültsükloheksanoolid ja dimetüültsükloheksanoolid

5,5

0

2906 13 10

Steroolid

5,5

0

2906 13 90

Inosiidid

Tollimaksuvaba

0

2906 19 00

Tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenalkoholid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja ni
trosoderivaadid (v.a mentool, tsükloheksanool, metüültsükloheksanoolid, dimetüültsü
kloheksanoolid, steroolid ja inosiidid)

5,5

0

2906 21 00

Bensüülalkohol

5,5

0
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2906 29 00

Aromaatsed tsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.
a bensüülalkohol)

5,5

0

2907 11 00

Fenool (hüdroksübenseen) ja selle soolad

3

0

2907 12 00

Kresoolid ja nende soolad

2,1

0

2907 13 00

Oktüülfenool, nonüülfenool ja nende isomeerid; nende soolad

5,5

0

2907 15 10

1-naftool

Tollimaksuvaba

0

2907 15 90

Naftoolid ja nende soolad (v.a 1-naftool)

5,5

0

2907 19 10

Ksülenoolid ja nende soolad

2,1

0

2907 19 90

Monofenoolid (v.a fenool (hüdroksübenseen) ja selle soolad, kresoolid ja nende soolad,
oktüülfenool, nonüülfenool ja nende isomeerid ja nende soolad, ksülenoolid ja nende
soolad ning naftoolid ja nende soolad)

5,5

0

2907 21 00

Resortsinool ja selle soolad

5,5

0

2907 22 00

Hüdrokinoon (kinool) ja selle soolad

5,5

0

2907 23 00

4,4′-isopropülideendifenool (bisfenool A, difenüüloolpropaan) ja selle soolad

5,5

0

2907 29 00

Polüfenoolid ja fenoolalkoholid (v.a resortsinool ja hüdrokinoon (kinool) ja nende soo
lad ning 4,4′-isopropülideendifenool (bisfenool A, difenüüloolpropaan) ja selle soolad)

5,5

0

2908 11 00

Pentaklorofenool (ISO)

5,5

0

2908 19 00

Fenoolide ja fenoolalkoholide derivaadid, mis sisaldavad ainult halogeensubstituente,
nende derivaatide soolad (v.a pentaklorofenool (ISO))

5,5

0

2908 91 00

Dinoseeb (ISO) ja selle soolad

5,5

0

2908 99 10

Fenoolide ja fenoolalkoholide sulfoderivaadid, nende soolad ja estrid

5,5

0

2908 99 90

Fenoolide ja fenoolalkoholide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a ainult
halogeensubstituente sisaldavad derivaadid ja nende soolad või ainult sulforühmi sisal
davad derivaadid ning nende soolad ja estrid ning dinoseeb (ISO) ja selle soolad)

5,5

0

2909 11 00

Dietüüleeter

5,5

0

2909 19 00

Atsüklilised eetrid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a dietüülee
ter)

5,5

0
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2909 20 00

Tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeeneetrid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosode
rivaadid

5,5

0

2909 30 10

Difenüüleeter

Tollimaksuvaba

0

2909 30 31

Pentabromodifenüüleeter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoksü)benseen

Tollimaksuvaba

0

2909 30 35

1,2-bis(2,4,6-tribromofenoksü)etaan, akrüülnitriil-butadieen-stüreeni (ABS) valmistami
seks

Tollimaksuvaba

0

2909 30 38

Aromaatsete eetrite bromoderivaadid (v.a pentabromodifenüüleeter, 1,2,4,5-tetrab
romo-3,6-bis(pentabromofenoksü)benseen ja 1,2-bis(2,4,6-tribromofenoksü)etaan,
akrüülnitriil-butadieen-stüreeni (ABS) valmistamiseks)

5,5

0

2909 30 90

Aromaatsed eetrid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a difenüü
leeter ja bromoderivaadid)

5,5

0

2909 41 00

2,2′-oksüdietanool (dietüleenglükool, digool)

5,5

0

2909 43 00

Etüleenglükoolmonobutüüleeter ja dietüleenglükoolmonobutüüleeter

5,5

0

2909 44 00

Etüleenglükoolmonoalküüleetrid ja dietüleenglükoolmonoalküüleetrid (v.a monobutüü
leetrid)

5,5

0

2909 49 11

2-(2-kloroetoksü)etanool

Tollimaksuvaba

0

2909 49 18

Atsüklilised eeteralkoholid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a
2,2′-oksüdietanool (dietüleenglükool, digool), etüleenglükoolmonoalküüleetrid ja dietü
leenglükoolmonoalküüleetrid ja 2-(2-kloroetoksü)etanool)

5,5

0

2909 49 90

Tsüklilised eeteralkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

5,5

0

2909 50 10

Guajakool ja kaaliumguajakoolsulfonaadid

5,5

0

2909 50 90

Eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaa
did (v.a guajakool ja kaaliumguajakoolsulfonaadid)

5,5

0

2909 60 00

Alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitroja nitrosoderivaadid

5,5

0

2910 10 00

Oksiraan (etüleenoksiid)

5,5

0

2910 20 00

Metüüloksiraan (propüleenoksiid)

5,5

0
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2910 30 00

1-kloro-2,3-epoksüpropaan (epiklorohüdriin)

5,5

0

2910 40 00

Dieldriin (ISO) (INN)

5,5

0

2910 90 00

Kolmeaatomilise tsükliga epoksiidid, epoksüalkoholid, epoksüfenoolid ja epoksüeetrid,
nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a oksiraan (etüleenoksiid), metüü
loksiraan (propüleenoksiid), 1-kloro-2,3-epoksüpropaan (epiklorohüdriin) ja dieldriin
(ISO) (INN))

5,5

0

2911 00 00

Atsetaalid ja poolatsetaalid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsio
naalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

5

0

2912 11 00

Metanaal (formaldehüüd)

5,5

0

2912 12 00

Etanaal (atseetaldehüüd)

5,5

0

2912 19 10

Butanaal (butüüraldehüüd, normaalisomeer)

5,5

0

2912 19 90

Atsüklilised aldehüüdid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi (v.a
metanaal (formaldehüüd), etanaal (atseetaldehüüd) ja butanaal (butüüraldehüüd, nor
maalisomeer))

5,5

0

2912 21 00

Bensaldehüüd

5,5

0

2912 29 00

Tsüklilised aldehüüdid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi (v.a
bensaldehüüd)

5,5

0

2912 30 00

Aldehüüdalkoholid

5,5

0

2912 41 00

Vanilliin (4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd)

5,5

0

2912 42 00

Etüülvanilliin (3-etoksü-4-hüdroksübensaldehüüd)

5,5

0

2912 49 00

Aldehüüdeetrid, aldehüüdfenoolid ja aldehüüdid, millel on ka muid hapnikku sisalda
vaid funktsionaalrühmi (v.a etüülvanilliin (3-etoksü-4-hüdroksübensaldehüüd) ja vanil
liin (4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd))

5,5

0

2912 50 00

Aldehüüdide tsüklilised polümeerid

5,5

0

2912 60 00

Paraformaldehüüd

5,5

0

2913 00 00

Aldehüüdide tsükliliste polümeeride või paraformaldehüüdide halogeen-, sulfo-, nitroja nitrosoderivaadid

5,5

0

2914 11 00

Atsetoon

5,5

0

2914 12 00

Butanoon (metüületüülketoon)

5,5

0
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5,5

0

Tollimaksuvaba

0

2914 13 00

4-metüülpentaan-2-oon (metüülisobutüülketoon)

2914 19 10

5-metüülheksaan-2-oon

2914 19 90

Atsüklilised ketoonid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi (v.a
atsetoon, butanoon (metüületüülketoon), 4-metüülpentaan-2-oon (metüülisobutüülke
toon) ja 5-metüülheksaan-2-oon)

5,5

0

2914 21 00

Kamper

5,5

0

2914 22 00

Tsükloheksanoon ja metüültsükloheksanoonid

5,5

0

2914 23 00

Ionoonid ja metüülionoonid

5,5

0

2914 29 00

Tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenketoonid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid
funktsionaalrühmi (v.a kamper, tsükloheksanoon ja metüültsükloheksanoonid, ionoo
nid ja metüülionoonid)

5,5

0

2914 31 00

Fenüülatsetoon (fenüülpropaan-2-oon)

5,5

0

2914 39 00

Aromaatsed ketoonid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi (v.a
fenüülatsetoon (fenüülpropaan-2-oon))

5,5

0

2914 40 10

4-hüdroksü-4-metüülpentaan-2-oon (diatsetoonalkohol)

5,5

0

2914 40 90

Ketoonalkoholid ja ketoonaldehüüdid (v.a 4-hüdroksü-4-metüülpentaan-2-oon (diatse
toonalkohol))

3

0

2914 50 00

Ketoonfenoolid ja ketoonid, millel on ka muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi

5,5

0

2914 61 00

Antrakinoon

5,5

0

2914 69 10

1,4-naftokinoon

Tollimaksuvaba

0

2914 69 90

Kinoonid (v.a antrakinoon ja 1,4-naftokinoon)

5,5

0

2914 70 00

Ketoonide või kinoonide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a elavhõbeda
anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

5,5

0

2915 11 00

Sipelghape

5,5

0

2915 12 00

Sipelghappe soolad

5,5

0

2915 13 00

Sipelghappe estrid

5,5

0

2915 21 00

Äädikhape

5,5

0
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2915 24 00

Atseetanhüdriid

5,5

0

2915 29 00

Äädikhappe soolad (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

5,5

0

2915 31 00

Etüülatsetaat

5,5

0

2915 32 00

Vinüülatsetaat

5,5

0

2915 33 00

n-butüülatsetaat

5,5

0

2915 36 00

Dinoseebatsetaat (ISO)

5,5

0

2915 39 10

Propüülatsetaat ja isopropüülatsetaat

5,5

0

2915 39 30

Metüülatsetaat, pentüülatsetaat (amüülatsetaat), isopentüülatsetaat (isoamüülatsetaat) ja
glütseroolatsetaat

5,5

0

2915 39 50

p-tolüülatsetaat, fenüülpropüülatsetaadid, bensüülatsetaat, rodinüülatsetaat, santalüülat
setaat ja fenüületaan-1,2-dioolatsetaadid

5,5

0

2915 39 80

Äädikhappe estrid (v.a etüül-, vinüül-, n-butüül-, dinoseeb- (ISO), propüül-, isopro
püül-, metüül-, pentüül- (amüül-), isopentüül- (isoamüül-), glütserool-, p-tolüül-, fe
nüülpropüül-, bensüül-, rodinüül-, santalüülatsetaat ning fenüületaan-1,2-dioolatsetaa
did)

5,5

0

2915 40 00

Mono-, di- ja trikloroäädikhape, nende soolad ja estrid

5,5

0

2915 50 00

Propioonhape, selle soolad ja estrid

4,2

0

2915 60 11

1-isopropüül-2,2-dimetüültrimetüleendiisobutüraat

Tollimaksuvaba

0

2915 60 19

Butaanhapped, nende soolad ja estrid (v.a 1-isopropüül-2,2-dimetüültrimetüleendiiso
butüraat)

5,5

0

2915 60 90

Pentaanhapped, nende soolad ja estrid

5,5

0

2915 70 15

Palmithape

5,5

0

2915 70 20

Palmithappe soolad ja estrid

5,5

0

2915 70 25

Stearhape

5,5

0

2915 70 30

Stearhappe soolad (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

5,5

0

2915 70 80

Stearhappe estrid

5,5

0
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2915 90 10

Lauriinhape

5,5

0

2915 90 20

Kloroformiaat

5,5

0

2915 90 80

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja
peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderi
vaadid (v.a sipelghape ja äädikhape, mono-, di- ja trikloroäädikhape, propioonhape, bu
taanhapped ja pentaanhapped, palmithape ja stearhape, nende soolad ja estrid, ning at
seetanhüdriid, lauriinhape, kloroformiaadid ning elavhõbeda anorgaanilised ja orgaani
lised ühendid)

5,5

0

2916 11 00

Akrüülhape (propeenhape) ja selle soolad

6,5

0

2916 12 10

Metüülakrülaat

6,5

0

2916 12 20

Etüülakrülaat

6,5

0

2916 12 90

Akrüülhappe estrid (v.a metüülakrülaat ja etüülakrülaat)

6,5

0

2916 13 00

Metakrüülhape ja selle soolad

6,5

0

2916 14 10

Metüülmetakrülaat

6,5

0

2916 14 90

Metakrüülhappe estrid (v.a metüülakrülaat)

6,5

0

2916 15 00

Olehape, linoolhape ja linoleenhape, nende soolad ja estrid (v.a elavhõbeda anorgaanili
sed ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2916 19 10

Undetseenhapped, nende soolad ja estrid

5,9

0

2916 19 30

Heksa-2,4-dieenhape (sorbiinhape)

6,5

0

2916 19 40

Krootonhape

Tollimaksuvaba

0

2916 19 70

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja
peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderi
vaadid (v.a akrüülhape ja selle soolad ja estrid, metakrüülhape ja selle soolad ja estrid,
olehape, linoolhape ja linoleenhape, nende soolad ja estrid, undetseenhapped, nende
soolad ja estrid, heksa-2,4-dieenhape (sorbiinhape), krootonhape ja binapakrüül (ISO))

6,5

0

2916 20 00

Ühealuselised tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenkarboksüülhapped, nende anhüdrii
did, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfo-,
nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2916 31 00

Bensoehape, selle soolad ja estrid (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühen
did)

6,5

0
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2916 32 10

Bensoüülperoksiid

6,5

0

2916 32 90

Bensüülkloriid

6,5

0

2916 34 00

Fenüüläädikhape ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2916 35 00

Fenüüläädikhappe estrid

Tollimaksuvaba

0

2916 36 00

Binapakrüül (ISO)

6,5

0

2916 39 00

Aromaatsed monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid
ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a
bensoehape, selle soolad ja estrid, bensoüülperoksiid, bensüülkloriid, binapakrüül
(ISO), fenüüläädikhape ja selle soolad ja estrid ning elavhõbeda anorgaanilised ja orgaa
nilised ühendid)

6,5

0

2917 11 00

Oblikhape, selle soolad ja estrid (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2917 12 10

Adiphape ja selle soolad

6,5

0

2917 12 90

Adiphappe estrid

6,5

0

2917 13 10

Sebatshape

Tollimaksuvaba

0

2917 13 90

Aselahape, selle soolad ja estrid, ja sebatshape, selle soolad ja estrid

6

0

2917 14 00

Maleanhüdriid

6,5

0

2917 19 10

Maloonhape, selle soolad ja estrid

6,5

0

2917 19 90

Atsüklilised polükarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid
ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a
oblikhape, selle soolad ja estrid, adiphape, selle soolad ja estrid, aselahape, sebatshape,
nende soolad ja estrid, maloonhape, selle soolad ja estrid, maleanhüdriid ning elavhõ
beda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,3

0

2917 20 00

Mitmealuselised tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenkarboksüülhapped, nende anhü
driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped, nende derivaadid

6

0

2917 32 00

Dioktüülortoftalaadid

6,5

0

2917 33 00

Dinonüülortoftalaadid ja didetsüülortoftalaadid

6,5

0

2917 34 10

Dibutüülortoftalaadid

6,5

0

2917 34 90

Ortoftaalhappe estrid (v.a dibutüül-, dioktüül-, dionüül- või didetsüülortoftalaadid)

6,5

0
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2917 35 00

Ftaalanhüdriid

6,5

0

2917 36 00

Tereftaalhape ja selle soolad

6,5

0

2917 37 00

Dimetüültereftalaat

6,5

0

2917 39 11

Tetrabromoftaalhappe estrid ja tetrabromoftaalanhüdriid

Tollimaksuvaba

0

2917 39 19

Aromaatsete polükarboksüülhapete bromoderivaadid (v.a tetrabromoftaalhappe estrid
ja tetrabromoftaalanhüdriid)

6,5

0

2917 39 30

Benseen-1,2,4-trikarboksüülhape

Tollimaksuvaba

0

2917 39 40

Isoftaloüüldikloriid, mis sisaldab tereftaloüüldikloriidi kuni 0,8 % massist

Tollimaksuvaba

0

2917 39 50

Naftaleen-1,4,5,8-tetrakarboksüülhape

Tollimaksuvaba

0

2917 39 60

Tetrakloroftaalanhüdriid

Tollimaksuvaba

0

2917 39 70

Naatrium-3,5-bis(metoksükarbonüül)benseensulfonaat

Tollimaksuvaba

0

2917 39 80

Aromaatsed polükarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid
ning vastavad peroksühapped, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a
ortoftaalhappe estrid, ftaalanhüdriid, tereftaalhape ja selle soolad, dimetüültereftalaat,
bromoderivaadid, benseen-1,2,4-trikarboksüülhape, isoftaloüüldikloriid, mis sisaldab
tereftaloüüldikloriidi kuni 0,8 % massist, naftaleen-1,4,5,8-tetrakarboksüülhape, tetrak
loroftaalanhüdriid ja naatrium-3,5-bis(metoksükarbonüül)benseensulfonaat)

6,5

0

2918 11 00

Piimhape, selle soolad ja estrid (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2918 12 00

Viinhape

6,5

0

2918 13 00

Viinhappe soolad ja estrid

6,5

0

2918 14 00

Sidrunhape

6,5

0

2918 15 00

Sidrunhappe soolad (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2918 16 00

Glükoonhape, selle soolad ja estrid

6,5

0

2918 18 00

Klorobensülaat (ISO)

6,5

0

2918 19 30

Koolhape ja 3-α, 12-α-dihüdroksü-5-β-kolaan-24-karboksüülhape (desoksükoolhape),
nende soolad ja estrid

6,3

0
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Tollimaksuvaba

0

2918 19 40

2,2-bis(hüdroksümetüül)propioonhape

2918 19 85

Karboksüülhapped, millel on muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende an
hüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-,
sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a piimhape, viinhape, sidrunhape, glükoonhape,
koolhape ja 3-α, 12-α-dihüdroksü-5-β-kolaan-24-karboksüülhape (desoksükoolhape),
nende soolad ja estrid ning 2,2-bis(hüdroksümetüül)propioonhape ja klorobensülaat
(ISO))

6,5

0

2918 21 00

Salitsüülhape ja selle soolad (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2918 22 00

o-atsetüülsalitsüülhape, selle soolad ja estrid

6,5

0

2918 23 10

Metüülsalitsülaat ja fenüülsalitsülaat (salool)

6,5

0

2918 23 90

Salitsüülhappe estrid ja nende soolad (v.a metüülsalitsülaat ja fenüülsalitsülaat (salool))

6,5

0

2918 29 10

Sulfosalitsüülhapped ja hüdroksünaftohapped, nende soolad ja estrid

6,5

0

2918 29 30

4-hüdroksübensoehape, selle soolad ja estrid

6,5

0

2918 29 80

Karboksüülhapped, millel on fenooli funktsionaalrühm, kuid ei ole muid hapnikku si
saldavaid funktsionaalrühmi, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vasta
vad peroksühapped, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a salitsüül
hape, o-atsetüülsalitsüülhape, sulfosalitsüülhapped, hüdroksünaftohapped ja 4-hüdrok
sübensoehape, selle soolad ja estrid)

6,5

0

2918 30 00

Karboksüülhapped, millel on funktsionaalseid aldehüüd- või ketoonrühmi, kuid ei ole
teisi hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi; nende anhüdriidid, halogeniidid ja perok
siidid ning vastavad peroksühapped ja, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaa
did

6,5

0

2918 91 00

2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoksüäädikhape), selle soolad ja estrid

6,5

0

2918 99 10

2,6-dimetoksübensoehape

Tollimaksuvaba

0

2918 99 20

Dikamba (ISO)

Tollimaksuvaba

0

2918 99 30

Naatriumfenoksüatsetaat

Tollimaksuvaba

0

2918 99 90

Karboksüülhapped, millel on muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende an
hüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped ja nende halogeen-,
sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a ainult alkoholi, fenooli, aldehüüdi või ketooni
funktsionaalrühmadega ja 2,6-dimetoksübensoehape, dikamba (ISO), naatriumfenok
süatsetaat ja 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoksüäädikhape), selle soolad ja estrid)

6,5

0
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2919 10 00

Tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat

6,5

0

2919 90 10

Tributüülfosfaadid, trifenüülfosfaat, tritolüülfosfaat, triksülüülfosfaadid ja tris(2-kloroe
tüül)fosfaat

6,5

0

2919 90 90

Fosfor(V)hapete estrid ja soolad, sh laktofosfaadid; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja ni
trosoderivaadid (v.a tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat, tributüülfosfaadid, trifenüülfosfaat,
tritolüülfosfaat, triksülüülfosfaadid ja tris(2-kloroetüül)fosfaat)

6,5

0

2920 11 00

Paratioon (ISO) ja paratioon-metüül (ISO) (metüülparatioon)

6,5

0

2920 19 00

Tiofosfor(V)hapete estrid (fosfortioaadid) ja nende soolad; nende halogeen-, sulfo-, ni
tro- ja nitrosoderivaadid (v.a paratioon (ISO) ja paratioon-metüül (ISO) (metüülpara
tioon))

6,5

0

2920 90 10

Väävelhappe ja süsihappe estrid, soolad ning halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaa
did (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2920 90 20

Dimetüülfosfonaat (dimetüülfosfit)

6,5

0

2920 90 30

Trimetüülfosfit (trimetoksüfosfiin)

6,5

0

2920 90 40

Trietüülfosfit

6,5

0

2920 90 50

Dietüülfosfonaat (dietüülvesinikfosfit, dietüülfosfit)

6,5

0

2920 90 85

Anorgaaniliste metalle mittesisaldavate hapete estrid ja nende soolad; nende halogeen-,
sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a vesinikhalogeniidide estrid, fosfor(V)hapete estrid,
väävelhappe ja süsihappe estrid, tiofosfor(V)hapete estrid (fosfortioaadid) ja nende soo
lad ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, dimetüülfosfonaat (dime
tüülfosfit), trimetüülfosfit (trimetoksüfosfiin), trietüülfosfit ja dietüülfosfonaat (dietüül
vesinikfosfit, dietüülfosfit))

6,5

0

2921 11 10

Metüülamiin või dimetüülamiin või trimetüülamiin (v.a nende soolad)

6,5

0

2921 11 90

Metüülamiini, dimetüülamiini ja trimetüülamiini soolad

6,5

0

2921 19 10

Trietüülamiin ja selle soolad

6,5

0

2921 19 30

Isopropüülamiin ja selle soolad

6,5

0

2921 19 40

1,1,3,3-tetrametüülbutüülamiin

Tollimaksuvaba

0
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2921 19 50

Dietüülamiin ja selle soolad

5,7

0

2921 19 80

Atsüklilised monoamiinid ja nende derivaadid; nende soolad (v.a metüülamiin, dime
tüülamiin, trimetüülamiin, dietüülamiin, trietüülamiin, isopropüülamiin ja nende soo
lad ning 1,1,3,3-tetrametüülbutüülamiin)

6,5

0

2921 21 00

Etüleendiamiin ja selle soolad

6

0

2921 22 00

Heksametüleendiamiin ja selle soolad

6,5

0

2921 29 00

Atsüklilised polüamiinid ja nende derivaadid; nende soolad (v.a etüleendiamiin ja hek
sametüleendiamiin ja nende soolad)

6

0

2921 30 10

Tsükloheksüülamiin ja tsükloheksüüldimetüülamiin, nende soolad

6,3

0

2921 30 91

Tsükloheks-1,3-üleendiamiin (1,3-diaminotsükloheksaan)

Tollimaksuvaba

0

2921 30 99

Tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenmonoamiinid ja -polüamiinid ning nende derivaa
did; nende soolad (v.a tsükloheksüülamiin ja tsükloheksüüldimetüülamiin ja nende soo
lad ning tsükloheks-1,3-üleendiamiin (1,3-diaminotsükloheksaan))

6,5

0

2921 41 00

Aniliin ja selle soolad (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2921 42 10

Aniliini halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid ja nende soolad

6,5

0

2921 42 90

Aniliini derivaadid ja nende soolad (v.a aniliini halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderi
vaadid ja nende soolad)

6,5

0

2921 43 00

Toluidiinid ja nende derivaadid; nende soolad

6,5

0

2921 44 00

Difenüülamiin ja selle derivaadid; nende soolad

6,5

0

2921 45 00

1-naftüülamiin (α-naftüülamiin) ja 2-naftüülamiin (β-naftüülamiin) ning nende derivaa
did; nende soolad

6,5

0

2921 46 00

Amfetamiin (INN), bensfetamiin (INN), deksamfetamiin (INN), etüülamfetamiin (INN),
fenkamfamiin (INN), lefetamiin (INN), levamfetamiin (INN), mefenoreks (INN) ja fenter
miin (INN) ja nende soolad

Tollimaksuvaba

0

2921 49 10

Ksülidiinid ja nende derivaadid; nende soolad

6,5

0

2921 49 80

Aromaatsed monoamiinid ja nende derivaadid; nende soolad (v.a aniliin, toluidiinid, di
fenüülamiin, 1-naftüülamiin (α-naftüülamiin) ja 2-naftüülamiin (β-naftüülamiin), ksüli
diinid ja nende derivaadid ning nende soolad, amfetamiin (INN), bensfetamiin (INN),
deksamfetamiin (INN), etüülamfetamiin (INN), fenkamfamiin (INN), lefetamiin (INN), le
vamfetamiin (INN), mefenoreks (INN) ja fentermiin (INN) ja nende soolad)

6,5

0
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2921 51 11

m-fenüleendiamiin puhtusega vähemalt 99 % massist, mis sisaldab kuni 1 % massist
vett, kuni 200 mg/kg o-fenüleendiamiini ja kuni 450 mg/kg p-fenüleendiamiini

Tollimaksuvaba

0

2921 51 19

o-, m- ja p-fenüleendiamiin ja diaminotolueenid ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja
nitrosoderivaadid; nende soolad (v.a m-fenüleendiamiin puhtusega vähemalt 99 % mas
sist, mis sisaldab kuni 1 % massist vett, kuni 200 mg/kg o-fenüleendiamiini ja kuni
450 mg/kg p-fenüleendiamiini)

6,5

0

2921 51 90

o-, m- ja p-fenüleendiamiini ja diaminotolueenide derivaadid; nende soolad (v.a nende
halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid ja nende soolad)

6,5

0

2921 59 10

m-fenüleenbis(metüülamiin)

Tollimaksuvaba

0

2921 59 20

2,2′-dikloro-4,4′-metüleendianiliin

Tollimaksuvaba

0

2921 59 30

4,4′-bi-o-toluidiin

Tollimaksuvaba

0

2921 59 40

1,8-naftüleendiamiin

Tollimaksuvaba

0

2921 59 90

Aromaatsed polüamiinid ja nende derivaadid; nende soolad (v.a o-, m- ja p-fenüleendia
miin ja diaminotolueenid, nende derivaadid ja soolad, m-fenüleenbis(metüülamiin),
2,2′-dikloro-4,4′-metüleendianiliin, 4,4′-bi-o-toluidiin ja 1,8-naftüleendiamiin)

6,5

0

2922 11 00

Monoetanoolamiin ja selle soolad

6,5

0

2922 12 00

Dietanoolamiin ja selle soolad

6,5

0

2922 13 10

Trietanoolamiin

6,5

0

2922 13 90

Trietanoolamiini soolad

6,5

0

2922 14 00

Dekstropropoksüfeen (INN) ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2922 19 10

N-etüüldietanoolamiin

6,5

0

2922 19 20

2,2'-metüüliminodietanool (N-metüüldietanoolamiin)

6,5

0

2922 19 80

Aminoalkoholid, nende eetrid ja estrid; nende soolad (v.a need, millel on hapnikku si
saldavaid funktsionaalrühmi enam kui ühest liigist ning monoetanoolamiin, dietanoola
miin, trietanoolamiin, dekstropropoksüfeen (INN) ja selle soolad ning N-etüüldietanoo
lamiin ja 2,2'-metüüliminodietanool (N-metüüldietanoolamiin))

6,5

0

2922 21 00

Aminohüdroksünaftaleensulfoonhapped ja nende soolad

6,5

0
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2922 29 00

Aminonaftoolid ja muud aminofenoolid, nende eetrid ja estrid (v.a need, millel on hap
nikku sisaldavaid funktsionaalrühmi enam kui ühest liigist; aminohüdroksünaftaleen
sulfoonhapped ja nende soolad)

6,5

0

2922 31 00

Amfepramoon (INN), metadoon (INN) ja normetadoon (INN) ja nende soolad

Tollimaksuvaba

0

2922 39 00

Aminoaldehüüdid, aminoketoonid ja aminokinoonid; nende soolad (v.a need, millel on
hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi enam kui ühest liigist ja amfepramoon (INN),
metadoon (INN) ja normetadoon (INN) ning nende soolad)

6,5

0

2922 41 00

Lüsiin ja selle estrid; nende soolad

6,3

0

2922 42 00

Glutamiinhape ja selle soolad

6,5

0

2922 43 00

Antraniilhape ja selle soolad

6,5

0

2922 44 00

Tilidiin (INN) ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2922 49 10

Glütsiin

6,5

0

2922 49 20

β-alaniin

Tollimaksuvaba

0

2922 49 95

Aminohapped ja nende estrid; nende soolad (v.a need, millel on hapnikku sisaldavaid
funktsionaalrühmi enam kui ühest liigist, lüsiin ja selle estrid, glutamiinhape, antraniil
hape, tilidiin (INN) ja selle soolad ning glütsiin ja β-alaniin)

6,5

0

2922 50 00

Aminoalkoholfenoolid, aminohapefenoolid ja muud hapnikku sisaldavate funktsionaal
rühmadega aminoühendid (v.a aminoalkoholid, aminonaftoolid ja muud aminofenoo
lid, nende eetrid, estrid ja soolad, aminoaldehüüdid, aminoketoonid ja aminokinoonid
ning nende soolad, aminohapped ja nende estrid ja soolad)

6,5

0

2923 10 00

Koliin ja selle soolad

6,5

0

2923 20 00

Letsitiinid ja muud fosfoaminolipiidid, kindla või muutuva keemilise koostisega

5,7

0

2923 90 00

Kvaternaarsed ammooniumsoolad ja hüdroksiidid (v.a koliin ja selle soolad)

6,5

0

2924 11 00

Meprobamaat (INN)

Tollimaksuvaba

0

2924 12 00

Fluoroatseetamiid (ISO), monokrotofoss (ISO) ja fosfamidoon (ISO)

6,5

0

2924 19 00

Atsüklilised amiidid, k.a atsüklilised karbamaadid ja nende derivaadid; nende soolad (v.
a meprobamaat (INN), Fluoroatseetamiid (ISO), monokrotofoss (ISO) ja fosfamidoon
(ISO))

6,5

0
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2924 21 10

Isoproturoon (ISO)

6,5

0

2924 21 90

Ureiinid ja nende derivaadid; nende soolad (v.a isoproturoon (ISO))

6,5

0

2924 23 00

2-atseetamidobensoehape (N-atsetüülantraniilhape) ja selle soolad

6,5

0

2924 24 00

Etinamaat (INN)

Tollimaksuvaba

0

2924 29 10

Lidokaiin (INN)

Tollimaksuvaba

0

2924 29 30

Paratsetamool (INN)

6,5

0

2924 29 95

Tsüklilised amiidid, k.a tsüklilised karbamaadid, ja nende derivaadid; nende soolad (v.a
ureiinid ja nende derivaadid, nende soolad, 2-atseetamidobensoehape (N-atsetüülantra
niilhape) ja selle soolad ning etinamaat (INN), lidokaiin (INN) ja paratsetamool (INN))

6,5

0

2925 11 00

Sahhariin ja selle soolad

6,5

0

2925 12 00

Glutetimiid (INN)

Tollimaksuvaba

0

2925 19 10

3,3′, 4,4′, 5,5′, 6,6′-oktabromo-N,N′-etüleendiftaalimiid

Tollimaksuvaba

0

2925 19 30

N,N′-etüleenbis(4,5-dibromoheksahüdro-3,6-metanoftaalimiid)

Tollimaksuvaba

0

2925 19 95

Imiidid ja nende derivaadid; nende soolad (v. asahhariin ja selle soolad, glutetimiid
(INN), 3,3′, 4,4′, 5,5′, 6,6′-oktabromo-N,N′-etüleendiftaalimiid, N,N′-etüleenbis[4,5-di
bromoheksahüdro-3,6-metanoftaalimiid] ja elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised
ühendid)

6,5

0

2925 21 00

Kloordimeform (ISO)

6,5

0

2925 29 00

Imiinid ja nende derivaadid; nende soolad (v.a kloordimeform (ISO))

6,5

0

2926 10 00

Akrüülnitriil

6,5

0

2926 20 00

1-tsüanoguanidiin (ditsüaandiamiid)

6,5

0

2926 30 00

Fenproporeks (INN) ja selle soolad; metadooni (INN) sünteesi vaheprodukt (4-tsüano-2dimetüülamino-4,4-difenüülbutaan)

6,5

0

2926 90 20

Isoftalonitriil

6

0

2926 90 95

Funktsionaalse nitrilorühmaga ühendid (v.a akrüülnitriil, 1-tsüanoguanidiin (ditsüaan
diamiid), fenproporeks (INN) ja selle soolad, metadooni (INN) sünteesi vaheprodukt (4tsüano-2-dimetüülamino-4,4-difenüülbutaan) ja isoftalonitriil)

6,5

0
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6,5

0

Tollimaksuvaba

0

2927 00 00

Diaso-, aso- ja asoksüühendid

2928 00 10

N,N-bis(2-metoksüetüül)hüdroksüülamiin

2928 00 90

Hüdrasiini ja hüdroksüülamiini orgaanilised derivaadid (v.a N,N-bis(2-metoksüetüül)hü
droksüülamiin)

6,5

0

2929 10 10

Metüülfenüleendiisotsüanaadid (tolueendiisotsüanaadid)

6,5

0

2929 10 90

Isotsüanaadid (v.a metüülfenüleendiisotsüanaadid (tolueendiisotsüanaadid))

6,5

0

2929 90 00

Lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega ühendid (v.a funktsionaalse amino
rühmaga ühendid; aminoühendid, millel on hapnikku sisaldav funktsionaalrühm; kva
ternaarsed ammooniumsoolad ja hüdroksiidid; letsitiin ja muud fosfoaminolipiidid;
funktsionaalse karboksüamidorühmaga ühendid; funktsionaalse amidorühmaga süsi
happeühendid; funktsionaalse karboksüimidorühmaga, funktsionaalse imidorühmaga
või funktsionaalse nitrilorühmaga ühendid; diaso-, aso- ja asoksüühendid; hüdrasiini ja
hüdroksüülamiini orgaanilised derivaadid ja isotsüanaadid)

6,5

0

2930 20 00

Tiokarbamaadid ja ditiokarbamaadid (v.a elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised
ühendid)

6,5

0

2930 30 00

Tiuraammono-, -di- ja -tetrasulfiidid

6,5

0

2930 40 10

Metioniin (INN)

Tollimaksuvaba

0

2930 40 90

Metioniin (v.a metioniin (INN))

6,5

0

2930 50 00

Kaptafool (ISO) ja metamidofoss (ISO)

6,5

0

2930 90 13

Tsüsteiin ja tsüstiin

6,5

0

2930 90 16

Tsüsteiini või tsüstiini derivaadid

6,5

0

2930 90 20

Tiodiglükool (INN) (2,2′-tiodietanool)

6,5

0

2930 90 30

DL-2-hüdroksü-4-(metüültio)võihape

Tollimaksuvaba

0

2930 90 40

2,2′-tiodietüülbis[3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat]

Tollimaksuvaba

0

2930 90 50

Isomeeride 4-metüül-2,6-bis(metüültio)-m-fenüleendiamiini ja 2-metüül-4,6-bis(metüül
tio)-m-fenüleendiamiini segu

Tollimaksuvaba

0
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2930 90 85

Orgaanilised tioühendid (v.a tio- ja ditiokarbamaadid, tiuraammono-, di- või tetrasulfii
did, metioniin, kaptafool (ISO), metamidofoss (ISO), tsüsteiin või tsüstiin või nende de
rivaadid, tiodiglükool (INN) (2,2′-tiodietanool), DL-2-hüdroksü-4-(metüültio)võihape,
2,2′-tiodietüülbis[3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat] ja isomeeride 4metüül-2,6-bis(metüültio)-m-fenüleendiamiini ja 2-metüül-4,6-bis(metüültio)-m-fenü
leendiamiini segu)

6,5

0

2931 00 10

Dimetüülmetüülfosfonaat

6,5

0

2931 00 20

Metüülfosfonüüldifluoriid (metüülfosfoondifluoriid)

6,5

0

2931 00 30

Metüülfosfonüüldikloriid

6,5

0

2931 00 95

Eraldi kindla keemilise koostisega elementorgaanilised ühendid, mujal nimetamata (v.a
elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2932 11 00

Tetrahüdrofuraan

6,5

0

2932 12 00

2-furüülaldehüüd (furfuraldehüüd)

6,5

0

2932 13 00

Furfurüülalkohol ja tetrahüdrofurfurüülalkohol

6,5

0

2932 19 00

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale hapniku aatomi(te),
kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) furaaniringiga ühendid (v.a te
trahüdrofuraan, 2-furüülaldehüüd (furfuraldehüüd), furfurüülalkohol ja tetrahüdrofurfu
rüülalkohol)

6,5

0

2932 21 00

Kumariin, metüülkumariinid ja etüülkumariinid

6,5

0

2932 29 10

Fenoolftaleiin

Tollimaksuvaba

0

2932 29 20

1-hüdroksü-4-[1-(4-hüdroksü-3-metoksükarbonüül-1-naftüül)-3-okso-1H,
[de]isokromeen-1-üül]-6-oktadetsüüloksü-2-naftohape

Tollimaksuvaba

0

2932 29 30

3′-kloro-6′-tsükloheksüülaminospiro[isobensofuraan-1(3H), 9′-ksanteen]-3-oon

Tollimaksuvaba

0

2932 29 40

6′-(N-etüül-p-toluidino)-2′-metüülspiro[isobensofuraan-1(3H), 9′-ksanteen]-3-oon

Tollimaksuvaba

0

2932 29 50

Metüül-6-dokosüüloksü-1-hüdroksü-4-[1-(4-hüdroksü-3-metüül-1-fenantrüül)-3-okso1H, 3H-nafto[1,8-cd]püraan-1-üül]naftaleen-2-karboksülaat

Tollimaksuvaba

0

2932 29 60

Gamma-butürolaktoon

6,5

0

3H-benso
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2932 29 85

Laktoonid (v.a kumariin, metüülkumariinid, etüülkumariinid, fenoolftaleiin, 1-hü
droksü-4-[1-(4-hüdroksü-3-metoksükarbonüül-1-naftüül)-3-okso-1H, 3H-benso[de]iso
kromeen-1-üül]-6-oktadetsüüloksü-2-naftohape, 3′-kloro-6′-tsükloheksüülaminospiro
[isobensofuraan-1(3H),9′-ksanteen]-3-oon, 6′-(N-etüül-p-toluidino)-2′-metüülspiro[iso
bensofuraan-1(3H),9′-ksanteen]-3-oon,
metüül-6-dokosüüloksü-1-hüdroksü-4-[1-(4hüdroksü-3-metüül-1-fenantrüül)-3-okso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]püraan-1-üül]naftaleen2-karboksülaat, gamma-butürolaktoon ning elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised
ühendid)

6,5

0

2932 91 00

Isosafrool

6,5

0

2932 92 00

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)propaan-2-oon

6,5

0

2932 93 00

Piperonaal

6,5

0

2932 94 00

Safrool

6,5

0

2932 95 00

Tetrahüdrokannabinoolid (kõik isomeerid)

6,5

0

2932 99 50

Nelja-aatomilise tsükliga epoksiidid

6,5

0

2932 99 70

Tsüklilised atsetaalid ja sise-poolatsetaalid, millel on või ei ole muid hapnikku sisalda
vaid funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid (v.a safrool,
isosafrool, piperonaal ning 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)propaan-2-oon)

6,5

0

2932 99 85

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale hapniku aatomi(te)
(v.a kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) furaaniringiga ühendid, lak
toonid, isosafrool, 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)propaan-2-oon, piperonaal, safrool, te
trahüdrokannabinoolid (kõik isomeerid), nelja-aatomilise tsükliga epoksiidid ning tsü
klilised atsetaalid ja sise-poolatsetaalid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid
funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid ja elavhõbeda
anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2933 11 10

Propüfenasoon

Tollimaksuvaba

0

2933 11 90

Fenasoon (antipüriin) ja selle derivaadid (v.a propüfenasoon (INN))

6,5

0

2933 19 10

Fenüülbutasoon (INN)

Tollimaksuvaba

0

2933 19 90

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi
(te), kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) pürasooliringiga ühendid
(v.a fenasoon (antipüriin) ja selle derivaadid ning fenüülbutasoon (INN))

6,5

0

2933 21 00

Hüdantoiin ja selle derivaadid

6,5

0

2933 29 10

Nafasoliinhüdrokloriid (INNM) ja nafasoliinnitraat (INNM); fentolamiin (INN); tolaso
liinhüdrokloriid (INNM)

Tollimaksuvaba

0
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2933 29 90

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi
(te), kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) imidasooliringiga ühendid
(v.a hüdantoiin ja selle derivaadid, nafasoliinhüdrokloriid (INNM), nafasoliinnitraat
(INNM), fentolamiin (INN) ja tolasoliinhüdrokloriid (INNM))

6,5

0

2933 31 00

Püridiin ja selle soolad

5,3

0

2933 32 00

Piperidiin ja selle soolad

6,5

0

2933 33 00

Alfentaniil (INN), aniileridiin (INN), besitramiid (INN), broomasepaam (INN), difenok
siin (INN), difenoksülaat (INN), dipipanoon (INN), fentanüül (INN), ketobemidoon
(INN), metüülfenidaat (INN), pentasotsiin (INN), petidiin (INN), petidiini sünteesi vahe
produkt A, fentsüklidiin (INN) (PCP), fenoperidiin (INN), pipradrool (INN), piritramiid
(INN), propiraam (INN) ja trimeperidiin (INN) ja nende soolad

6,5

0

2933 39 10

Iproniasiid (INN); ketobemidoonhüdrokloriid (INNM); püridostigmiinbromiid (INN)

Tollimaksuvaba

0

2933 39 20

2,3,5,6-tetrakloropüridiin

Tollimaksuvaba

0

2933 39 25

3,6-dikloropüridiin-2-karboksüülhape

Tollimaksuvaba

0

2933 39 35

2-hüdroksüetüülammoonium-3,6-dikloropüridiin-2-karboksülaat

Tollimaksuvaba

0

2933 39 40

2-butoksüetüül(3,5,6-trikloro-2-püridüüloksü)atsetaat

Tollimaksuvaba

0

2933 39 45

3,5-dikloro-2,4,6-trifluoropüridiin

Tollimaksuvaba

0

2933 39 50

Fluoroksüpür (ISO), metüülester

4

0

2933 39 55

4-metüülpüridiin

Tollimaksuvaba

0

2933 39 99

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi
(te), kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) püridiiniringiga ühendid (v.
a püridiin, piperidiin, alfentaniil (INN), aniileridiin (INN), besitramiid (INN), broomase
paam (INN), difenoksiin (INN), difenoksülaat (INN), dipipanoon (INN), fentanüül (INN),
ketobemidoon (INN), metüülfenidaat (INN), pentasotsiin (INN), petidiin (INN), petidiini
sünteesi vaheprodukt A, fentsüklidiin (INN) (PCP), fenoperidiin (INN), pipradrool (INN),
piritramiid (INN), propiraam (INN) ja trimeperidiin (INN) ja nende soolad ning ipronia
siid (INN), ketobemidoonhüdrokloriid (INNM), püridostigmiinbromiid (INN), 2,3,5,6-te
trakloropüridiin, 3,6-dikloropüridiin-2-karboksüülhape, 2-hüdroksüetüülammoonium3,6-dikloropüridiin-2-karboksülaat, 2-butoksüetüül(3,5,6-trikloro-2-püridüüloksü)atse
taat, 3,5-dikloro-2,4,6-trifluoropüridiin, fluoroksüpür (ISO), metüülester, 4-metüülpüri
diin ning elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2933 41 00

Levorfanool (INN) ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0
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5,5

0

Tollimaksuvaba

0

2933 49 10

Kinoliini halogeenderivaadid; kinoliinkarboksüülhappe derivaadid

2933 49 30

Dextrometorpaan (INN) ja selle derivaadid

2933 49 90

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi
(te), hüdrogeenitud või hüdrogeenimata kinoliini- või isokinoliiniringiga ühendid, mil
les ei ole muid kondenseerunud tsükleid (v.a levorfanool (INN), dextrometorpaan (INN)
ja selle soolad, kinoliini halogeenderivaadid; kinoliinkarboksüülhappe derivaadid ning
elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2933 52 00

Malonüüluurea (barbituurhape) ja selle soolad

6,5

0

2933 53 10

Fenobarbitaal (INN) ja barbitaal (INN) ja nende soolad

Tollimaksuvaba

0

2933 53 90

Allobarbitaal (INN), amobarbitaal (INN), butalbitaal (INN), butobarbitaal, tsüklobarbi
taal (INN), metüülfenobarbitaal (INN), pentobarbitaal (INN), sekbutabarbitaal (INN), se
kobarbitaal (INN) ja vinüülbitaal (INN); nende soolad

6,5

0

2933 54 00

Malonüüluurea (barbituurhappe) derivaadid ja nende soolad (v.a malonüüluurea soo
lad)

6,5

0

2933 55 00

Loprazolaam (INN), meklokvaloon (INN), metakvaloon (INN) ja sipeprool (INN) ja
nende soolad

Tollimaksuvaba

0

2933 59 10

Diasinoon (ISO)

Tollimaksuvaba

0

2933 59 20

1,4-diasabitsüklo[2.2.2]oktaan (trietüleendiamiin)

Tollimaksuvaba

0

2933 59 95

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi
(te), hüdrogeenitud või hüdrogeenimata pürimidiiniringiga või piperasiiniringiga ühen
did (v.a malonüüluurea (barbituurhape) ja selle derivaadid, allobarbitaal (INN), amobar
bitaal (INN), butalbitaal (INN), butobarbitaal, tsüklobarbitaal (INN), metüülfenobarbitaal
(INN), pentobarbitaal (INN), sekbutabarbitaal (INN), sekobarbitaal (INN) ja vinüülbitaal
(INN), loprazolaam (INN), meklokvaloon (INN), metakvaloon (INN) ja sipeprool (INN)
ja nende soolad ning diasinoon (ISO) ja 1,4-diasabitsüklo[2.2.2]oktaan (trietüleendia
miin))

6,5

0

2933 61 00

Melamiin

6,5

0

2933 69 10

Atrasiin (ISO); propasiin (ISO); simasiin (ISO); heksahüdro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triasiin
(heksogeen, trimetüleentrinitramiin)

5,5

0

2933 69 20

Meteenamiin (INN) (heksametüleentetraamiin)

Tollimaksuvaba

0

2933 69 30

2,6-di-tert-butüül-4-[4,6-bis(oktüültio)-1,3,5-triasiin-2-üülamino]fenool

Tollimaksuvaba

0
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2933 69 80

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi
(te), kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) triasiiniringiga ühendid (v.a
melamiin, atrasiin (ISO), propasiin (ISO), simasiin (ISO), heksahüdro-1,3,5-trinitro1,3,5-triasiin (heksogeen, trimetüleentrinitramiin), meteenamiin (INN) (heksametüleen
tetraamiin) ja 2,6-di-tert-butüül-4-[4,6-bis(oktüültio)-1,3,5-triasiin-2-üülamino]fenool)

6,5

0

2933 71 00

6-heksaanlaktaam (ε-kaprolaktaam)

6,5

0

2933 72 00

Klobasaam (INN) ja metüprüloon (INN)

Tollimaksuvaba

0

2933 79 00

Laktaamid (v.a 6-heksaanlaktaam (ε-kaprolaktaam), klobasaam (INN), metüprüloon
(INN) ja elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2933 91 10

Kloordiasepoksiid (INN)

Tollimaksuvaba

0

2933 91 90

Alprasolaam (INN), kamasepaam (INN), klonasepaam (INN), klorasepaat, delorasepaam
(INN), diasepaam (INN), estasolaam (INN), etüülloflasepaat (INN), fludiasepaam (INN),
flunitrasepaam (INN), flurasepaam (INN), halasepaam (INN), lorasepaam (INN), lorme
tasepaam (INN), masindool (INN), medasepaam (INN), midasolaam (INN), nimetase
paam (INN), nitrasepaam (INN), nordasepaam (INN), oksasepaam (INN), pinasepaam
(INN), prasepaam (INN), pürovaleroon (INN), temasepaam (INN), tetrasepaam (INN) ja
triasolaam (INN); nende soolad ning kloordiasepoksiidi (INN) soolad

6,5

0

2933 99 10

Bensimidasool-2-tiool (merkaptobensimidasool)

6,5

0

2933 99 20

Indool, 3-metüülindool (skatool), 6-allüül-6,7-dihüdro-5H-dibens(c,e)asepiin (asapetiin),
fenindamiin (INN) ja nende soolad; imipramiinhüdrokloriid (INNM)

5,5

0

2933 99 30

Monoasepiinid

6,5

0

2933 99 40

Diasepiinid

6,5

0

2933 99 50

2,4-di-tert-butüül-6-(5-klorobensotriasool-2-üül)fenool

Tollimaksuvaba

0

2933 99 90

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi
(te) (v.a kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) pürasooli-, imidasooli-,
püridiini- või triasiiniringiga ühendid, hüdrogeenitud või hüdrogeenimata kinoliini- või
isokinoliiniringiga ühendid, milles ei ole muid kondenseerunud tsükleid, hüdrogeenitud
või hüdrogeenimata pürimidiiniringiga või piperasiiniringiga ühendid, laktaamid, alpra
solaam (INN), kamasepaam (INN), kloordiasepoksiid (INN), klonasepaam (INN), klora
sepaat, delorasepaam (INN), diasepaam (INN), estasolaam (INN), etüülloflasepaat (INN),
fludiasepaam (INN), flunitrasepaam (INN), flurasepaam (INN), halasepaam (INN), lora
sepaam (INN), lormetasepaam (INN), masindool (INN), medasepaam (INN), midasolaam
(INN), nimetasepaam (INN), nitrasepaam (INN), nordasepaam (INN), oksasepaam (INN),
pinasepaam (INN), prasepaam (INN), pürovaleroon (INN), temasepaam (INN), tetrase
paam (INN) ja triasolaam (INN) ja nende soolad, bensimidasool-2-tiool (merkaptobensi
midasool), indool, 3-metüülindool (skatool), 6-allüül-6,7-dihüdro-5H-dibens(c,e)asepiin
(asapetiin), fenindamiin (INN) ja nende soolad, imipramiinhüdrokloriid (INNM), mo
noasepiinid, diasepiinid ja 2,4-di-tert-butüül-6-(5-klorobensotriasool-2-üül)fenool)

6,5

0
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2934 10 00

Heterotsüklilised kondenseerumata (hüdrogeenitud või hüdrogeenimata) tiasooliringiga
ühendid

6,5

0

2934 20 20

Di(bensotiasool-2-üül)disulfiid; bensotiasool-2-tiool (merkaptobensotiasool) ja selle
soolad

6,5

0

2934 20 80

Heterotsüklilised hüdrogeenitud või hüdrogeenimata bensotiasooliringiga ühendid, mil
les ei ole muid kondenseerunud tsükleid (v.a di(bensotiasool-2-üül)disulfiid; bensotia
sool-2-tiool (merkaptobensotiasool) ja selle soolad ning elavhõbeda anorgaanilised ja
orgaanilised ühendid)

6,5

0

2934 30 10

Tietüülperasiin (INN); tioridasiin (INN) ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2934 30 90

Heterotsüklilised hüdrogeenitud või hüdrogeenimata fenotiasiiniringiga ühendid, milles
ei ole muid kondenseerunud tsükleid (v.a tietüülperasiin (INN), tioridasiin (INN) ja selle
soolad)

6,5

0

2934 91 00

Aminoreks (INN), brotisolaam (INN), klotiasepaam (INN), kloksasolaam (INN), dekstro
moramiid (INN), haloksasolaam (INN), ketasolaam (INN), mesokarb (INN), oksasolaam
(INN), pemoliin (INN), fendimetrasiin (INN), fenmetrasiin (INN) ja sufentaniil (INN) ja
nende soolad

Tollimaksuvaba

0

2934 99 10

Kloroprotikseen (INN) tenalidiin (INN) ning selle tartraadid ja maleaadid

Tollimaksuvaba

0

2934 99 20

Furasolidoon (INN)

Tollimaksuvaba

0

2934 99 30

7-aminokefalosporaanhape

Tollimaksuvaba

0

2934 99 40

(6R, 7R)-3-atsetoksümetüül-7-[(R)-2-formüüloksü-2-fenüülatsetamido]-8-okso-5-tia-1asabitsüklo[4.2.0]okt-2-een-2-karboksüülhappe soolad ja estrid

Tollimaksuvaba

0

2934 99 50

1-[2-(1,3-dioksan-2-üül)etüül]-2-metüülpüridiiniumbromiid

Tollimaksuvaba

0

2934 99 90

Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; heterotsüklil
sed ühendid (v.a need, millel ei ole muid heteroaatomeid peale hapniku või lämmastiku
aatomi(te); tiasooli-, bensotiasooli-, fenotiasiiniringiga ühendid või milles on muid kon
denseerunud tsükleid, aminoreks (INN), brotisolaam (INN), klotiasepaam (INN), kloksa
solaam (INN), dekstromoramiid (INN), haloksasolaam (INN), ketasolaam (INN), meso
karb (INN), oksasolaam (INN), pemoliin (INN), fendimetrasiin (INN), fenmetrasiin (INN)
ja sufentaniil (INN) ja nende soolad, kloroprotikseen (INN); tenalidiin (INN) ning selle
tartraadid ja maleaadid; furasolidoon (INN); 7-aminokefalosporaanhape; (6R, 7R)-3-at
setoksümetüül-7-[(R)-2-formüüloksü-2-fenüülatsetamido]-8-okso-5-tia-1-asabitsüklo
[4.2.0]okt-2-een-2-karboksüülhappe soolad ja estrid, 1-[2-(1,3-dioksan-2-üül)etüül]-2metüülpüridiiniumbromiid ning elavhõbeda anorgaanilised ja orgaanilised ühendid)

6,5

0

2935 00 10

3-{1-[7-(heksadetsüülsulfonüülamino)-1H-indool-3-üül]-3-okso-1H,
püraan-1-üül}-N,N-dimetüül-1H-indool-7-sulfoonamiid

Tollimaksuvaba

0

3H-nafto[1,8-cd]
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Tollimaksuvaba

0

6,5

0

2935 00 20

Metosulaam (ISO)

2935 00 90

Sulfoonamiidid (v.a 3-{1-[7-(heksadetsüülsulfonüülamino)-1H-indool-3-üül]-3-okso-1H,
3H-nafto[1,8-cd]püraan-1-üül}-N,N-dimetüül-1H-indool-7-sulfoonamiid ja metosulaam
(ISO))

2936 21 00

A-vitamiinid ja nende derivaadid, eeskätt vitamiinidena kasutatavad

Tollimaksuvaba

0

2936 22 00

B1-vitamiinid ja nende derivaadid, eeskätt vitamiinidena kasutatavad

Tollimaksuvaba

0

2936 23 00

B2-vitamiinid ja nende derivaadid, eeskätt vitamiinidena kasutatavad

Tollimaksuvaba

0

2936 24 00

D-pantoteenhape ja DL-pantoteenhape (B3-vitamiin ja B5-vitamiin) ning nende derivaa
did, eeskätt vitamiinidena kasutatavad

Tollimaksuvaba

0

2936 25 00

B6-vitamiinid ja nende derivaadid, eeskätt vitamiinidena kasutatavad

Tollimaksuvaba

0

2936 26 00

B12-vitamiinid ja nende derivaadid, eeskätt vitamiinidena kasutatavad

Tollimaksuvaba

0

2936 27 00

C-vitamiinid ja nende derivaadid, eeskätt vitamiinidena kasutatavad

Tollimaksuvaba

0

2936 28 00

E-vitamiinid ja nende derivaadid, eeskätt vitamiinidena kasutatavad

Tollimaksuvaba

0

2936 29 10

B9-vitamiinid ja nende derivaadid, eeskätt vitamiinidena kasutatavad

Tollimaksuvaba

0

2936 29 30

H-vitamiinid ja nende derivaadid, eeskätt vitamiinidena kasutatavad

Tollimaksuvaba

0

2936 29 90

Vitamiinid ja nende derivaadid, eeskätt vitamiinidena kasutatavad, segamata (v.a A-,
B1-, B2-, B3-, B5-, B6-, B9-, B12-, C-, E-, ja H vitamiinid ning nende derivaadid)

Tollimaksuvaba

0

2936 90 11

Vitamiinide A+D looduslikud kontsentraadid

Tollimaksuvaba

0

2936 90 19

Vitamiinide looduslikud kontsentraadid (v.a A+D vitamiinide looduslikud kontsentraa
did)

Tollimaksuvaba

0

2936 90 80

Provitamiinid ja vitamiinide segud, k.a lahused mis tahes lahustites (v.a vitamiinide loo
duslikud kontsentraadid)

Tollimaksuvaba

0

2937 11 00

Somatotropiin, selle derivaadid ja struktuurianaloogid, mida kasutatakse eeskätt hor
moonidena

Tollimaksuvaba

0

2937 12 00

Insuliin ja selle soolad, mida kasutatakse eeskätt hormoonidena

Tollimaksuvaba

0
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2937 19 00

Polüpeptiid-, valk- ja glükoproteiinhormoonid, nende derivaadid ja struktuurianaloogid.
mida kasutatakse eeskätt hormoonidena (v.a somatotropiin, selle derivaadid ja struk
tuurianaloogid ning insuliin ja selle soolad)

Tollimaksuvaba

0

2937 21 00

Kortisoon, hüdrokortisoon, prednisoon (dehüdrokortisoon) ja prednisoloon (dehüdro
hüdrokortisoon)

Tollimaksuvaba

0

2937 22 00

Kortikosteroidhormoonide halogeenderivaadid

Tollimaksuvaba

0

2937 23 00

Östrogeenid ja progestageenid

Tollimaksuvaba

0

2937 29 00

Steroidhormoonid, nende derivaadid ja struktuurianaloogid, mida kasutatakse eeskätt
hormoonidena (v.a kortisoon, hüdrokortisoon, prednisoon (dehüdrokortisoon) ja pred
nisoloon (dehüdrohüdrokortisoon), kortikosteroidhormoonide halogeenderivaadid, ös
trogeenid ja progestageenid)

Tollimaksuvaba

0

2937 31 00

Epinefriin

Tollimaksuvaba

0

2937 39 00

Katehhoolamiinhormoonid, nende derivaadid ja struktuurianaloogid, mida kasutatakse
eeskätt hormoonidena (v.a epinefriin)

Tollimaksuvaba

0

2937 40 00

Aminohappederivaadid, mida kasutatakse eeskätt hormoonidena

Tollimaksuvaba

0

2937 50 00

Prostaglandiinid, tromboksaanid ja leukotrieenid, nende derivaadid ja struktuurianaloo
gid, mida kasutatakse eeskätt hormoonidena

Tollimaksuvaba

0

2937 90 00

Hormoonid, looduslikud või sünteetilised; nende derivaadid ja struktuurianaloogid,
mida kasutatakse eeskätt hormoonidena (v.a polüpeptiid-, valk- ja glükoproteiinhor
moonid, steroidhormoonid, katehhoolamiinhormoonid, prostaglandiinid, tromboksaa
nid ja leukotrieenid, nende derivaadid ja struktuurianaloogid ning aminohappederivaa
did)

Tollimaksuvaba

0

2938 10 00

Rutosiid (rutiin) ja selle derivaadid

6,5

0

2938 90 10

Digitaalise glükosiidid

6

0

2938 90 30

Glütsürrishape ja glütsirrisaadid

5,7

0

2938 90 90

Glükosiidid (looduslikud või sünteetilised), nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaa
did (v.a rutosiid (rutiin) ja selle derivaadid, digitaalise glükosiidid, glütsürrishape ja glüt
sirrisaadid)

6,5

0

2939 11 00

Unimaguna põhu kontsentraadid; buprenorfiin (INN), kodeiin, dihüdrokodeiin (INN),
etüülmorfiin, etorfiin (INN), heroiin, hüdrokodoon (INN), hüdromorfoon (INN), mor
fiin, nikomorfiin (INN), oksükodoon (INN), oksümorfoon (INN), folkodiin (INN), teba
koon (INN) ja tebaiin ja nende soolad

Tollimaksuvaba

0
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2939 19 00

Oopiumi alkaloidid ja nende derivaadid; nende soolad (v.a unimaguna põhu kontsen
traadid; buprenorfiin (INN), kodeiin, dihüdrokodeiin (INN), etüülmorfiin, etorfiin (INN),
heroiin, hüdrokodoon (INN), hüdromorfoon (INN), morfiin, nikomorfiin (INN), oksü
kodoon (INN), oksümorfoon (INN), folkodiin (INN), tebakoon (INN) ja tebaiin ja nende
soolad)

Tollimaksuvaba

0

2939 20 00

Kiinakoore alkaloidid ja nende derivaadid; nende soolad

Tollimaksuvaba

0

2939 30 00

Kofeiin ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2939 41 00

Efedriin ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2939 42 00

Pseudoefedriin (INN) ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2939 43 00

Katiin (INN) ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2939 49 00

Efedriinid ja nende soolad (v.a efedriin, pseudoefedriin (INN), katiin (INN) ja nende soo
lad)

Tollimaksuvaba

0

2939 51 00

Fenetülliin (INN) ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2939 59 00

Teofülliin ja aminofülliin (teofülliinetüleendiamiin) ning nende derivaadid; nende soolad
(v.a fenetülliin (INN) ja selle soolad)

Tollimaksuvaba

0

2939 61 00

Ergometriin (INN) ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2939 62 00

Ergotamiin (INN) ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2939 63 00

Lüsergiinhape ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2939 69 00

Hariliku tungaltera alkaloidid ja nende derivaadid; nende soolad (v.a lüsergiinhape, er
gotamiin ja ergometriin ja nende soolad)

Tollimaksuvaba

0

2939 91 11

Toorkokaiin

Tollimaksuvaba

0

2939 91 19

Kokaiin ja selle soolad (v.a toorkokaiin)

Tollimaksuvaba

0

2939 91 90

Ekgoniin, levometamfetamiin, metamfetamiin (INN), ratseemiline metamfetamiin;
nende soolad, estrid ja muud derivaadid, ning kokaiini estrid ja muud derivaadid (v.a
kokaiini soolad)

Tollimaksuvaba

0

2939 99 00

Looduslikud või sünteesitud taimsed alkaloidid, nende soolad, eetrid, estrid ja muud
derivaadid (v.a oopiumi alkaloidid, kiinakoore alkaloidid, teofülliin, aminofülliin (teofül
liinetüleendiamiin), hariliku tungaltera alkaloidid; nende soolad ja derivaadid, kokaiin,
ekgoniin, levometamfetamiin, metamfetamiin (INN), ratseemiline metamfetamiin;
nende soolad, estrid ja muud derivaadid, kofeiin, efedriinid ja nende soolad)

Tollimaksuvaba

0
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2940 00 00

Keemiliselt puhtad suhkrud (v.a sahharoos, laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos); suh
krute eetrid, atsetaalid ja estrid; nende soolad (v.a looduslikud või sünteesitud, provita
miinid, vitamiinid, hormoonid, glükosiidid, taimsed alkaloidid, nende soolad, eetrid, es
trid ja muud derivaadid)

6,5

0

2941 10 10

Amoksitsilliin (INN) ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

2941 10 20

Ampitsilliin (INN), metampitsilliin (INN), pivampitsilliin (INN) ja nende soolad

Tollimaksuvaba

0

2941 10 90

Penitsilliinid ja nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaadid; nende soolad (v.a
amoksitsilliin (INN), ampitsilliin (INN), metampitsilliin (INN), pivampitsilliin (INN) ja
nende soolad)

Tollimaksuvaba

0

2941 20 30

Dihüdrostreptomütsiin, selle soolad, estrid ja hüdraadid

5,3

0

2941 20 80

Streptomütsiinid ja nende derivaadid; nende soolad (v.a dihüdrostreptomütsiin, selle
soolad, estrid ja hüdraadid)

Tollimaksuvaba

0

2941 30 00

Tetratsükliinid ja nende derivaadid; nende soolad

Tollimaksuvaba

0

2941 40 00

Klooramfenikool ja selle derivaadid; nende soolad

Tollimaksuvaba

0

2941 50 00

Erütromütsiin ja selle derivaadid; nende soolad

Tollimaksuvaba

0

2941 90 00

Antibiootikumid (v.a penitsilliinid ja nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaadid;
nende soolad; streptomütsiinid, tetratsükliinid, klooramfenikool ja erütromütsiin, nende
derivaadid ja soolad)

Tollimaksuvaba

0

2942 00 00

Individuaalsed kindla keemilise koostisega elementorgaanilised ühendid, mida mujal ei
ole nimetatud

6,5

0

3001 20 10

Organoteraapias kasutatavad näärmete, muude organite või nende nõrede ekstraktid,
inimeselt pärinevad

Tollimaksuvaba

0

3001 20 90

Organoteraapias kasutatavad näärmete, muude organite või nende nõrede ekstraktid,
loomorganismist pärinevad

Tollimaksuvaba

0

3001 90 20

Organoteraapias kasutatavad kuivatatud näärmed ja muud organid, pulbrina või pul
bristamata ning muud ravis ja profülaktikas kasutatavad mujal nimetamata inimeselt
pärinevad ained

Tollimaksuvaba

0

3001 90 91

Hepariin ja selle soolad

Tollimaksuvaba

0

3001 90 98

Organoteraapias kasutatavad kuivatatud näärmed ja muud organid, pulbrina või pul
bristamata ning muud ravis ja profülaktikas kasutatavad mujal nimetamata loomorga
nismist pärinevad ained

Tollimaksuvaba

0

3002 10 10

Antiseerumid

Tollimaksuvaba

0
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3002 10 91

Hemoglobiin, vere globuliinid ja seerumglobuliinid

Tollimaksuvaba

0

3002 10 95

Verefraktsioonid ning modifitseeritud immunoloogilised tooted, k.a need, mis on saa
dud biotehnoloogiliste menetluste abil), inimverest (v.a antiseerumid, hemoglobiin, vere
globuliinid ja seerumglobuliinid)

Tollimaksuvaba

0

3002 10 99

Verefraktsioonid ning modifitseeritud immunoloogilised tooted, k.a need, mis on saa
dud biotehnoloogiliste menetluste abil), loomaverest (v.a antiseerumid, hemoglobiin,
vere globuliinid ja seerumglobuliinid)

Tollimaksuvaba

0

3002 20 00

Inimmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid

Tollimaksuvaba

0

3002 30 00

Veterinaarmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid

Tollimaksuvaba

0

3002 90 10

Inimveri

Tollimaksuvaba

0

3002 90 30

Ravi, profülaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri

Tollimaksuvaba

0

3002 90 50

Mikroorganismide kultuurid (v.a pärmid)

Tollimaksuvaba

0

3002 90 90

Tokisiinid jms tooted, nt plasmoodiumid (v.a vaktsiinid ja mikroorganismide kultuurid)

Tollimaksuvaba

0

3003 10 00

Ravimid, mis sisaldavad penitsilliine, nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaate,
streptomütsiine või nende derivaate, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pa
kendamata

Tollimaksuvaba

0

3003 20 00

Ravimid, mis sisaldavad muid antibiootikume, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jae
müügiks pakendamata (v.a ravimid, mis sisaldavad penitsilliine, nende penitsillaanhap
pestruktuuriga derivaate, streptomütsiine või nende derivaate)

Tollimaksuvaba

0

3003 31 00

Ravimid, mis sisaldavad insuliini, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pa
kendamata

Tollimaksuvaba

0

3003 39 00

Ravimid, mis sisaldavad hormoone või hormoonidena kasutatavaid steroide, kuid ei si
salda antibiootikume, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata (v.a
insuliini sisaldavad)

Tollimaksuvaba

0

3003 40 00

Ravimid, mis sisaldavad alkaloide või nende derivaate, kuid ei sisalda hormoone, hor
moonidena kasutatavaid steroide ega antibiootikume, kindlatesse doosidesse jaotamata
ja jaemüügiks pakendamata

Tollimaksuvaba

0

3003 90 10

Ravimid, mis sisaldavad joodi või joodiühendeid, kindlatesse doosidesse jaotamata ja
jaemüügiks pakendamata

Tollimaksuvaba

0
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3003 90 90

Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud
ravimid, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata (v.a antibiootiku
mid, mis sisaldavad hormoone või hormoonidena kasutatavad steroidid, mis ei sisalda
antibiootikume, alkaloidid või nende derivaadid, hormoonid või antibiootikumid, või
rubriikide 3002, 3005 ja 3006 tooted)

Tollimaksuvaba

0

3004 10 10

Ravimid, mis sisaldavad aktiivainena ainult penitsilliine või nende penitsillaanhappes
truktuuriga derivaate, väljamõõdetud doosidena (k.a transdermaalse manustamise süs
teemi abil kasutatavad doosid) või jaemüügipakendis

Tollimaksuvaba

0

3004 10 90

Ravimid, mis sisaldavad streptomütsiine või nende derivaate eraldi või koos penitsillii
nide või nende derivaatidega, väljamõõdetud doosidena (k.a transdermaalse manusta
mise süsteemi abil kasutatavad doosid) või jaemüügipakendis (v.a ravimid, mis sisalda
vad ainult penitsilliine või nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaate)

Tollimaksuvaba

0

3004 20 10

Ravimid, mis sisaldavad muid antibiootikume, jaemüügivormis või -pakendis (v.a ravi
mid, mis sisaldavad penitsilliine, nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaate või
streptomütsiine või nende derivaate)

Tollimaksuvaba

0

3004 20 90

Ravimid, mis sisaldavad muid antibiootikume, väljamõõdetud doosidena (k.a transder
maalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) (v.a penitsilliinid või nende pe
nitsillaanhappestruktuuriga derivaadid või streptomütsiinid või nende derivaadid, ja
jaemüügipakendis)

Tollimaksuvaba

0

3004 31 10

Ravimid, mis sisaldavad insuliini, kuid ei sisalda antibiootikume, jaemüügivormis või
-pakendis

Tollimaksuvaba

0

3004 31 90

Ravimid, mis sisaldavad insuliini, kuid ei sisalda antibiootikume, väljamõõdetud doosi
dena (sh transdermaalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) (v.a jaemüügi
pakendis)

Tollimaksuvaba

0

3004 32 10

Ravimid, mis sisaldavad neerupealise koore hormoone, nende derivaate või struktuuria
nalooge, kuid ei sisalda antibiootikume, jaemüügivormis või -pakendis

Tollimaksuvaba

0

3004 32 90

Ravimid, mis sisaldavad neerupealise koore hormoone, nende derivaate või struktuuria
nalooge, kuid ei sisalda antibiootikume, väljamõõdetud doosidena (sh transdermaalse
manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) (v.a jaemüügipakendis)

Tollimaksuvaba

0

3004 39 10

Ravimid, mis sisaldavad hormoone või hormoonidena kasutatavaid steroide, kuid ei si
salda antibiootikume, jaemüügivormis või -pakendis (v.a ravimid, mis sisaldavad insu
liini või neerupealise koore hormoone, nende derivaate või struktuurianalooge)

Tollimaksuvaba

0
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3004 39 90

Ravimid, mis sisaldavad hormoone või hormoonidena kasutatavaid steroide, kuid ei si
salda antibiootikume, väljamõõdetud doosidena (k.a transdermaalse manustamise süs
teemi abil kasutatavad doosid) (v.a ravimid, mis sisaldavad insuliini või neerupealise
koore hormoone, nende derivaate või struktuurianalooge, ja jaemüügipakendis)

Tollimaksuvaba

0

3004 40 10

Ravimid, mis sisaldavad alkaloide või nende derivaate, kuid ei sisalda hormoone, hor
moonidena kasutatavaid steroide ega antibiootikume, jaemüügivormis või -pakendis

Tollimaksuvaba

0

3004 40 90

Ravimid, mis sisaldavad alkaloide või nende derivaate, kuid ei sisalda hormoone, hor
moonidena kasutatavaid steroide ega antibiootikume, väljamõõdetud doosidena (k.a
transdermaalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) (v.a jaemüügipakendis)

Tollimaksuvaba

0

3004 50 10

Ravimid, mis sisaldavad provitamiine, vitamiine (sh naturaalsed kontsentraadid ning
nendest saadud eeskätt vitamiinidena kasutatavad derivaadid), jaemüügivormis või -pa
kendis

Tollimaksuvaba

0

3004 50 90

Ravimid, mis sisaldavad provitamiine, vitamiine (sh naturaalsed kontsentraadid ning
nendest saadud eeskätt vitamiinidena kasutatavad derivaadid), väljamõõdetud doosi
dena (k.a transdermaalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) (v.a jaemüügi
pakendis)

Tollimaksuvaba

0

3004 90 11

Ravimid, mis sisaldavad joodi või joodiühendeid, jaemüügivormis või -pakendis

Tollimaksuvaba

0

3004 90 19

Ravis või profülaktikas kasutatavad komponentidest kokkusegatud või ühekomponen
dised ravimid, jaemüügivormis või -pakendis (v.a ravimid, mis sisaldavad antibiooti
kume; ravimid, mis sisaldavad hormoone või hormoonidena kasutatavaid steroide,
kuid ei sisalda antibiootikume; ravimid, mis sisaldavad alkaloide või nende derivaate,
kuid ei sisalda hormoone ega antibiootikume ning ravimid, mis sisaldavad provita
miine, vitamiine või nendest saadud eeskätt vitamiinidena kasutatavaid derivaate, ning
ravimid, mis sisaldavad joodi või joodiühendeid)

Tollimaksuvaba

0

3004 90 91

Ravimid, mis sisaldavad joodi või joodiühendeid, väljamõõdetud doosidena (k.a trans
dermaalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) (v.a jaemüügipakendis)

Tollimaksuvaba

0

3004 90 99

Ravis või profülaktikas kasutatavad komponentidest kokkusegatud või ühekomponen
dised ravimid, väljamõõdetud doosidena (k.a transdermaalse manustamise süsteemi
abil kasutatavad doosid) (v.a ravimid, mis sisaldavad antibiootikume; ravimid, mis sisal
davad hormoone või hormoonidena kasutatavaid steroide, kuid ei sisalda antibiooti
kume; ravimid, mis sisaldavad alkaloide või nende derivaate, kuid ei sisalda hormoone
ega antibiootikume ning ravimid, mis sisaldavad provitamiine, vitamiine või nendest
saadud eeskätt vitamiinidena kasutatavaid derivaate, ning ravimid, mis sisaldavad joodi
või joodiühendeid, ning jaemüügipakendis)

Tollimaksuvaba

0
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3005 10 00

Kleepplaastrid jm adhesiivkihiga tooted, ravimitega immutatud või kaetud või jaemüü
gipakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias

Tollimaksuvaba

0

3005 90 10

Vatt ja vatitooted, ravimitega immutatud või kaetud või jaemüügivormis või -pakendis,
mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias

Tollimaksuvaba

0

3005 90 31

Marli ja marlitooted, ravimitega immutatud või kaetud või jaemüügipakendis, mõeldud
kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias

Tollimaksuvaba

0

3005 90 51

Sidumismaterjalid jms tooted lausriidest, ravimitega immutatud või kaetud või jaemüü
gipakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias
(v.a vatt ja vatitooted, marli ja marlitooted, kleepplaastrid jm adhesiivkihiga tooted)

Tollimaksuvaba

0

3005 90 55

Sidumismaterjalid jms tooted muust tekstiilmaterjalist kui lausriidest, ravimitega immu
tatud või kaetud või jaemüügipakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias,
hambaravis või veterinaarias (v.a vatt ja vatitooted, marli ja marlitooted, kleepplaastrid
jm adhesiivkihiga tooted)

Tollimaksuvaba

0

3005 90 99

Sidumismaterjalid jms tooted, ravimitega immutatud või kaetud või jaemüügipakendis,
mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias (v.a tekstiil
materjalist, kleepplaastrid jm adhesiivkihiga tooted)

Tollimaksuvaba

0

3006 10 10

Steriilne kirurgiline kätgut

Tollimaksuvaba

0

3006 10 30

Kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad, imenduvad

6,5

0

3006 10 90

Steriilsed õmblusmaterjalid, k.a kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed
imenduvad niidid (v.a kätgut); steriilsed koeadhesiivsed haavasulgemisvahendid; steriilne
laminaaria ja laminaariatampoonid; kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed
imenduvad veretõkestid

Tollimaksuvaba

0

3006 20 00

Veregruppide määramiseks kasutatavad reaktiivid

Tollimaksuvaba

0

3006 30 00

Kontrastained röntgenoloogilisteks uuringuteks; patsiendile manustatavad diagnostilised
reaktiivid

Tollimaksuvaba

0

3006 40 00

Hambatsemendid jm hambatäidised; tsemendid luude taastamiseks

Tollimaksuvaba

0
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3006 50 00

Esmaabipakid ja -komplektid

Tollimaksuvaba

0

3006 60 11

Hormoonidel, prostaglandiinidel, tromboksaanidel, leukotrieenidel, nende derivaatidel
või struktuurianaloogidel põhinevad keemilised rasestumisvastased vahendid, jaemüügi
pakendis

Tollimaksuvaba

0

3006 60 19

Hormoonidel, prostaglandiinidel, tromboksaanidel, leukotrieenidel, nende derivaatidel
või struktuurianaloogidel põhinevad keemilised rasestumisvastased vahendid (v.a jae
müügipakendis)

Tollimaksuvaba

0

3006 60 90

Spermitsiididel põhinevad keemilised rasestumisvastased vahendid

Tollimaksuvaba

0

3006 70 00

Geelpreparaadid, mis on mõeldud kasutamiseks inim- või veterinaarmeditsiinis kehao
sade libestamiseks kirurgilistel operatsioonidel ja läbivaatustel või keha ja meditsiini
seadme kontaktainena

6,5

0

3006 91 00

Stoomi korral kasutatavad vahendid

6,5

0

3006 92 00

Ravimijäätmed

Tollimaksuvaba

0

3101 00 00

Loomsed ja taimsed väetised, kokkusegatud või segamata, keemiliselt töödeldud või
töötlemata; loomsete või taimsete saaduste kokkusegamise või keemilise töötlemise abil
valmistatud väetised (v.a graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni
10 kg)

Tollimaksuvaba

0

3102 10 10

Uurea, vesilahusena või mitte, lämmastikusisaldusega üle 45 % kuiva toote massist (v.a
graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3102 10 90

Uurea, vesilahusena või mitte, lämmastikusisaldusega kuni 45 % kuiva veevaba toote
massist (v.a käesoleva grupi tooted tablettidena vms kujul, või pakendites brutomassiga
kuni 10 kg)

6,5

0

3102 21 00

Ammooniumsulfaat (v.a graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni
10 kg)

6,5

0

3102 29 00

Kaksiksoolad ning ammoniumsulfaadi ja ammooniumnitraadi segud (v.a käesoleva
grupi tooted tablettidena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3102 30 10

Ammooniumnitraat vesilahusena (v.a pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3102 30 90

Ammooniunitraat (v.a vesilahusena, graanulitena vms kujul, või pakendites brutomas
siga kuni 10 kg)

6,5

0

3102 40 10

Ammooniumnitraadi segud kaltsiumkarbonaadiga või muude anorgaaniliste ainetega,
mis ei ole väetised, kasutamiseks väetisena, mis sisaldavad lämmastikku kuni 28 %
massist (v.a graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0
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3102 40 90

Ammooniumnitraadi segud kaltsiumkarbonaadiga või muude anorgaaniliste ainetega,
mis ei ole väetised, kasutamiseks väetisena, mis sisaldavad lämmastikku üle 28 % mas
sist (v.a graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3102 50 10

Looduslik naatriumnitraat (v.a graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga
kuni 10 kg)

Tollimaksuvaba

0

3102 50 90

Naatriumnitraat (v.a looduslik naatriumnitraat, graanulitena vms kujul, või pakendites
brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3102 60 00

Kaksiksoolad ning kaltsiumnitraadi ja ammooniumnitraadi segud (v.a graanulitena vms
kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3102 80 00

Ammooniumnitraadi ja uurea segud vesilahusena või ammoniaagilahusena (v.a paken
dites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3102 90 00

Mineraalsed ja keemilised lämmastikväetised (v.a uurea; ammooniumsulfaat; ammoo
niumnitraat; naatriumnitraat; kaksiksoolad ja ammooniumnitraadi segud ammoonium
sulfaadi või kaltsiumiga; ammooniumnitraadi ja uurea segud vesilahusena või ammo
niaagilahusena; ammooniumnitraadi segud kaltsiumkarbonaadiga või muude anorgaa
niliste ainetega, mis ei ole väetised; tablettidena vms kujul, või pakendites kuni 10 kg)

6,5

0

3103 10 10

Superfosfaadid difosforpentaoksiidi sisaldusega üle 35 % massist (v.a graanulitena vms
kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

4,8

0

3103 10 90

Superfosfaadid (v.a difosforpentaoksiidi sisaldusega üle 35 % massist, graanulitena vms
kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

4,8

0

3103 90 00

Mineraalsed ja keemilised lämmastikväetised (v.a superfosfaadid, graanulitena vms ku
jul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

Tollimaksuvaba

0

3104 20 10

Kaaliumkloriid, kaaliummonoksiidisisaldusega kuni 40 % kuiva toote massist (v.a graa
nulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

Tollimaksuvaba

0

3104 20 50

Kaaliumkloriid, kaaliummonoksiidisisaldusega üle 40 %, kuid kuni 62 % kuiva toote
massist (v.a graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

Tollimaksuvaba

0

3104 20 90

Kaaliumkloriid, kaaliummonoksiidisisaldusega üle 62 % kuiva toote massist (v.a graa
nulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

Tollimaksuvaba

0
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3104 30 00

Kaaliumsulfaat (v.a graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

Tollimaksuvaba

0

3104 90 00

Karnalliit, sülviit jm töötlemata kaalisoolad, kaaliummagneesiumsulfaat ja kaaliumväe
tiste segud, nt kaaliumkloriidi ja kaaliumsulfaadi segud (v.a graanulitena vms kujul, või
pakendis brutomassiga kuni 10 kg)

Tollimaksuvaba

0

3105 10 00

Loomset või taimset päritolu mineraal- ja keemilised väetised, graanulitena vms kujul,
või pakendites brutomassiga kuni 10 kg

6,5

0

3105 20 10

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kolme järgmist toiteelementi: lämmas
tik, fosfor ja kaalium, lämmastikusisaldusega üle 10 % kuiva toote massist (v.a graanuli
tena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3105 20 90

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kolme järgmist toiteelementi: lämmas
tik, fosfor ja kaalium, lämmastikusisaldusega kuni 10 % kuiva toote massist (v.a graa
nulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3105 30 00

Diammooniumvesinikortofosfaat (diammooniumfosfaat) (v.a graanulitena vms kujul,
või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3105 40 00

Ammooniumdivesinikortofosfaat (monoammooniumfosfaat), segatud diammoonium
vesinikortofosfaadiga (diammooniumfosfaadiga) või mitte (v.a graanulitena vms kujul,
või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3105 51 00

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad nitraate ja fosfaate (v.a ammooniumdi
vesinikortofosfaat (monoammooniumfosfaat), diammooniumvesinikortofosfaat (diam
mooniumfosfaat), ka graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3105 59 00

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi, milleks on läm
mastik (v.a nitraat) ja fosfor, kuid ei sisalda nitraate (v.a ammooniumdivesinikortofos
faat (monoammooniumfosfaat), diammooniumvesinikortofosfaat (diammooniumfos
faat), graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3105 60 10

Kaaliumsuperfosfaadid (v.a graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni
10 kg)

3,2

0

3105 60 90

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi: fosforit ja kaa
liumi (v.a kaaliumsuperfosfaadid, graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga
kuni 10 kg)

3,2

0
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3105 90 10

Looduslik kaaliumnaatriumnitraat, naatriumnitraadi ja kaaliumnitraadi looduslik segu
kuni 44 % kaaliumnitraadi sisaldusega ja lämmastikusisaldusega kuni 16,3 % kuiva
toote massist (v.a graanulitena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

Tollimaksuvaba

0

3105 90 91

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi: lämmastikku ja
kaaliumi, või ainult ühte peamist toiteelementi, k.a loomsete või taimsete väetiste segud
mineraal- või keemiliste väetistega, mis sisaldavad lämmastikku üle 10 % massist (v.a
alamrubriigi 3105 90 10 kaaliumnaatriumnitraat ning graanulitena vms kujul, või pa
kendites brutomassiga kuni 10 kg)

6,5

0

3105 90 99

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi: lämmastikku ja
kaaliumi, või ainult ühte peamist toiteelementi, k.a loomsete või taimsete väetiste segud
mineraal- või keemiliste väetistega, mis ei sisalda lämmastikku või sisaldavad lämmas
tikku kuni 10 % massist (v.a alamrubriigi 3105 90 10 kaaliumnaatriumnitraat ning ta
blettidena vms kujul, või pakendites brutomassiga kuni 10 kg)

3,2

0

3201 10 00

Kebratšoekstrakt

Tollimaksuvaba

0

3201 20 00

Austraalia akaatsia ekstrakt

6,5

0

3201 90 20

Sumahhiekstrakt, soomustammeekstrakt, tammeekstrakt ja kastaniekstrakt

5,8

0

3201 90 90

Taimse päritoluga parkaineekstraktid; tanniinid ja nende soolad, eetrid, estrid jm deri
vaadid (v.a kebratšoekstrakt, austraalia akaatsia ekstrakt, tammeekstrakt, kastanieks
trakt, sumahhiekstrakt ja soomustammeekstrakt)

5,3

0

3202 10 00

Orgaanilised sünteesparkained

5,3

0

3202 90 00

Anorgaanilised parkained; parkainepreparaadid, mis sisaldavad või ei sisalda loodus
likke parkaineid; ensüümipreparaadid eelparkimiseks

5,3

0

3203 00 10

Kindla või muutuva keemilise koostisega taimsed värvained, k.a värvaineekstraktid; val
mistised taimsete värvainete baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks
või komponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 ja 3215 valmistised)

Tollimaksuvaba

0

3203 00 90

Kindla või muutuva keemilise koostisega loomsed värvained, sh värvaineekstraktid (v.a
luumust); valmistised loomsete värvainete baasil, mida kasutatakse mis tahes materja
lide värvimiseks või komponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide
3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmistised)

2,5

0
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3204 11 00

Orgaanilised sünteetilised dispersioonvärvained; valmistised orgaaniliste sünteetiliste
dispersioonvärvainete baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või
komponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207, 3208, 3209,
3210, 3213 ja 3215 valmistised)

6,5

0

3204 12 00

Eelmetallitatud või eelmetallitamata orgaanilised sünteetilised happelised värvained
ning orgaanilised sünteetilised peitsvärvained; valmistised orgaaniliste sünteetiliste hap
peliste värvainete või peitsvärvainete baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide vär
vimiseks või komponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmistised)

6,5

0

3204 13 00

Orgaanilised sünteetilised aluselised värvained; valmistised orgaaniliste sünteetiliste alu
seliste värvainete baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või kom
ponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207, 3208, 3209,
3210, 3213 ja 3215 valmistised)

6,5

0

3204 14 00

Orgaanilised sünteetilised otsevärvained; valmistised orgaaniliste sünteetiliste otsevär
vainete baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või komponentidena
muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja
3215 valmistised)

6,5

0

3204 15 00

Orgaanilised sünteetilised küüpvärvained, k.a pigmentidena kasutatavad küüpvärvained;
valmistised orgaaniliste sünteetiliste küüpvärvainete baasil, mida kasutatakse mis tahes
materjalide värvimiseks või komponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a ru
briikide 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmistised)

6,5

0

3204 16 00

Orgaanilised sünteetilised aktiivvärvained; valmistised orgaaniliste sünteetiliste aktiiv
värvainete baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või komponenti
dena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207, 3208, 3209, 3210, 3213
ja 3215 valmistised)

6,5

0

3204 17 00

Orgaanilised sünteetilised pigmendid; valmistised orgaaniliste sünteetiliste pigmentide
baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või komponentidena muude
värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 val
mistised)

6,5

0

3204 19 00

Orgaanilised sünteesvärvained (v.a dispersioonvärvained, happelised värvained, peits
värvained, aluselised värvained, otsevärvained, küüpvärvained, aktiivvärvained ja orgaa
nilised pigmendid); ning valmistised nende baasil, mida kasutatakse mis tahes materja
lide värvimiseks või komponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ja 3215 valmistised); alamrubriikide 3204 11
kuni 3204 19 värvainete segud

6,5

0

3204 20 00

Fluorestsentsvalgenditena kasutatavad sünteetilised orgaanilised tooted, kindla või muu
tuva keemilise koostisega

6

0
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3204 90 00

Luminofooridena kasutatavad sünteetilised orgaanilised tooted, kindla või muutuva
keemilise koostisega

6,5

0

3205 00 00

Lakkpigmendid (v.a hiinalakk või hiina värv või jaapani lakk või värv); valmistised
nende baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või komponentidena
muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja
3215 valmistised)

6,5

0

3206 11 00

Pigmendid ja valmistised titaandioksiidi baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide
värvimiseks või komponentidena muude värvainete valmistamiseks, titaandioksiidi si
saldusega vähemalt 80 % kuivaine massist (v.a rubriikide 3207, 3208, 3209, 3210,
3212, 3213 ja 3215 valmistised)

6

0

3206 19 00

Pigmendid ja valmistised titaandioksiidi baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide
värvimiseks või komponentidena muude värvainete valmistamiseks, titaandioksiidi si
saldusega alla 80 % kuivaine massist (v.a rubriikide 3207, 3208, 3209, 3210, 3212,
3213 ja 3215 valmistised)

6,5

0

3206 20 00

Pigmendid ja valmistised, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või kom
ponentidena muude värvainete valmistamiseks kroomiühendite baasil (v.a rubriikide
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ja 3215 valmistised)

6,5

0

3206 41 00

Ultramariin ja valmistised ultramariini baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide
värvimiseks või komponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide
3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmistised)

6,5

0

3206 42 00

Litopoon ning muud pigmendid ja valmistised tsinksulfiidi baasil, mida kasutatakse
mis tahes materjalide värvimiseks või komponentidena muude värvainete valmistami
seks (v.a rubriikide 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 ja 3215 valmistised)

6,5

0

3206 49 10

Magnetiit, peeneteraline

Tollimaksuvaba

0

3206 49 30

Pigmendid ja valmistised kaadmiumiühendite baasil, mida kasutatakse mis tahes mater
jalide värvimiseks või muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 ja 3215 valmistised)

6,5

0

3206 49 80

Mujal nimetamata anorgaanilised või mineraalvärvained; mujal nimetamata valmistised
anorgaaniliste või mineraalvärvainete baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide
värvimiseks või muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide 3207, 3208, 3209,
3210, 3213 ja 3215 valmistised, luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted ja
magnetiit)

6,5

0
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3206 50 00

Luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted, kindla või muutuva keemilise
koostisega

5,3

0

3207 10 00

Valmis pigmendid, hägustid ja värvid jms keraamika-, emaili- ja klaasitööstuses kasuta
tavad valmistised

6,5

0

3207 20 10

Angoobid (savilobri)

5,3

0

3207 20 90

Klaasjad emailid ja glasuurid jms valmistised (v.a angoobid)

6,3

0

3207 30 00

Vedelad läikelakid jms keraamika-, emaili- ja klaasitööstuses kasutatavad valmistised

5,3

0

3207 40 10

Emailklaas klaasipulbri, -graanulite või -helvestena

3,7

0

3207 40 20

Klaashelbed, mille pikkus on vähemalt 0,1 mm, kuid mitte üle 3,5 mm, ja paksus vähe
malt 2 mikromeetrit, kuid mitte üle 5 mikromeetri (v.a emailklaas)

Tollimaksuvaba

0

3207 40 30

Klaasipulber ja -graanulid, ränidioksiidi sisaldusega vähemalt 99 % massist (v.a emailk
laas)

Tollimaksuvaba

0

3207 40 80

Klaasfritt ning klaasipulber, -graanulid ja -helbed (v.a emailklaas, klaashelbed, mille pik
kus on vähemalt 0,1 mm, kuid mitte üle 3,5 mm, ja paksus vähemalt 2 mikromeetrit,
kuid mitte üle 5 mikromeetri ning klaasipulber ja -graanulid, ränidioksiidi sisaldusega
vähemalt 99 % massist)

3,7

0

3208 10 10

Polüestritel põhinevad lahused lenduvates orgaanilistes lahustites, mis sisaldavad lahus
tit üle 50 % massist

6,5

0

3208 10 90

Polüestrite baasil valmistatud ja mittevesikeskkonnas dispergeeritud või lahustatud vär
vid ja lakid, k.a emailid ja glasuurid

6,5

0

3208 20 10

Akrüül- või vinüülpolümeeridel põhinevad lahused lenduvates orgaanilistes lahustites,
mis sisaldavad lahustit üle 50 % massist

6,5

0

3208 20 90

Akrüül- või vinüülpolümeeride baasil valmistatud ja mittevesikeskkonnas dispergeeri
tud või lahustatud värvid ja lakid, k.a emailid ja glasuurid

6,5

0

3208 90 11

Polüuretaan 2,2′-(tert-butüülimino)dietanoolist ja 4,4′-metüleenditsükloheksüüli diisot
süanaadist, lahusena N,N-dimetüülatsetamiidis, polümeerisisaldusega vähemalt 48 %,
kuid alla 50 % massist

Tollimaksuvaba

0

3208 90 13

p-kresooli ja divinüülbenseeni kopolümeer, lahus N,N-dimetüülatseetamiidis polümeeri
sisaldusega vähemalt 48 %, kuid alla 50 % massist

Tollimaksuvaba

0
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3208 90 19

Rubriikides 3901 kuni 3913 nimetatud ainete lahused lenduvates orgaanilistes lahusti
tes, mis sisaldavad lahustit üle 50 % massist (v.a need, mis põhinevad polüestritel,
akrüül- või vinüülpolümeeridel ja kolloodiumi lahustel ning polüuretaan 2,2′-(tert-bu
tüülimino)dietanoolist ja 4,4′-metüleenditsükloheksüüli diisotsüanaadist ja p-kresooli ja
divinüülbenseeni kopolümeer, mõlemad lahusena N,N-dimetüülatsetamiidis, polümeeri
sisaldusega vähemalt 48 %)

6,5

0

3208 90 91

Sünteespolümeeride baasil valmistatud ja mittevesikeskkonnas dispergeeritud või lahus
tatud värvid ja lakid, k.a emailid ja glasuurid (v.a need, mis põhinevad polüestritel,
akrüül- või vinüülpolümeeridel)

6,5

0

3208 90 99

Keemiliselt modifitseeritud looduslike polümeeride baasil valmistatud ja mittevesikesk
konnas dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid, k.a emailid ja glasuurid

6,5

0

3209 10 00

Akrüül- või vinüülpolümeeride baasil valmistatud ja vesikeskkonnas dispergeeritud või
lahustatud värvid ja lakid, k.a emailid ja glasuurid

6,5

0

3209 90 00

Sünteespolümeeride või keemiliselt modifitseeritud looduslike polümeeride baasil val
mistatud ja vesikeskkonnas dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid, k.a emailid ja
glasuurid (v.a need, mis põhinevad akrüül- või vinüülpolümeeridel)

6,5

0

3210 00 10

Õlivärvid ja -lakid, k.a emailid ja glasuurid

6,5

0

3210 00 90

Muud värvid ja lakid (sh emailid, glasuurid ja liimvärvid) (v.a need, mis põhinevad sün
teespolümeeridel või keemiliselt modifitseeritud looduslikel polümeeridel, õlivärvid ja
-lakid, k.a emailid ja glasuurid); naha viimistlemiseks kasutatavad valmis vesipigmendid

6,5

0

3211 00 00

Valmis sikatiivid

6,5

0

3212 10 10

Trükifoolium, mida kasutatakse raamatukaante või mütsipaelte trükkimiseks; mittevää
rismetallide baasil

6,5

0

3212 10 90

Trükifoolium, mida kasutatakse raamatukaante või mütsipaelte trükkimiseks; (v.a mitte
väärismetallide baasil)

6,5

0

3212 90 31

Alumiiniumpulbril põhinevad mittevesikeskkonnas dispergeeritud vedelad või pastatao
lised värvide valmistamisel kasutatavad pigmendid, k.a metallipulbrid ja -helbed

6,5

0

3212 90 38

Mittevesikeskkonnas dispergeeritud vedelad või pastataolised värvide valmistamisel ka
sutatavad pigmendid, k.a metallipulbrid ja -helbed (v.a alumiiniumpulbril põhinevad)

6,5

0

3212 90 90

Mujal nimetamata värvained jaemüügivormis või -pakendis

6,5

0
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3213 10 00

Kunstniku-, õppe- ja plakativärvide, retušeerimisvärvide, ajaviitevärvide jms komplek
tid, kus värvid on tablettidena, tuubides, purkides, pudelites, kausikestes vms pakendis

6,5

0

3213 90 00

Kunstniku-, õppe- ja plakativärvid, retušeerimisvärvid, ajaviitevärvid jms tablettidena,
tuubides, purkides, pudelites, kausikestes vms pakendis (v.a komplektid)

6,5

0

3214 10 10

Aknakitt, pookvaha, vaiktsemendid, tihendussegud jm mastiksid

5

0

3214 10 90

Maalripahtlid

5

0

3214 90 00

Mittetulekindlad segud ehitiste fassaadide, siseseinte, põrandate, lagede jms katmiseks

5

0

3215 11 00

Must trükivärv, kontsentreeritud, kontsentreerimata või tahke

6,5

0

3215 19 00

Trükivärv, kontsentreeritud, kontsentreerimata või tahke (v.a must)

6,5

0

3215 90 10

Tint ja tušš, kontsentreeritud, kontsentreerimata või tahke

6,5

0

3215 90 80

Tint, kontsentreeritud, kontsentreerimata või tahke (v.a trükivärv, tint ja tušš)

6,5

0

3301 12 10

Magusa ja mõru apelsini õlid, mis sisaldavad terpeene, k.a tahked või absoluteeritud
valmistised (v.a apelsiniõieõli)

7

0

3301 12 90

Magusa ja mõru apelsini õlid, mis ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud val
mistised (v.a apelsiniõieõli)

4,4

0

3301 13 10

Eeterlik sidrunõli, mis sisaldab terpeene, k.a tahked või absoluteeritud valmistised

7

0

3301 13 90

Eeterlik sidrunõli, mis ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud valmistised

4,4

0

3301 19 20

Tsitrusviljade eeterlikud õlid, mis sisaldavad terpeene, k.a tahked või absoluteeritud val
mistised (v.a magusa ja mõru apelsini- ja sidruniõli)

7

0

3301 19 80

Tsitrusviljade eeterlikud õlid, mis ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud val
mistised (v.a magusa ja mõru apelsini- ja sidruniõli)

4,4

0

3301 24 10

Piparmündi (Mentha piperita) õli, mis sisaldab terpeene, k.a tahked või absoluteeritud
valmistised

Tollimaksuvaba

0

3301 24 90

Piparmündi (Mentha piperita) õli, mis ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud
valmistised

2,9

0
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3301 25 10

Teiste müntide õli, mis sisaldab terpeene, k.a tahked või absoluteeritud valmistised (v.a
piparmündi (Mentha piperita) õli)

Tollimaksuvaba

0

3301 25 90

Teiste müntide õli, mis ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud valmistised (v.
a piparmündi (Mentha piperita) õli)

2,9

0

3301 29 11

Nelgi-, melaleuka- ja ilang-ilangi- (kalanga-)õli, mis sisaldab terpeene, k.a tahked või ab
soluteeritud valmistised

Tollimaksuvaba

0

3301 29 31

Nelgi-, melaleuka- ja ilang-ilangi- (kalanga-)õli, mis ei sisalda terpeene, k.a tahked või
absoluteeritud valmistised

2,3

0

3301 29 41

Eeterlikud õlid, terpeenidest puhastamata, k.a tahked või absoluteeritud valmistised (v.a
tsitrusviljade, piparmündi, nelgi-, melaleuka- ja ilang-ilangi- (kalanga-)õli)

Tollimaksuvaba

0

3301 29 71

Geraaniumi-, jasmiini- ja vetiveeriaõli, mis ei sisalda terpeene, k.a tahked või absolutee
ritud valmistised

2,3

0

3301 29 79

Lavendli- ja lavandiiniõli, mis ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud valmisti
sed

2,9

0

3301 29 91

Eeterlikud õlid, mis ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud valmistised (v.a
tsitrusviljade, geraaniumi-, jasmiini-, lavendli- või lavandiiniõli, piparmündiõli, vetivee
ria-, nelgi-, melaleuka- ja ilang-ilangi- (kalanga-)õli)

2,3

0

3301 30 00

Resinoidid

2

0

3301 90 10

Terpeenid, mis saadakse kõrvalsaadustena eeterlike õlide puhastamisel terpeenidest

2,3

0

3301 90 21

Õlivaiguekstraktid lagritsast ja humalast

3,2

0

3301 90 30

Õlivaiguekstraktid kõrgest kibepuust, aaloest, mannast ja muudest taimedest (v.a vanil
jest, lagritsast ja humalast)

Tollimaksuvaba

0

3301 90 90

Eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms keskkon
nas, saadud anfloraaži või leotamise teel; eeterlike õlide veeaurudestillaadid ja vesilahu
sed

3

0

3302 10 10

Valmistised lõhnaainete baasil, mis sisaldavad kõiki jooki iseloomustavaid aroomiai
neid, tegeliku alkoholisisaldusega üle 0,5 % mahust, kasutamiseks jookide tootmisel

17,3 MIN
1 EUR/% vol/hl

0

3302 10 21

Valmistised lõhnaainete baasil, mis sisaldavad kõiki jooki iseloomustavaid aroomiai
neid, mis ei sisalda piimarasva, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisalda
vad massist alla 1,5 % piimarasva, alla 5 % sahharoosi või isoglükoosi ja alla 5 % glü
koosi või tärklist, kasutamiseks jookide tootmisel (v.a tegeliku alkoholisisaldusega üle
0,5 % mahust).

12,8

0
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3302 10 29

1

Valmistised lõhnaainete baasil, mis sisaldavad kõiki jooki iseloomustavaid aroomiaineid
ning sisaldavad massist vähemalt 1,5 % piimarasva, vähemalt 5 % sahharoosi või iso
glükoosi ja vähemalt 5 % glükoosi või tärklist, kasutamiseks jookide tootmisel (v.a tege
liku alkoholisisaldusega üle 0,5 % mahust). Suhkrusisaldusega alla 70 %

9 + EA

0

3302 10 29

2

Valmistised lõhnaainete baasil, mis sisaldavad kõiki jooki iseloomustavaid aroomiaineid
ning sisaldavad massist vähemalt 1,5 % piimarasva, vähemalt 5 % sahharoosi või iso
glükoosi ja vähemalt 5 % glükoosi või tärklist, kasutamiseks jookide tootmisel (v.a tege
liku alkoholisisaldusega üle 0,5 % mahust). Suhkrusisaldusega vähemalt 70 %

9 + EA

AV0TQ(SP)

3302 10 40

Lõhnaainesegud ning ühe või mitme lõhnaaine baasil valmistatud ained ja segud, k.a
alkohollahused, kasutamiseks tööstustoormena jookide tootmisel, ning valmistised lõh
naainete baasil, kasutamiseks jookide tootmisel (v.a need, mis sisaldavad kõiki jooki ise
loomustavaid aroomiaineid)

Tollimaksuvaba

0

3302 10 90

Lõhnaainesegud ning ühe või mitme lõhnaaine baasil valmistatud ained ja segud, k.a
alkohollahused, kasutamiseks tööstustoormena toiduainetööstuses

Tollimaksuvaba

0

3302 90 10

Lõhnaainesegud ning ühe või mitme lõhnaaine baasil valmistatud ained ja segud, kasu
tamiseks tööstustoormena alkohollahusena (v.a toiduainete- ja joogitööstuses)

Tollimaksuvaba

0

3302 90 90

Lõhnaainesegud ning ühe või mitme lõhnaaine baasil valmistatud ained ja segud, kasu
tamiseks tööstustoormena (v.a toiduainete- ja joogitööstuses ning alkohollahusena)

Tollimaksuvaba

0

3303 00 10

Lõhnaõlid (v.a habemeajamisjärgne tualettvesi ja ihudesodorant)

Tollimaksuvaba

0

3303 00 90

Lõhnaveed (v.a habemeajamisjärgne tualettvesi, ihudesodorant ja juuksevedelik)

Tollimaksuvaba

0

3304 10 00

Huulte jumestusvahendid

Tollimaksuvaba

0

3304 20 00

Silmade jumestusvahendid

Tollimaksuvaba

0

3304 30 00

Maniküüri- ja pediküürivahendid

Tollimaksuvaba

0

3304 91 00

Jumestus- või nahahoolduspuudrid, k.a beebipuudrid, pressitud või pressimata (v.a ravi
mid)

Tollimaksuvaba

0
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3304 99 00

Kosmeetika- ja jumestusvahendid, nahahooldusvahendid (v.a ravimid), k.a päevitus- ja
päikesekaitsevahendid (v.a ravimid, huulte ja silmade jumestusvahendid, maniküüri- ja
pediküürivahendid ning jumestus- või nahahoolduspuudrid, k.a beebipuudrid)

Tollimaksuvaba

0

3305 10 00

Šampoonid

Tollimaksuvaba

0

3305 20 00

Püsiloki- ja püsisirgestusvedelikud

Tollimaksuvaba

0

3305 30 00

Juukselakid

Tollimaksuvaba

0

3305 90 10

Juuksevedelik

Tollimaksuvaba

0

3305 90 90

Juuksehooldusvahendid (v.a šampoonid, püsiloki- ja püsisirgestusvedelikud, juukselakid
ja juuksevedelik)

Tollimaksuvaba

0

3306 10 00

Hambapasta, -pulber, sh hambaarstide poolt kasutatav

Tollimaksuvaba

0

3306 20 00

Niit hambavahede puhastamiseks (hambaniit) individuaalses jaemüügipakendis

4

0

3306 90 00

Suu- ja hambahügieenivahendid, sh hambaproteeside kinnitamise pastad ja pulbrid (v.a
hambapastad ja -pulbrid ja niit hambavahede puhastamiseks (hambaniit))

Tollimaksuvaba

0

3307 10 00

Habemeajamisel ning enne ja pärast habemeajamist kasutatavad vahendid

6,5

0

3307 20 00

Ihudesodorandid ja higistamisvastased vahendid

6,5

0

3307 30 00

Lõhnastatud vannisoolad ja muud vannivahendid

6,5

0

3307 41 00

„Agarbatti“ viirukipulgad jm põletamiseks mõeldud lõhnaained

6,5

0

3307 49 00

Vahendid ruumide lõhnastamiseks ja desodoreerimiseks, sh usutalitustel kasutatavad
lõhnaained (v.a „agarbatti“ viirukipulgad jm põletamiseks mõeldud lõhnaained)

6,5

0

3307 90 00

Depilaatorid jm mujal nimetamata parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieeniva
hendid

6,5

0

3401 11 00

Seep ja orgaanilised pindaktiivsed ained ja tooted kangide, pätside, vormitükkide või vi
guritena, ja seebi või pindaktiivsete ainega immutatud, kaetud, või pinnatud paber,
vatt, vilt ja lausriie, sh ravimeid sisaldavad tooted

Tollimaksuvaba

0
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3401 19 00

Seep ja orgaanilised pindaktiivsed ained ja tooted kangide, pätside, vormitükkide või vi
guritena, ja seebi või pindaktiivsete ainega immutatud, kaetud, või pinnatud paber,
vatt, vilt ja lausriie (v.a kasutamiseks tualettseebina, sh ravimeid sisaldavad tooted)

Tollimaksuvaba

0

3401 20 10

Seebihelbed, -graanulid või -pulber

Tollimaksuvaba

0

3401 20 90

Seebipasta või -vesilahus

Tollimaksuvaba

0

3401 30 00

Naha pesemiseks kasutatavad orgaanilised pindaktiivsed tooted ja valmistised vedeliku
või kreemina, sisaldavad või ei sisalda seepi, jaemüügipakendis

4

0

3402 11 10

Vesilahus, mis sisaldab massist vähemalt 30 %, kuid mitte üle 50 % dinaatriumalküül
[oksüdi(benseensulfonaat)]i (v.a seep)

Tollimaksuvaba

0

3402 11 90

Anioonaktiivsed orgaanilised pindaktiivsed ained, jaemüügipakendis või mitte (v.a seep
ning vesilahus, mis sisaldab massist vähemalt 30 %, kuid mitte üle 50 % dinaatriumal
küül[oksüdi(benseensulfonaat)]i )

4

0

3402 12 00

Katioonaktiivsed orgaanilised pindaktiivsed ained, jaemüügipakendis või mitte (v.a
seep)

4

0

3402 13 00

Mitteionogeensed orgaanilised pindaktiivsed ained, jaemüügipakendis või mitte (v.a
seep)

4

0

3402 19 00

Orgaanilised pindaktiivsed ained, jaemüügipakendis või mitte (v.a anioonaktiivsed, ka
tioonaktiivsed või mitteionogeensed pindaktiivsed ained ja seep)

4

0

3402 20 20

Pindaktiivsed valmistised jaemüügipakendis (v.a orgaanilised pindaktiivsed valmistised
kangide, pätside, vormitükkide või viguritena ning naha pesemiseks kasutatavad orgaa
nilised pindaktiivsed tooted ja valmistised vedeliku või kreemina)

4

0

3402 20 90

Pesemisvahendid, k.a pesemise abiained ja puhastusvahendid jaemüügipakendis (v.a or
gaanilised pindaktiivsed ained, seep ja pindaktiivsed valmistised ning naha pesemiseks
kasutatavad tooted ja valmistised vedeliku või kreemina)

4

0

3402 90 10

Pindaktiivsed valmistised (v.a jaemüügipakendis, orgaanilised pindaktiivsed valmistised
kangide, pätside, vormitükkide või viguritena ning naha pesemiseks kasutatavad tooted
ja valmistised vedeliku või kreemina)

4

0

L 356/270

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

3402 90 90

Pesemisvahendid, k.a pesemise abiained ja puhastusvahendid (v.a jaemüügipakendis, or
gaanilised pindaktiivsed ained, seep ja pindaktiivsed valmistised ning naha pesemiseks
kasutatavad tooted ja valmistised vedeliku või kreemina)

4

0

3403 11 00

Õlid või määrdeained tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha jm materjalide töötlemiseks,
mis sisaldavad naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid (v.a valmisti
sed, mis sisaldavad põhikomponendina vähemalt 70 % massist naftaõlisid või bitumi
noossetest mineraalidest saadud õlisid)

4,6

0

3403 19 10

Määrdeained, k.a lõiketerade määrde- ja jahutusvedelikud, määrdeainete alusel valmista
tud keermemäärded, rooste- või korrosioonitõrjevahendid ja vormimäärded, mis sisal
davad põhikomponendina vähemalt 70 % massist naftaõlisid või bituminoossetest mi
neraalidest saadud õlisid (v.a õlid ja määrdeained tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha
jm materjalide töötlemiseks)

6,5

0

3403 19 91

Määrdeained masinate, seadmete või sõidukite töötlemiseks, mis sisaldavad alla 70 %
massist naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid

4,6

0

3403 19 99

Määrdeained, k.a lõiketerade määrde- ja jahutusvedelikud, määrdeainete alusel valmista
tud keermemäärded, rooste- või korrosioonitõrjevahendid ja vormimäärded, mis sisal
davad alla 70 % massist naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid (v.
a määrdeained masinate, seadmete või sõidukite töötlemiseks või tekstiilmaterjalide,
naha, karusnaha jm materjalide töötlemiseks)

4,6

0

3403 91 00

Õlid või määrdeained tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha ja muude materjalide töötle
miseks, mis ei sisalda naftaõlisid ega bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid

4,6

0

3403 99 10

Määrdeained masinate, seadmete või sõidukite töötlemiseks, mis ei sisalda naftaõlisid
või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid

4,6

0

3403 99 90

Määrdeained, sh lõiketerade määrde- ja jahutusvedelikud, määrdeainete alusel valmista
tud keermemäärded, rooste- või korrosioonitõrjevahendid ja vormimäärded, mis ei si
salda naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid (v.a määrdeained ma
sinate, seadmete või sõidukite töötlemiseks, ning määrdeained tekstiilmaterjalide, naha,
karusnaha jm materjalide töötlemiseks)

4,6

0

3404 20 00

Vahad polü(oksüetüleenist) ehk polüetüleenglükoolist

Tollimaksuvaba

0
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3404 90 10

Vahavalmistised, k.a kirjalakid (v.a vahad keemiliselt modifitseeritud ligniidist ja vahad
polü(oksüetüleenist) ehk polüetüleenglükoolist)

Tollimaksuvaba

0

3404 90 80

Tehisvaha (v.a vahavalmistised, k.a kirjalakid, ning vahad polü(oksüetüleenist) ehk po
lüetüleenglükoolist)

Tollimaksuvaba

0

3405 10 00

Poleervahendid, kreemid jms hooldusvahendid jalatsitele ja nahale, k.a nimetatud ma
terjalidega kaetud, pinnatud või immutatud paber, vatt, vilt, lausriie, vahtplast ja vaht
kummi (v.a rubriigi 3404 tehisvahad ja vahavalmistised)

Tollimaksuvaba

0

3405 20 00

Poleervahendid, kreemid jms hooldusvahendid puitmööblile, põrandatele jm puittoode
tele, k.a nimetatud materjalidega kaetud, pinnatud või immutatud paber, vatt, vilt, laus
riie, vahtplast ja vahtkummi (v.a rubriigi 3404 tehisvahad ja vahavalmistised)

Tollimaksuvaba

0

3405 30 00

Poleervahendid jms hooldusvahendid sõidukikeredele, k.a nimetatud materjalidega kae
tud, pinnatud või immutatud paber, vatt, vilt, lausriie, vahtplast ja vahtkummi (v.a ru
briigi 3404 tehisvahad ja vahavalmistised ning metalli poleervahendid)

Tollimaksuvaba

0

3405 40 00

Puhastuspastad ja -pulbrid, muud puhastusvahendid, k.a nimetatud materjalidega kae
tud, pinnatud või immutatud paber, vatt, vilt, lausriie, vahtplast ja vahtkummi

Tollimaksuvaba

0

3405 90 10

Metalli poleervahendid, k.a nimetatud materjalidega kaetud, pinnatud või immutatud
paber, vatt, vilt, lausriie, vahtplast ja vahtkummi

Tollimaksuvaba

0

3405 90 90

Klaasi poleervahendid, k.a nimetatud materjalidega kaetud, pinnatud või immutatud
paber, vatt, vilt, lausriie, vahtplast ja vahtkummi

Tollimaksuvaba

0

3406 00 11

Küünlad, lihtsad, aromatiseerimata

Tollimaksuvaba

0

3406 00 19

Küünlad, aromatiseeritud või aromatiseerimata (v.a lihtsad ja aromatiseerimata)

Tollimaksuvaba

0

3406 00 90

Koonusekujulised küünlad jms tooted (v.a lihtsad küünlad)

Tollimaksuvaba

0

3407 00 00

Modelleerimispastad, sh lastele mõeldud voolimispastad; stomatoloogiline vaha või
hambajäljendivaha komplektidena, jaemüügipakendis, plaatidena, hoburaudtoorikutena,
pulkadena vms kujul; muud stomatoloogilised valmistised kaltsineeritud kipsi või kalt
siumsulfaadi baasil

Tollimaksuvaba

0
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Tollimaksuvaba

0

3501 10 10

Kaseiin tehistekstiilkiudude valmistamiseks

3501 10 50

Kaseiin tööstuslikuks otstarbeks (v.a toidukaupade ja loomasöötade ning tehistekstiil
kiudude valmistamiseks)

3,2

0

3501 10 90

Kaseiin toidukaupade ja loomasöötade valmistamiseks ning muud kaseiini liigid (v.a te
histekstiilkiudude valmistamiseks ja muuks tööstuslikuks otstarbeks)

9

0

3501 90 10

Kaseiinliimid (v.a need, mis on pakitud jaemüügiks liimina, massiga kuni 1 kg)

8,3

0

3501 90 90

Kaseinaadid jm kaseiini derivaadid

6,4

0

3502 11 10

Kuivatatud munaalbumiin (nt tahvlid, soomused, helbed, pulber), mis on inimtoiduks
kõlbmatu või muudetakse inimtoiduks kõlbmatuks

Tollimaksuvaba

0

3502 11 90

Kuivatatud munaalbumiin (nt tahvlid, soomused, helbed, pulber), inimtoiduks kõlblik

123,5 EUR/
100 kg/net

—

3502 19 10

Munaalbumiin, mis on inimtoiduks kõlbmatu või muudetakse inimtoiduks kõlbmatuks
(v.a kuivatatud munaalbumiin (nt tahvlid, soomused, helbed, pulber))

Tollimaksuvaba

0

3502 19 90

Munaalbumiin, inimtoiduks kõlblik (v.a kuivatatud munaalbumiin (nt tahvlid, soomu
sed, helbed, pulber))

16,7 EUR/
100 kg/net

—

3502 20 10

Piimaalbumiin (laktalbumiin), k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid, vadaku
valkude sisaldusega üle 80 % kuivaine massist, mis on inimtoiduks kõlbmatu või muu
detakse inimtoiduks kõlbmatuks

Tollimaksuvaba

0

3502 20 91

Kuivatatud piimaalbumiin (laktalbumiin), k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraa
did, vadakuvalkude sisaldusega üle 80 % kuivaine massist, inimtoiduks kõlblik (nt tahv
lid, soomused, helbed, pulber)

123,5 EUR/
100 kg/net

—

3502 20 99

Kuivatatud piimaalbumiin (laktalbumiin), k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraa
did, vadakuvalkude sisaldusega üle 80 % kuivaine massist, inimtoiduks kõlblik (v.a kui
vatatud (nt tahvlid, soomused, helbed, pulber))

16,7 EUR/
100 kg/net

—

3502 90 20

Albumiinid, mis on inimtoiduks kõlbmatu või muudetakse inimtoiduks kõlbmatuks (v.
a munaalbumiin ja piimaalbumiin (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid, va
dakuvalkude sisaldusega üle 80 % kuivaine massist))

Tollimaksuvaba

0

3502 90 70

Albumiinid, inimtoiduks kõlblikud (v.a munaalbumiin ja piimaalbumiin (k.a kahe või
enama vadakuvalgu kontsentraadid, vadakuvalkude sisaldusega üle 80 % kuivaine mas
sist))

6,4

—
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3502 90 90

Albuminaadid ja muud albumiini derivaadid

7,7

0

3503 00 10

Želatiin, ka nelinurksete tahvlitena, töödeldud või töötlemata pinnaga, värvitud või vär
vimata, ja želatiini derivaadid (v.a ebapuhas želatiin)

7,7

0

3503 00 80

Kalaliim; muud loomsed liimid (v.a rubriigi 3501 kaseiinliimid)

7,7

0

3504 00 00

Peptoonid ja nende derivaadid; mujal nimetamata valkained ja nende derivaadid; kroo
mitud või kroomimata naha pulber

3,4

0

3505 10 10

Dekstriinid

9 + 17,7 EUR/
100 kg/net

—

3505 10 50

Esterdatud ja eeterdatud tärklised (v.a dekstriinid)

7,7

0

3505 10 90

Modifitseeritud tärklised (v.a esterdatud ja eeterdatud tärklised ja dekstriinid)

9 + 17,7 EUR/
100 kg/net

—

3505 20 10

Liimid, mis sisaldavad alla 25 % massist tärklist, dekstriine või muid modifitseeritud
tärklisi (v.a jaemüügpakendis netomassiga kuni 1 kg)

8,3 + 4,5 EUR/
100 kg/net
MAX 11,5

—

3505 20 30

Liimid, mis sisaldavad vähemalt 25 %, kuid alla 55 % massist tärklist, dekstriine või
muid modifitseeritud tärklisi (v.a jaemüügpakendis netomassiga kuni 1 kg)

8,3 + 8,9 EUR/
100 kg/net
MAX 11,5

—

3505 20 50

Liimid, mis sisaldavad vähemalt 55 %, kuid alla 80 % massist tärklist, dekstriine või
muid modifitseeritud tärklisi (v.a jaemüügpakendis netomassiga kuni 1 kg)

8,3 + 14,2 EUR/
100 kg/net
MAX 11,5

—

3505 20 90

Liimid, mis sisaldavad vähemalt 80 % massist tärklist, dekstriine või muid modifitseeri
tud tärklisi (v.a jaemüügpakendis netomassiga kuni 1 kg)

8,3 + 17,7 EUR/
100 kg/net
MAX 11,5

—

3506 10 00

Liimide või adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jaemüügipakendis netomassiga
kuni 1 kg

6,5

0

3506 91 00

Adhesiivid rubriikide 3901 kuni 3913 polümeeride või kautšuki baasil (v.a liimide või
adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jaemüügipakendis netomassiga kuni 1 kg)

6,5

0

3506 99 00

Mujal nimetamata valmisliimid ja muud valmisadhesiivid

6,5

0
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6,3

0

3507 10 00

Laap ja selle kontsentraadid

3507 90 10

Lipoproteiinlipaas

Tollimaksuvaba

0

3507 90 20

Aspergillus'e leeliseline proteaas

Tollimaksuvaba

0

3507 90 90

Ensüümid ja mujal nimetamata ensüümivalmistised (v.a laap ja selle kontsentraadid, li
poproteiinlipaas ja aspergillus'e leeliseline proteaas)

6,3

0

3601 00 00

Püssirohi

5,7

0

3602 00 00

Valmislõhkeained (v.a püssirohi)

6,5

0

3603 00 10

Süütenöörid ja detonaatornöörid

6

0

3603 00 90

Löök- ja detonaatorkapslid; sütikud ja elektrilised detonaatorid (v.a granaadisütikud ja
padrunikestad, kas löökkapslitega või ilma)

6,5

0

3604 10 00

Ilutulestikutooted

6,5

0

3604 90 00

Signaalraketid, raketid sademete reguleerimiseks, udusignaalid jm pürotehnilised tooted
(v.a ilutulestikutooted ja paukpadrunid)

6,5

0

3605 00 00

Tuletikud (v.a rubriigis 3604 nimetatud pürotehnilised tooted)

6,5

0

3606 10 00

Vedel- ja veeldatud gaaskütused mahutites mahuga kuni 300 cm3, mida kasutatakse
välgumihklite jms süüteseadmete täitmiseks

6,5

0

3606 90 10

Ferrotseerium ja muud pürofoorsed sulamid mis tahes kujul

6

0

3606 90 90

Metaldehüüd, heksametüleentetraamiin jms ained, mis esinevad kütuseks sobivas vor
mis (nt tabletid, pulgad jms); piirituse alusel valmistatud jms tahked ning pooltahked
kütused; vaigutõrvikud, süüteained jms tooted

6,5

0

3701 10 10

Valgustamata valgustundlikud röntgenfotoplaadid ja -lamefilmid kasutamiseks meditsii
nis, hambaravis või veterinaarias (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest)

6,5

0

3701 10 90

Valgustamata valgustundlikud röntgenfotoplaadid ja -lamefilmid (v.a paberist, papist ja
tekstiilmaterjalidest; kasutamiseks meditsiinis, hambaravis või veterinaarias)

6,5

0

3701 20 00

Valgustamata valgustundlik kiirfotolamefilm, pakendatud või pakendamata

6,5

0
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3701 30 00

Valgustamata valgustundlikud fotoplaadid ja lamefilmid, mis tahes külje pikkusega üle
255 mm

6,5

0

3701 91 00

Valgustamata valgustundlikud värvifotoplaadid ja -lamefilmid (polükromaatsed) mis ta
hes materjalist, v.a paber, papp ja tekstiilmaterjalid (v.a kiirfotofilm)

6,5

0

3701 99 00

Valgustamata valgustundlikud värvifotoplaadid ja -lamefilmid mustvalgefotograafia tar
beks, valmistatud mis tahes materjalist, v.a paber, papp ja tekstiilmaterjalid (v.a rönt
genfotofilmid ja -plaadid, lamefilmid mis tahes külje pikkusega üle 255 mm ja kiirfoto
film)

6,5

0

3702 10 00

Valgustamata röntgenfotofilmid rullides (v.a paberist, papist või tekstiilmaterjalidest)

6,5

0

3702 31 20

Valgustamata valgustundlikud perforeerimata fotofilmid (k.a kiirfotofilm) rullides, laiu
sega kuni 105 mm, värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed) pikkusega kuni 30 m (v.
a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest)

6,5

0

3702 31 91

Valgustamata valgustundlikud perforeerimata värvinegatiivfilm rullides laiusega vähe
malt 75 mm, kuid mitte üle 105 mm, ning pikkusega vähemalt 100 m kiirfotofilmi
pakkide valmistamiseks (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest)

Tollimaksuvaba

0

3702 31 98

Fotofilm (k.a kiirfotofilm) rullides, perforeerimata, laiusega kuni 105 mm, värvifoto
graafia tarbeks (polükromaatsed) pikkusega üle 30 m (v.a paberist, papist ja tekstiilma
terjalidest ning negatiivfilm rullides laiusega vähemalt 75 mm, kuid mitte üle 105 mm,
ning pikkusega vähemalt 100 m kiirfotofilmi pakkide valmistamiseks)

6,5

0

3702 32 10

Valgustamata valgustundlik perforeerimata mikrofilm ja fotofilm fotomehaaniliseks re
produtseerimiseks (k.a kiirfotofilm) rullides, laiusega kuni 35 mm, hõbehalogeniide
mulsiooniga, mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaatsed) (v.a paberist, papist ja
tekstiilmaterjalidest)

6,5

0

3702 32 20

Valgustamata valgustundlik perforeerimata fotofilm (k.a kiirfotofilm) rullides, laiusega
kuni 35 mm, hõbehalogeniidemulsiooniga, mustvalgefotograafia tarbeks (monokro
maatsed) (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest, röntgenfotofilm, mikrofilm ja foto
film fotomehaaniliseks reprodutseerimiseks)

5,3

0

3702 32 31

Valgustamata valgustundlik perforeerimata mikrofilm rullides, laiusega üle 35 mm ja
kuni 105 mm, ning hõbehalogeniidemulsiooniga, mustvalgefotograafia tarbeks (mono
kromaatsed)

6,5

0
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3702 32 50

Valgustamata valgustundlik perforeerimata fotofilm fotomehaaniliseks reprodutseerimi
seks (k.a kiirfotofilm) rullides, laiusega üle 35 mm ja kuni 105 mm, hõbehalogeniide
mulsiooniga, mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaatsed) (v.a paberist, papist ja
tekstiilmaterjalidest)

6,5

0

3702 32 80

Valgustamata valgustundlik perforeerimata fotofilm (k.a kiirfotofilm) rullides, laiusega
üle 35 mm ja kuni 105 mm, hõbehalogeniidemulsiooniga, muu kui mustvalgefotograa
fia tarbeks (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest, röntgenfotofilm, mikrofilm ja
film fotomehaaniliseks reprodutseerimiseks)

6,5

0

3702 39 00

Valgustamata valgustundlikud perforeerimata fotofilmid (k.a kiirfotofilm) rullides, laiu
sega kuni 105 mm, mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaatsed) (v.a film hõbeha
logeniidemulsiooniga ning paberist, papist või tekstiilmaterjalidest ja röntgenfilm)

6,5

0

3702 41 00

Valgustamata valgustundlikud perforeerimata fotofilmid (k.a kiirfotofilm) rullides, laiu
sega üle 610 mm ja pikkusega üle 200 m, värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed)
(v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest)

6,5

0

3702 42 00

Valgustamata valgustundlikud perforeerimata fotofilmid (k.a kiirfotofilm) rullides, laiu
sega üle 610 mm ja pikkusega üle 200 m, mustvalgefotograafia tarbeks (monokro
maatsed) (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest)

6,5

0

3702 43 00

Valgustamata valgustundlikud perforeerimata fotofilmid (k.a kiirfotofilm) rullides, laiu
sega üle 610 mm ja pikkusega üle 200 m (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest)

6,5

0

3702 44 00

Valgustamata valgustundlikud perforeerimata fotofilmid (k.a kiirfotofilm) rullides, laiu
sega üle 105 mm ja kuni 610 mm (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest)

6,5

0

3702 51 00

Valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides, laiusega kuni 16 mm ja
pikkusega kuni 14 m, värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed) (v.a paberist, papist ja
tekstiilmaterjalidest)

5,3

0

3702 52 00

Valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides, laiusega kuni 16 mm ja
pikkusega üle 14 m, värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed) (v.a paberist, papist ja
tekstiilmaterjalidest)

5,3

0

3702 53 00

Valgustamata valgustundlikud perforeeritud diapositiivfilmid rullides, laiusega üle
16 mm, kuid mitte üle 35 mm ja pikkusega kuni 30 m, värvifotograafia tarbeks (polü
kromaatsed)

5,3

0
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3702 54 10

Valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides, laiusega üle 16 mm,
kuid kuni 24 mm ja pikkusega kuni 30 m, värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed)
(v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest; diapositiivfilmid ja kiirfotofilm)

5

0

3702 54 90

Valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides, laiusega üle 24 mm,
kuid kuni 35 mm ja pikkusega kuni 30 m, värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed)
(v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest; diapositiivfilmid ja kiirfotofilm)

5

0

3702 55 00

Valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides, laiusega üle 16 mm,
kuid kuni 35 mm ja pikkusega üle 30 m, värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed) (v.
a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest; diapositiivfilmid ja kiirfotofilm)

5,3

0

3702 56 00

Valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides, laiusega üle 35 mm,
värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed) (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest)

6,5

0

3702 91 20

Valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides, laiusega kuni 16 mm,
fotomehaaniliseks reprodutseerimiseks (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest)

6,5

0

3702 91 80

Valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides, laiusega kuni 16 mm,
mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaatsed) (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjali
dest; film fotomehaaniliseks reprodutseerimiseks)

5,3

0

3702 93 10

Valgustamata valgustundlik perforeeritud mikrofilm ja film fotomehaaniliseks reprodut
seerimiseks, rullides, mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaatsed), laiusega üle
16 mm, kuid kuni 35 mm, pikkusega kuni 30 m

6,5

0

3702 93 90

Valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides, laiusega üle 16 mm,
kuid kuni 35 mm ja pikkusega kuni 30 m, mustvalgefotograafia tarbeks (monokro
maatsed) (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest; röntgenfilm, kiirfotofilm, mikro
film ja film fotomehaaniliseks reprodutseerimiseks)

5,3

0

3702 94 10

Valgustamata valgustundlik perforeeritud mikrofilm ja film fotomehaaniliseks reprodut
seerimiseks, rullides, mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaatsed), laiusega üle
16 mm, kuid kuni 35 mm, pikkusega üle 30 m

6,5

0

3702 94 90

Valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides, laiusega üle 16 mm,
kuid kuni 35 mm ja pikkusega üle 30 m, mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaat
sed) (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest; röntgenfilm, kiirfotofilm, mikrofilm ja
film fotomehaaniliseks reprodutseerimiseks)

5,3

0

3702 95 00

Valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides, laiusega üle 35 mm,
mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaatsed) (v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjali
dest; röntgenfilm, mikrofilm ja film fotomehaaniliseks reprodutseerimiseks)

6,5

0
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3703 10 00

Valgustamata valgustundlikud fotopaber, -papp ja tekstiilmaterjalid, rullides, laiusega
üle 610 mm

6,5

0

3703 20 10

Valgustamata valgustundlikud fotopaber, -papp ja tekstiilmaterjalid värvifotograafia tar
beks (polükromaatsed) fotode tegemiseks värvipöördfilmilt (v.a tooted rullides, laiusega
üle 610 mm)

6,5

0

3703 20 90

Valgustamata valgustundlikud fotopaber, -papp ja tekstiilmaterjalid, värvifotograafia tar
beks (polükromaatsed) (v.a tooted rullides, laiusega üle 610 mm ning fotode tegemiseks
värvipöördfilmilt)

6,5

0

3703 90 10

Valgustamata fotopaber, -papp ja tekstiilmaterjalid, mustvalgefotograafia tarbeks (mo
nokromaatsed), hõbeda– või plaatinasooladega sensibiliseeritud (v.a tooted rullides,
laiusega üle 610 mm)

6,5

0

3703 90 90

Valgustamata valgustundlikud fotopaber, -papp ja tekstiilmaterjalid mustvalgefotograa
fia tarbeks (monokromaatsed) (v.a tooted rullides, laiusega üle 610 mm ning hõbeda–
või plaatinasooladega sensibiliseeritud tooted)

6,5

0

3704 00 10

Valgustatud, kuid ilmutamata fotoplaadid ja -filmid (v.a tooted paberist, papist ja teks
tiilmaterjalidest)

Tollimaksuvaba

0

3704 00 90

Valgustatud, kuid ilmutamata fotopaber, -papp ja -tekstiil

6,5

0

3705 10 00

Valgustatud ja ilmutatud fotoplaadid ja -filmid ofsetpaljunduseks (v.a tooted paberist,
papist ja tekstiilmaterjalidest ja kohe kasutatavad plaadid)

5,3

0

3705 90 10

Valgustatud ja ilmutatud mikrofilmid (v.a mikrofilm ofsetpaljunduseks)

3,2

0

3705 90 90

Valgustatud ja ilmutatud fotoplaadid ja -filmid (v.a tooted paberist, papist ja tekstiilma
terjalidest, kinofilmid, film ofsetpaljunduseks ja mikrofilm)

5,3

0

3706 10 10

Valgustatud ja ilmutatud kinofilmid, millel on ainult heliriba, laiusega vähemalt 35 mm

Tollimaksuvaba

0

3706 10 91

Kinofilmi negatiivfilmid ja vahepositiivfilmid, valgustatud ja ilmutatud, heliribaga või
heliribata, laiusega vähemalt 35 mm

Tollimaksuvaba

0

3706 10 99

Kinofilmi positiivfilmid, valgustatud ja ilmutatud, heliribaga või heliribata, laiusega vä
hemalt 35 mm (v.a vahepositiivfilmid)

5 EUR/100 m

0
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3706 90 10

Valgustatud ja ilmutatud kinofilmid, millel on ainult heliriba, laiusega kuni 35 mm

Tollimaksuvaba

0

3706 90 31

Kinofilmi negatiivfilmid ja vahepositiivfilmid, valgustatud ja ilmutatud, heliribaga või
heliribata, laiusega kuni 35 mm

Tollimaksuvaba

0

3706 90 51

Kroonikafilmi positiivfilmid, valgustatud ja ilmutatud, heliribaga või heliribata, laiusega
kuni 35 mm (v.a vahepositiivfilmid)

Tollimaksuvaba

0

3706 90 91

Kinofilmi positiivfilmid, valgustatud ja ilmutatud, heliribaga või heliribata, laiusega
kuni 10 mm (v.a vahepositiivfilmid ja kroonikafilmid)

Tollimaksuvaba

0

3706 90 99

Kinofilmi positiivfilmid, valgustatud ja ilmutatud, heliribaga või heliribata, laiusega vä
hemalt 10 mm, kuid kuni 35 mm (v.a vahepositiivfilmid ja kroonikafilmid)

3,5 EUR/100 m

0

3707 10 00

Valgustundlikud emulsioonid fotograafiaalaseks kasutuseks

6

0

3707 90 11

Ilmutid ja kinnitid värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed) fotokemikaalide kujul, k.a
kokkusegamata fotokemikaalid, väljamõõdetud portsjonites või jaemüügipakendis, ka
sutamiseks valmiskujul, fotofilmide ja -plaatide tarbeks (v.a soolad ja rubriikide 2843
kuni 2846 ühendid)

6

0

3707 90 19

Ilmutid ja kinnitid värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed) fotokemikaalide kujul, k.a
kokkusegamata fotokemikaalid, väljamõõdetud portsjonites või jaemüügipakendis, ka
sutamiseks valmiskujul (v.a tooted fotofilmide ja -plaatide tarbeks, soolad ja rubriikide
2843 kuni 2846 ühendid)

6

0

3707 90 30

Ilmutid ja kinnitid mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaatsed) fotokemikaalide ku
jul, k.a kokkusegamata fotokemikaalid, väljamõõdetud portsjonites või jaemüügipaken
dis, kasutamiseks valmiskujul (v.a soolad ja rubriikide 2843 kuni 2846 ühendid)

6

0

3707 90 90

Fotokemikaalid, sh kokkusegamata fotokemikaalid, väljamõõdetud portsjonites või jae
müügipakendis, kasutamiseks valmiskujul (v.a lakid, liimid, adhesiivid jms valmistised;
valgustundlikud emulsioonid, ilmutid ja kinnitid ning soolad, väärismetalliühendid jms
rubriikide 2843 kuni 2846 tooted)

6

0

3801 10 00

Tehisgrafiit (v.a retortgrafiit, retortkoks ja tooted tehisgrafiidist, k.a tulekindlad materja
lid tehisgrafiidist)

3,6

0

3801 20 10

Kolloidgrafiit õlisuspensioonina; poolkolloidgrafiit

6,5

0
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3801 20 90

Kolloidgrafiit (v.a õlisuspensioonina ja poolkolloidgrafiit)

4,1

0

3801 30 00

Süsinikupastad elektroodidele ja samalaadsed pastad ahjude vooderdamiseks

5,3

0

3801 90 00

Grafiidi või muu süsiniku baasil saadud pasta, briketid, plaadid jm pooltooted (v.a süsi
nikupastad elektroodidele ja samalaadsed pastad ahjude vooderdamiseks)

3,7

0

3802 10 00

Aktiivsüsi (v.a ravimid või lõhna eemaldavad tooted külmikutele, sõidukitele jne, jae
müügipakendis)

3,2

0

3802 90 00

Aktiveeritud diatomiitkivim ja muud aktiveeritud looduslikud mineraaltooted; loomne
süsi, sh ammendatud loomne süsi (v.a aktiivsüsi, kaltsineeritud diatomiit, millele ei ole
lisatud paagutusvahendeid või aktiveeritud keemiatooteid)

5,7

0

3803 00 10

Tallõli toore

Tollimaksuvaba

0

3803 00 90

Tallõli, rafineeritud või rafineerimata (v.a tallõli toore)

4,1

0

3804 00 10

Kontsentreeritud sulfitleelis

5

0

3804 00 90

Puidutselluloosi tootmise jääkleelis, kontsentreeritud, suhkrutest puhastatud, keemiliselt
töödeldud või mitte, sh ligniinsulfonaadid (v.a sulfitleelis, tallõli toore, naatriumhüdrok
siid (seebikivi) ja sulfaatpigi)

5

0

3805 10 10

Vaigutärpentin

4

0

3805 10 30

Puidutärpentin

3,7

0

3805 10 90

Sulfaattärpentin

3,2

0

3805 90 10

Männiõli, mis sisaldab põhilise komponendina alfa-terpineooli

3,7

0

3805 90 90

Töötlemata dipenteen; sulfaattärpentin jm töötlemata paratsümeenid; okaspuupuidu ut
mise või muu töötlemise abil saadud terpeenõlid (v.a vaigutärpentin, puidutärpentin,
sulfaattärpentin ja männiõli, mis sisaldab põhilise komponendina alfa-terpineooli)

3,4

0

3806 10 10

Värskelt ekstraheeritud õlivaikudest saadud kampol

5

0

3806 10 90

Kampol- ja vaikhapped (v.a värskelt ekstraheeritud õlivaikudest saadud)

5

0
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3806 20 00

Kampol- ja vaikhapete soolad ja derivaadid (v.a kampoli aduktide soolad)

4,2

0

3806 30 00

Estervaigud

6,5

0

3806 90 00

Kampoli derivaadid, sh kampoli aduktide ja vaikhapete soolad, kerged ja rasked vaiguõ
lid ja modifitseeritud looduslikud vaigud, mis on saadud ümbersulatatud vaikude
kuumtöötlemisel (v.a kampol- ja vaikhapete soolad või nende derivaatide soolad, ning
estervaigud)

4,2

0

3807 00 10

Puidutõrv

2,1

0

3807 00 90

Vaadipigi ja samalaadsed valmistised kampoli, vaikhapete või taimsete pigide baasil;
puidutõrvaõli; puidukreosoot; puupiiritus ja taimsed pigid (v.a puidutõrv, burgundia
pigi, kollane pigi, steariinpigi, rasvhappe pigi, rasvatõrv ja glütseriinpigi)

4,6

0

3808 50 00

Kaubad, mis sisaldavad ühte või mitut järgmistest ainetest: aldriin (ISO), binapakrüül
(ISO), kampekloor (ISO) (toksafeen), kaptafool (ISO), klordaan (ISO), kloordimeform
(ISO), klorobensülaat (ISO), DDT (ISO) (klofenotaan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klo
rofenüül)etaan), dieldriin (ISO, INN), dinoseeb (ISO), selle soolad ja estrid, etüleendibro
miid (ISO) (1,2-dibromoetaan), etüleendikloriid (ISO) (1,2-dikloroetaan), fluoroatseeta
miid (ISO), heptakloor (ISO), heksaklorobenseen (ISO), 1,2,3,4,5,6-heksaklorotsüklo
heksaan [HCH (ISO)], k.a lindaan (ISO) (INN), elavhõbedaühendid, metamidofoss (ISO),
monokrotofoss (ISO), oksiraan (etüleenoksiid), paratioon (ISO), paratioonmetüül (ISO)
(metüülparatioon), pentaklorofenool (ISO), fosfamidoon (ISO), 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-tri
klorofenoksüäädikhape), selle soolad ja estrid

6

0

3808 91 10

Insektitsiidid püretroidide baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmististe või eseme
tena

6

0

3808 91 20

Insektitsiidid klorosüsivesinike baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmististe või ese
metena

6

0

3808 91 30

Insektitsiidid karbamaatide baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmististe või eseme
tena

6

0

3808 91 40

Insektitsiidid fosfororgaaniliste ühendite baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmis
tiste või esemetena

6

0

3808 91 90

Insektitsiidid jaemüügivormis või -pakendis valmististe või esemetena (v.a tooted püre
troidide, klorosüsivesinike, karbamaatide või fosfororgaaniliste ühendite baasil)

6

0

3808 92 10

Fungitsiidid, valmistised vaseühendite baasil, anorgaanilised

4,6

0

3808 92 20

Fungitsiidid jaemüügivormis või -pakendis valmististe või esemetena, anorgaanilised (v.
a valmistised vaseühendite baasil)

6

0
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3808 92 30

Fungitsiidid ditiokarbamaatide baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmististe või ese
metena (v.a anorgaanilised fungitsiidid)

6

0

3808 92 40

Fungitsiidid bensimiidasoolide baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmististe või ese
metena (v.a anorgaanilised fungitsiidid)

6

0

3808 92 50

Fungitsiidid diasoolide ja triasoolide baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmististe
või esemetena (v.a anorgaanilised fungitsiidid)

6

0

3808 92 60

Fungitsiidid diasiinide ja morfoliinide baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmististe
või esemetena (v.a anorgaanilised fungitsiidid)

6

0

3808 92 90

Fungitsiidid jaemüügivormis või -pakendis valmististe või esemetena (v.a anorgaanilised
fungitsiidid ning fungitsiidid ditiokarbamaatide, bensimiidasoolide, diasoolide ja tria
soolide ning diasiinide ja morfoliinide baasil)

6

0

3808 93 11

Herbitsiidid fenoksüfütohormoonide baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmististe
või esemetena

6

0

3808 93 13

Herbitsiidid triasiinide baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmististe või esemetena

6

0

3808 93 15

Herbitsiidid amiidide baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmististe või esemetena

6

0

3808 93 17

Herbitsiidid karbamaatide baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmististe või eseme
tena

6

0

3808 93 21

Herbitsiidid dinitroaniliini derivaatide baasil, jaemüügivormis või -pakendis valmististe
või esemetena

6

0

3808 93 23

Herbitsiidid uurea, uratsiili või sulfonüüluurea derivaatide baasil, jaemüügivormis või
-pakendis valmististe või esemetena

6

0

3808 93 27

Herbitsiidid jaemüügivormis või -pakendis valmististe või esemetena (v.a tooted fenok
süfütohormoonide, triasiinide, amiidide, karbamaatide, dinitroaniliini derivaatide ning
uurea, uratsiili või sulfonüüluurea derivaatide baasil)

6

0

3808 93 30

Idanemist takistavad vahendid jaemüügipakendis või esitatud valmististe või esemetena

6

0

3808 93 90

Taimekasvuregulaatorid jaemüügipakendis või valmististe või esemetena (v.a alamru
briigi 3808 50 kaubad)

6,5

0
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3808 94 10

Desinfektsioonivahendid kvaternaarsete ammooniumsoolade baasil, jaemüügipakendis
või valmististe või esemetena

6

0

3808 94 20

Desinfektsioonivahendid halogeenitud ühendite baasil, jaemüügipakendis või valmis
tiste või esemetena

6

0

3808 94 90

Desinfektsioonivahendid jaemüügivormis või -pakendis valmististe või esemetena (v.a
tooted kvaternaarsete ammooniumsoolade või halogeenitud ühendite baasil)

6

0

3808 99 10

Rodentitsiidid jaemüügipakendis või valmististe või esemetena

6

0

3808 99 90

Taimekaitsevahendid jaemüügipakendis või valmististe või esemetena (v.a insektitsiidid,
fungitsiidid, herbitsiidid, desinfektsioonivahendid, rodentitsiidid ning alamrubriigi
3808 50 00 kaubad)

6

0

3809 10 10

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi
kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutata
vad mujal nimetamata tooted ja valmistised tärklisainete baasil tärklisainete sisaldusega
alla 55 % massist (näiteks apretid ja peitsid)

8,3 + 8,9 EUR/
100 kg/net
MAX 12,8

—

3809 10 30

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi
kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutata
vad mujal nimetamata tooted ja valmistised tärklisainete baasil tärklisainete sisaldusega
vähemalt 55 %, kuid alla 70 % massist (näiteks apretid ja peitsid)

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/net
MAX 12,8

—

3809 10 50

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi
kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutata
vad mujal nimetamata tooted ja valmistised tärklisainete baasil tärklisainete sisaldusega
vähemalt 70 %, kuid alla 83 % massist (näiteks apretid ja peitsid)

8,3 + 15,1 EUR/
100 kg/net
MAX 12,8

—

3809 10 90

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi
kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutata
vad mujal nimetamata tooted ja valmistised tärklisainete baasil tärklisainete sisaldusega
vähemalt 83 % massist (näiteks apretid ja peitsid)

8,3 + 17,7 EUR/
100 kg/net
MAX 12,8

—

3809 91 00

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi
kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili- jms tööstuses kasutatavad mujal nime
tamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid) (v.a tärklisainete baasil)

6,3

0
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3809 92 00

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi
kinnitumise kiirendamiseks, ning muud paberi- jms tööstuses kasutatavad mujal nime
tamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid) (v.a tärklisainete baasil)

6,3

0

3809 93 00

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi
kinnitumise kiirendamiseks, ning muud naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimeta
mata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid) (v.a tärklisainete baasil)

6,3

0

3810 10 00

Metallpindade dekapeerimissegud; pehme- ja kõvajoodisjootmisel ning keevitamisel ka
sutatavad metalli- ja muud pulbrid ning pastad

6,5

0

3810 90 10

Keevituselektroodide ja -varraste täidis- ning kattesegud

4,1

0

3810 90 90

Jooteräbustid jm pehme- ja kõvajoodisjootmise ning keevitamise abiained (v.a keevitu
selektroodide ja -varraste täidis- ning kattesegud, pehme- ja kõvajoodisjootmisel ning
keevitamisel kasutatavad metalli- ja muud pulbrid ning pastad ja keevituselektroodid
või -vardad alusmetallidest või räbustiga kaetud metallikarbiididest)

5

0

3811 11 10

Antidetonaatorid mootorkütustele, tetraetüülplii baasil

6,5

0

3811 11 90

Antidetonaatorid mootorkütustele, pliiühendite baasil (v.a tetraetüülplii baasil)

5,8

0

3811 19 00

Antidetonaatorid mootorkütustele (v.a pliiühendite baasil)

5,8

0

3811 21 00

Naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid sisaldavad määrdeõlilisan
did

5,3

0

3811 29 00

Määrdeõlilisandid, mis ei sisalda naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud
õlisid

5,8

0

3811 90 00

Oksüdatsiooniinhibiitorid, vaigutekkeinhibiitorid, viskoossuse regulaatorid, korrosioo
nitõrjevahendid ja muud mineraalõlide (sh bensiin) ning mineraalõlidega samal eesmär
gil kasutatavate vedelike valmislisandid (v.a antidetonaatorid ja määrdeõlilisandid)

5,8

0

3812 10 00

Kautšuki vulkaniseerimiskiirendid

6,3

0
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3812 20 10

Bensüül-3-isobutürüüloksü-1-isopropüül-2,2-dimetüülpropüülftalaati ja bensüül-3-iso
butürüüloksü-2,2,4-trimetüülpentüülftalaati sisaldav reaktsioonisegu, plasti- ja kummi
kompaundi plastifikaator

Tollimaksuvaba

0

3812 20 90

Plasti- ja kummikompaundi mujal nimetamata plastifikaatorid (v.a bensüül-3-isobutü
rüüloksü-1-isopropüül-2,2-dimetüülpropüülftalaati ja bensüül-3-isobutürüüloksü-2,2,4trimetüülpentüülftalaati sisaldav reaktsioonisegu)

6,5

0

3812 30 20

Antioksüdandid kummi ja plasti tarbeks

6,5

0

3812 30 80

Plasti- ja kummikompaundi stabilisaatorid (v.a antioksüdandid)

6,5

0

3813 00 00

Valmistised ja laengud tulekustutite jaoks; laetud tulekustutusgranaadid (v.a täis või
tühjad tulekustutusvahendid, kaasaskantavad või mitte, segamata keemiliselt defineeri
mata tulekustuti omadustega tooted muul kujul)

6,5

0

3814 00 10

Orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid ning värvi- ja lakieemaldusvahendid butüülatse
taadi baasil (v.a küünelakieemaldi)

6,5

0

3814 00 90

Orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid ning värvi- ja lakieemaldusvahendid butüülatse
taadi baasil (v.a butüülatsetaadi baasil ja küünelakieemaldi)

6,5

0

3815 11 00

Mujal nimetamata aktiivainena niklit ja selle ühendeid sisaldavad katalüsaatorid kandja
tel

6,5

0

3815 12 00

Mujal nimetamata aktiivainena väärismetalle ja nende ühendeid sisaldavad katalüsaato
rid kandjatel

6,5

0

3815 19 10

Terakatalüsaatorid, milles on kuni 10 mikromeetrise läbimõõduga teri massist vähe
malt 90 % ning mis kujutavad endast oksiidide segu magneesiumsilikaatkandjal ja sisal
davad massist vähemalt 20 %, kuid mitte üle 35 % vaske ja vähemalt 2 %, kuid mitte
üle 3 % vismutit, ning mille suhteline näivtihedus on vähemalt 0,2, kuid mitte üle 1,0

Tollimaksuvaba

0

3815 19 90

Mujal nimetamata katalüsaatorid kandjatel (v.a aktiivainena väärismetalle ja nende
ühendeid või niklit ja selle ühendeid sisaldavad katalüsaatorid kandjatel, terakatalüsaa
torid, milles on kuni 10 mikromeetrise läbimõõduga teri massist vähemalt 90 % ning
mis kujutavad endast oksiidide segu magneesiumsilikaatkandjal ja sisaldavad massist
vähemalt 20 %, kuid mitte üle 35 % vaske ja vähemalt 2 %, kuid mitte üle 3 % vismu
tit, ning mille suhteline näivtihedus on vähemalt 0,2, kuid mitte üle 1,0)

6,5

0

3815 90 10

Katalüsaatorid, mis kujutavad endast etüültrifenüülfosfooniumatsetaadi lahust meta
noolis (v.a katalüsaatorid kandjatel)

Tollimaksuvaba

0
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3815 90 90

Mujal nimetamata keemiliste reaktsioonide initsiaatorid, kiirendid ja katalüsaatorid (v.a
kautšuki vulkaniseerimiskiirendid, katalüsaatorid kandjatel ja katalüsaatorid, mis kuju
tavad endast etüültrifenüülfosfooniumatsetaadi lahust metanoolis)

6,5

0

3816 00 00

Tulekindel tsement, müürimört, betoon jms segud (v.a tooted grafiidi jm süsinikuühen
dite baasil)

2,7

0

3817 00 50

Lineaarne alküülbenseen

6,3

0

3817 00 80

Alküülbenseenide segud ja alküülnaftaleenide segud, mis on saadud benseeni ja nafta
leeni alküülimisel (v.a lineaarne alküülbenseen ja tsükliliste süsivesinike isomeeride se
gud)

6,3

0

3818 00 10

Elektroonikas kasutatav legeerräni ketaste, vahvlite, silindrite, varbade vms kujul, polee
ritud või mitte või kaetud ühtlase epitakskihiga (v.a elemendid, mida on rohkem töö
deldud, näiteks selektiivdifusiooniga)

Tollimaksuvaba

0

3818 00 90

Elektroonikas kasutatavad legeeritud keemilised elemendid ketaste, vahvlite, silindrite,
varbade vms kujul või lõigatud ketasteks, vahvliteks vms, poleeritud või mitte või kae
tud ühtlase epitakskihiga (v.a elemendid, mida on rohkem töödeldud, näiteks selektiiv
difusiooniga ja legeerräni)

Tollimaksuvaba

0

3819 00 00

Pidurivedelikud jm hüdraulilise jõuülekande vedelikud, mis ei sisalda naftaõlisid või bi
tuminoossetest mineraalidest saadud õlisid või sisaldavad neid alla 70 % massist

6,5

0

3820 00 00

Antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud (v.a mineraalõlide ning mineraalõlidega samal
eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandid)

6,5

0

3821 00 00

Valmis söötmed mikroorganismide (k.a viirused jms) või taime-, inim- või loomarak
kude kasvatamiseks või hooldamiseks

5

0

3822 00 00

Diagnostilised ja laboratoorsed reaktiivid kandjal; diagnostilised ja laboratoorsed val
misreaktiivid kandjal või kandjata, sertifitseeritud etalonained (v.a patsiendile manusta
tavad diagnostilised reaktiivid, veregruppide määramiseks kasutatavad reaktiivid, profü
laktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri ning vaktsiinid, toksiinid,
mikroorganismide kultuurid jms tooted)

Tollimaksuvaba

0

3823 11 00

Tööstuslik stearhape

5,1

0

3823 12 00

Tööstuslik olehape

4,5

0

3823 13 00

Tööstuslikud tallõli rasvhapped

2,9

0

3823 19 10

Destilleeritud rasvhapped

2,9

0
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3823 19 30

Rasvhappedestillaadid

2,9

0

3823 19 90

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid (v.a
stearhape, olehape ja tallõli rasvhapped, destilleeritud rasvhapped ja rasvhappedestillaa
did)

2,9

0

3823 70 00

Tööstuslikud rasvalkoholid

3,8

0

3824 10 00

Valuvormi- ja kärnisegutugevdid

6,5

0

3824 30 00

Omavahel või metalliliste sideainetega segatud ja aglomeerimata metallikarbiidid

5,3

0

3824 40 00

Tsemendi, müürimördi ja betooni valmislisandid

6,5

0

3824 50 10

Valamisvalmis betoonisegud

6,5

0

3824 50 90

Mittetulekindlad müürimördid ja betoonisegud (v.a valamisvalmis betoonisegud)

6,5

0

3824 60 11

Sorbitool vesilahusena, mis sisaldab D-mannitooli kuni 2 % D-glütsitooli massist (v.a
D-glütsitool (sorbitool))

7,7 + 16,1 EUR/
100 kg/net

—

3824 60 19

Sorbitool vesilahusena, mis sisaldab D-mannitooli üle 2 % D-glütsitooli massist (v.a Dglütsitool (sorbitool))

9,6 + 37,8 EUR/
100 kg/net

—

3824 60 91

Sorbitool, mis sisaldab D-mannitooli kuni 2 % D-glütsitooli massist (v.a vesilahusena ja
D-glütsitool (sorbitool))

7,7 + 23 EUR/
100 kg/net

—

3824 60 99

Sorbitool, mis sisaldab D-mannitooli üle 2 % D-glütsitooli massist (v.a vesilahusena ja
D-glütsitool (sorbitool))

9,6 + 53,7 EUR/
100 kg/net

—

3824 71 00

Segud, mis sisaldavad klorofluorosüsinikke (CFC), võivad sisaldada ka klorofluorosüsi
vesinikke (HCFC), perfluorosüsivesinikke (PFC) või fluorosüsivesinikke (HFC)

6,5

0

3824 72 00

Segud, mis sisaldavad bromoklorodifluorometaani, bromotrifluorometaani või dibro
motetrafluoroetaane

6,5

0

3824 73 00

Segud, mis sisaldavad bromofluorosüsivesinikke (HBFC)

6,5

0

3824 74 00

Segud, mis sisaldavad klorofluorosüsivesinikke (HCFC), võivad sisaldada ka perfluoro
süsivesinikke (PFC) või fluorosüsivesinikke (HFC), kuid ei sisalda klorofluorosüsinikke
(CFC)

6,5

0

3824 75 00

Segud, mis sisaldavad süsiniktetrakloriidi (tetraklorometaan)

6,5

0
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3824 76 00

Segud, mis sisaldavad 1,1,1-trikloroetaani (metüülkloroform)

6,5

0

3824 77 00

Segud, mis sisaldavad metüülbromiidi (bromometaan) või bromoklorometaani

6,5

0

3824 78 00

Segud, mis sisaldavad perfluorosüsivesinikke (PFC) või fluorosüsivesinikke (HFC), kuid
ei sisalda klorofluorosüsinikke (CFC) ega klorofluorosüsivesinikke (HCFC)

6,5

0

3824 79 00

Segud, mis sisaldavad metaani, etaani või propaani halogeenderivaate (v.a alamrubrii
kide 3824 71 00 – 3824 78 00 segud)

6,5

0

3824 81 00

Segud ja valmistised, mis sisaldavad oksiraani (etüleenoksiid)

6,5

0

3824 82 00

Segud ja valmistised, mis sisaldavad polüklooritud bifenüüle (PCB), polüklooritud terfe
nüüle (PCT) või polübroomitud bifenüüle (PBB)

6,5

0

3824 83 00

Segud ja valmistised, mis sisaldavad tris(2,3-dibromopropüül)fosfaati

6,5

0

3824 90 10

Bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tiofeenitud sulfohapped ja nende soolad;
naftasulfonaadid (v.a ammoonium-, leelismetall- või etanoolamiinnaftasulfonaadid)

5,7

0

3824 90 15

Ioonivahetid (v.a grupi 39 polümeerid)

6,5

0

3824 90 20

Elektronlampide getterid

6

0

3824 90 25

Puitatsetaadid (näiteks kaltsiumpuitatsetaat); töötlemata kaltsiumtartraat; töötlemata
kaltsiumtsitraat

5,1

0

3824 90 30

Nafteenhapped ning nende vees lahustumatud soolad ja estrid

3,2

0

3824 90 35

Aktiivkomponentidena amiine sisaldavad korrosioonivastased segud

6,5

0

3824 90 40

Lakkide ning samalaadsete toodete anorgaanilised segalahustid ja -vedeldid

6,5

0

3824 90 45

Katlakivieemaldid jms ühendid

6,5

0

3824 90 50

Galvanotehnilised segud keemiatööstuse või keemiaga seotud tööstuse tarbeks

6,5

0

3824 90 55

Segud glütserooli ning rasvhapete mono-, di- ja triestritest (rasvaemulgaatorid)

6,5

0
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3824 90 61

Streptomyces tenebrarius'ega kääritamise abil antibiootikumide valmistamise vahepro
duktid, kuivatatud või kuivatamata, mõeldud rubriiki 3004 kuuluvate inimtervishoius
kasutatavate ravimite tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

3824 90 62

Monensiini soolade valmistamise vaheproduktid ravimitena või keemiatööstuses kasu
tamiseks

Tollimaksuvaba

0

3824 90 64

Mujal nimetamata tooted ja valmistised keemiatööstuse või sellega seotud tööstusha
rude tarbeks ravimitena või keemiatööstuses kasutamiseks (v.a Streptomyces tenebra
rius'ega kääritamise abil antibiootikumide valmistamise vaheproduktid, kuivatatud või
kuivatamata, mõeldud rubriiki 3004 kuuluvate inimtervishoius kasutatavate ravimite
tootmiseks ning monensiini soolade valmistamise vaheproduktid)

6,5

0

3824 90 65

Valuvormisegude lisaained kemikaalide kujul (v.a valuvormi- ja kärnisegutugevdid)

6,5

0

3824 90 70

Tulekindlad, veekindlad jms ehituses kasutatavad keemilised kaitsesegud

6,5

0

3824 90 75

Legeerimata liitiumniobaatvahvlid

Tollimaksuvaba

0

3824 90 80

Dimeersete rasvhappeamiidide segu keskmise molekulmassiga vähemalt 520, kuid
mitte üle 550

Tollimaksuvaba

0

3824 90 85

3-(1-etüül-l-metüülpropüül)isoksasool-5-üülamiini lahus tolueenis

Tollimaksuvaba

0

3824 90 98

Mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude
valmistised, k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid

6,5

0

3825 10 00

Olmejäätmed

6,5

0

3825 20 00

Reoveesetted

6,5

0

3825 30 00

Kliinilised jäätmed

6,5

0

3825 41 00

Orgaaniliste lahustite jäägid, halogeenitud

6,5

0

3825 49 00

Orgaaniliste lahustite jäägid, halogeenimata

6,5

0

3825 50 00

Metallide dekapeerimisvedelike, hüdrovedelike, pidurivedelike ja antifriiside jäägid

6,5

0
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3825 61 00

Muud keemiatööstuse või keemiaga seotud tööstuse jäätmed, mis sisaldavad peamiselt
orgaanilist materjali (v.a antifriisid)

6,5

0

3825 69 00

Keemiatööstuse või keemiaga seotud tööstuse jäätmed (v.a metallide dekapeerimisvede
like, hüdrovedelike, pidurivedelike ja antifriiside jäägid ning jäätmed, mis sisaldavad
peamiselt orgaanilist materjali)

6,5

0

3825 90 10

Leeliseline raudoksiid gaasipuhastuseks

5

0

3825 90 90

Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata jääktooted (v.a jäät
med)

6,5

0

3901 10 10

Lineaarpolüetüleen suhtelise tihedusega alla 0,94, algkujul

6,5

0

3901 10 90

Polüetüleen suhtelise tihedusega alla 0,94, algkujul (v.a lineaarpolüetüleen)

6,5

0

3901 20 10

Polüetüleen ebakorrapärase kujuga plokkidena, tükkidena, pulbrina, graanulitena, hel
vestena jms puistevormis, suhtelise tihedusega 0,958 ja rohkem temperatuuril 23 °C,
mis sisaldab kuni 50 mg/kg alumiiniumi, kuni 2 mg/kg kaltsiumi, kuni 2 mg/kg
kroomi, kuni 2 mg/kg rauda, kuni 2 mg/kg niklit, – kuni 2 mg/kg titaani ning kuni
8 mg/kg vanaadiumi, kloorsulfoneeritud polüetüleeni tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

3901 20 90

Polüetüleen suhtelise tihedusega vähemalt 0,94 ja rohkem, algkujul (v.a ebakorrapärase
kujuga plokkidena, tükkidena, pulbrina, graanulitena, helvestena jms puistevormis, suh
telise tihedusega 0,958 ja rohkem temperatuuril 23 °C, mis sisaldab kuni 50 mg/kg
alumiiniumi, kuni 2 mg/kg kaltsiumi, kuni 2 mg/kg kroomi, kuni 2 mg/kg rauda, kuni
2 mg/kg niklit, – kuni 2 mg/kg titaani ning kuni 8 mg/kg vanaadiumi, kloorsulfoneeri
tud polüetüleeni tootmiseks)

6,5

0

3901 30 00

Etüleen-vinüülatsetaatkopolümeerid algkujul

6,5

0

3901 90 10

Ioonvahetusvaik, mis koosneb etüleeni terpolümeeri soolast koos isobutüülakrülaadi ja
metakrüülhappega, algkujul

Tollimaksuvaba

0

3901 90 20

Polüstüreeni, etüleen-butüleeni kopolümeeri ja polüstüreeni A-B-A plokk-kopolümeer,
mis sisaldab kuni 35 % massist stüreeni, ebakorrapärase kujuga plokkidena, tükkidena,
pulbrina, graanulitena, helvestena jms puistevormis

Tollimaksuvaba

0

3901 90 90

Etüleeni polümeerid algkujul (v.a polüetüleen ja etüleen-vinüülatsetaatkopolümeerid,
ioonvahetusvaik, mis koosneb etüleeni terpolümeeri soolast koos isobutüülakrülaadi ja
metakrüülhappega ning polüstüreeni, etüleen-butüleeni kopolümeeri ja polüstüreeni AB-A plokk-kopolümeer, mis sisaldab kuni 35 % massist stüreeni, ebakorrapärase kujuga
plokkidena, tükkidena, pulbrina, graanulitena, helvestena jms puistevormis)

6,5

0

3902 10 00

Polüpropüleen algkujul

6,5

0
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3902 20 00

Polüisobutüleen algkujul

6,5

0

3902 30 00

Propüleeni kopolümeerid algkujul

6,5

0

3902 90 10

Propüleeni ja teiste olefiinide, polüstüreeni, etüleen-butüleeni kopolümeeri ja polüstü
reeni A-B-A plokk-kopolümeer, mis sisaldab kuni 35 % massist stüreeni, ebakorrapä
rase kujuga plokkidena, tükkidena, pulbrina, graanulitena, helvestena jms puistevormis

Tollimaksuvaba

0

3902 90 20

Polü-1-buteen, 1-buteeni kopolümeer etüleeniga, etüleenisisaldusega kuni 10 % massist,
või kuni 10 % massist polüetüleeni ja/või kuni 25 % massist polüpropüleeni sisaldav
polü-1-buteeni segu polüetüleeni ja/või polüpropüleeniga, ebakorrapärase kujuga plok
kidena, tükkidena, pulbrina, graanulitena, helvestena jms puistevormis

Tollimaksuvaba

0

3902 90 90

Propüleeni ja teiste olefiinide polümeerid algkujul (v.a polüpropüleen, polüisobutüleen,
propüleeni kopolümeerid ja polüstüreeni, etüleen-butüleeni kopolümeeri ja polüstü
reeni A-B-A plokk-kopolümeer, mis sisaldab kuni 35 % massist stüreeni, ning polü-1buteen, 1-buteeni kopolümeer etüleeniga, etüleenisisaldusega kuni 10 % massist, või
kuni 10 % massist polüetüleeni ja/või kuni 25 % massist polüpropüleeni sisaldav polü1-buteeni segu polüetüleeni ja/või polüpropüleeniga, ebakorrapärase kujuga plokki
dena, tükkidena, pulbrina, graanulitena, helvestena jms puistevormis)

6,5

0

3903 11 00

Vahtpolüstüreen algkujul

6,5

0

3903 19 00

Polüstüreen algkujul (v.a vahtpolüstüreen)

6,5

0

3903 20 00

Stüreen-akrüülnitriilkopolümeerid (SAN) algkujul

6,5

0

3903 30 00

Akrüülnitriil-butadieenstüreenkopolümeerid (ABS) algkujul

6,5

0

3903 90 10

Kopolümeer üksnes stüreenist koos allüülalkoholiga, atsetüülarvuga vähemalt 175, alg
kujul

Tollimaksuvaba

0

3903 90 20

Broomitud polüstüreen, mis sisaldab broomi vähemalt 58 %, kuid mitte üle 71 % mas
sist, ebakorrapärase kujuga plokkidena, tükkidena, pulbrina, graanulitena, helvestena
jms puistevormis

Tollimaksuvaba

0

3903 90 90

Stüreeni polümeerid algkujul (v.a polüstüreen, stüreen-akrüülnitriilkopolümeerid
(SAN), akrüülnitriil-butadieenstüreenkopolümeerid (ABS), kopolümeer üksnes stüree
nist koos allüülalkoholiga, atsetüülarvuga vähemalt 175 ja broomitud polüstüreen, mis
sisaldab broomi vähemalt 58 %, kuid mitte üle 71 % massist, ebakorrapärase kujuga
plokkidena, tükkidena, pulbrina, graanulitena, helvestena jms puistevormis)

6,5

0
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3904 10 00

Polü(vinüülkloriid) algkujul, teiste ainetega segamata

6,5

0

3904 21 00

Plastifitseerimata polü(vinüülkloriid) algkujul, teiste ainetega segatud

6,5

0

3904 22 00

Plastifitseertud polü(vinüülkloriid) algkujul, teiste ainetega segatud

6,5

0

3904 30 00

Vinüülkloriid-vinüülatsetaatkopolümeerid algkujul

6,5

0

3904 40 00

Vinüülkloriidkopolümeerid algkujul (v.a vinüülkloriid-vinüülatsetaatkopolümeerid)

6,5

0

3904 50 10

Vinülideenkloriidi kopolümeer akrüülnitriiliga, paisutatavate teradena läbimõõduga vä
hemalt 4 mikromeetrit, kuid mitte üle 20 mikromeetri

Tollimaksuvaba

0

3904 50 90

Vinülideenkloriidpolümeerid algkujul (v.a vinülideenkloriidi kopolümeer akrüülnitrii
liga, paisutatavate teradena läbimõõduga vähemalt 4 mikromeetrit, kuid mitte üle
20 mikromeetri)

6,5

0

3904 61 00

Polütetrafluoretüleen algkujul

6,5

0

3904 69 10

Polü(vinüülfluoriid) ebakorrapärase kujuga plokkidena, tükkidena, pulbrina, graanuli
tena, helvestena jms puistevormis

Tollimaksuvaba

0

3904 69 90

Vinüülkloriidi või muude halogeenitud olefiinide fluorpolümeerid algkujul (v.a polüte
trafluoretüleen ja polü(vinüülfluoriid) ebakorrapärase kujuga plokkidena, tükkidena,
pulbrina, graanulitena, helvestena jms puistevormis)

6,5

0

3904 90 00

Vinüülkloriidi või muude halogeenitud olefiinide polümeerid algkujul (v.a polü(vi
nüülkloriid), vinüülkloriidkopolümeerid, vinüülkloriidi polümeerid ja fluorpolümeerid)

6,5

0

3905 12 00

Polü(vinüülatsetaat) vesidispersioonis

6,5

0

3905 19 00

Polü(vinüülatsetaat) algkujul (v.a vesidispersioonis)

6,5

0

3905 21 00

Vinüülatsetaatkopolümeerid vesidispersioonis

6,5

0

3905 29 00

Vinüülatsetaatkopolümeerid algkujul (v.a vesidispersioonis)

6,5

0
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3905 30 00

Polü(vinüülalkoholid) algkujul, mis sisaldavad või ei sisalda hüdrolüüsimata atsetaa
trühmi

6,5

0

3905 91 00

Vinüülkopolümeerid algkujul (v.a vinüülkloriidvinüülatsetaatkopolümeerid ja muud vi
nüülkloriidkopolümeerid ja vinüülatsetaatkopolümeerid)

6,5

0

3905 99 10

Polü(vinüülformaal) ebakorrapärase kujuga plokkidena, tükkidena, pulbrina, graanuli
tena, helvestena jms puistevormis, molekulmassiga vähemalt 10 000, kuid mitte üle
40 000, mis sisaldab vähemalt 9,5 %, kuid mitte üle 13 % massist atsetüülgruppe vi
nüülatsetaadi arvestuses ning vähemalt 5 %, kuid mitte üle 6,5 % massist hüdroksü
gruppe vinüülalkoholi arvestuses

Tollimaksuvaba

0

3905 99 90

Vinüülestrite polümeerid jm vinüülpolümeerid algkujul (v.a vinüülkloriidi või muude
halogeenitud olefiinide polümeerid, polü(vinüülatsetaat), kopolümeerid ning polü(vi
nüülalkoholid), mis sisaldavad või ei sisalda hüdrolüüsimata atsetaatrühmi ning polü(vi
nüülformaal) ebakorrapärase kujuga plokkidena, tükkidena, pulbrina, graanulitena, hel
vestena jms puistevormis, molekulmassiga vähemalt 10 000, kuid mitte üle 40 000,
mis sisaldab vähemalt 9,5 %, kuid mitte üle 13 % massist atsetüülgruppe vinüülatse
taadi arvestuses ning vähemalt 5 %, kuid mitte üle 6,5 % massist hüdroksügruppe vi
nüülalkoholi arvestuses)

6,5

0

3906 10 00

Polü(metüülmetakrülaat) algkujul

6,5

0

3906 90 10

Polü[N-(3-hüdroksüimino-1,1-dimetüülbutüül)akrüülamiid] algkujul

Tollimaksuvaba

0

3906 90 20

2-diisopropüülaminoetüülmetakrülaadi ja detsüülmetakrülaadi kopolümeer lahusena N,
N-dimetüülatsetamiidis, kopolümeerisisaldusega vähemalt 55 % massist

Tollimaksuvaba

0

3906 90 30

Akrüülhappe ja 2-etüülheksüülakrülaadi kopolümeer 2-etüülheksüülakrülaadisisaldu
sega vähemalt 10 %, kuid mitte üle 11 % massist, algkujul

Tollimaksuvaba

0

3906 90 40

Polübutadieen-akrülonitriiliga modifitseeritud akrülonitriili ja metüülakrülaadi kopolü
meer (NBR), algkujul

Tollimaksuvaba

0

3906 90 50

Akrüülhappe, alküülmetakrülaadi ja väheste koguste muude monomeeride polümerisat
siooniprodukt, kasutamiseks paksendina tekstiilitrükkimispastade tootmisel

Tollimaksuvaba

0

3906 90 60

Kopolümeer, mis koosneb metüülakrülaadist, etüleenist ja asendajana mitteterminaalset
karboksügruppi sisaldavast monomeerist, mis sisaldab vähemalt 50 % massist metüüla
krülaati, räniga seotud või sidumata, algkujul

5

0
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3906 90 90

Akrüülpolümeerid algkujul (v.a polü(metüülmetakrülaat), polü[N-(3-hüdroksüimino1,1-dimetüülbutüül)akrüülamiid], 2-diisopropüülaminoetüülmetakrülaadi ja detsüülme
takrülaadi kopolümeer lahusena N,N-dimetüülatsetamiidis, kopolümeerisisaldusega vä
hemalt 55 % massist, akrüülhappe ja 2-etüülheksüülakrülaadi kopolümeer 2-etüülhek
süülakrülaadisisaldusega vähemalt 10 %, kuid mitte üle 11 % massist, polübutadieenakrülonitriiliga modifitseeritud akrülonitriili ja metüülakrülaadi kopolümeer (NBR),
akrüülhappe, alküülmetakrülaadi ja väheste koguste muude monomeeride polümerisat
siooniprodukt, kasutamiseks paksendina tekstiilitrükkimispastade tootmisel ning kopo
lümeer, mis koosneb metüülakrülaadist, etüleenist ja asendajana mitteterminaalset kar
boksügruppi sisaldavast monomeerist, mis sisaldab vähemalt 50 % massist metüülakrü
laati, räniga seotud või sidumata)

6,5

0

3907 10 00

Polüatsetaalid algkujul

6,5

0

3907 20 11

Polüetüleenglükoolid algkujul

6,5

0

3907 20 21

Polüeeteralkoholid hüdroksüülarvuga kuni 100, algkujul (v.a polüetüleenglükoolid)

6,5

0

3907 20 29

Polüeeteralkoholid hüdroksüülarvuga üle 100, algkujul (v.a polüetüleenglükoolid)

6,5

0

3907 20 91

Kloro-2,3-epoksüpropaani ja etüleenoksiidi kopolümeer, algkujul

Tollimaksuvaba

0

3907 20 99

Polüeetrid algkujul (v.a polüeeteralkoholid, polüatsetaalid ning kloro-2,3-epoksüpro
paani ja etüleenoksiidi kopolümeer)

6,5

0

3907 30 00

Epoksüvaigud algkujul

6,5

0

3907 40 00

Polükarbonaadid algkujul

6,5

0

3907 50 00

Alküüdvaigud algkujul

6,5

0

3907 60 20

Polü(etüleentereftalaat), algkujul, viskoossusarvuga vähemalt 78 ml/g

6,5

0

3907 60 80

Polü(etüleentereftalaat), algkujul, viskoossusarvuga vähemalt 78 ml/g

6,5

0

3907 70 00

Polü(piimhape) algkujul

6,5

0

3907 91 10

Küllastumata polüestrid vedelal kujul, algkujul (v.a polükarbonaadid, alküüdvaigud,
polü(etüleentereftalaat) ja polü(piimhape))

6,5

0

3907 91 90

Küllastumata polüestrid algkujul (v.a vedelal kujul ning polükarbonaadid, alküüdvaigud,
polü(etüleentereftalaat) ja polü(piimhape))

6,5

0
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3907 99 11

Polü(etüleeni naftaleen-2,6-dikarboksülaat) hüdroksüülarvuga kuni 100, küllastunud,
algkujul

Tollimaksuvaba

0

3907 99 19

Küllastunud polüestrid hüdroksüülarvuga kuni 100, küllastunud, algkujul (v.a polükar
bonaadid, alküüdvaigud, polü(etüleentereftalaat), polü(piimhape) ja polü(etüleeni nafta
leen-2,6-dikarboksülaat))

6,5

0

3907 99 91

Polü(etüleeni naftaleen-2,6-dikarboksülaat) hüdroksüülarvuga üle 100, küllastunud, alg
kujul

Tollimaksuvaba

0

3907 99 98

Küllastunud polüestrid hüdroksüülarvuga üle 100, küllastunud, algkujul (v.a polükar
bonaadid, alküüdvaigud, polü(etüleentereftalaat), polü(piimhape) ja polü(etüleeni nafta
leen-2,6-dikarboksülaat))

6,5

0

3908 10 00

Polüamiid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 või -6,12 algkujul

6,5

0

3908 90 00

Polüamiidid algkujul (v.a polüamiid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 või -6,12)

6,5

0

3909 10 00

Karbamiidvaigud ja tiokarbamiidvaigud algkujul

6,5

0

3909 20 00

Melamiinvaigud algkujul

6,5

0

3909 30 00

Muud aminovaigud algkujul (v.a karbamiidvaigud, tiokarbamiidvaigud ja melamiinvai
gud)

6,5

0

3909 40 00

Fenoolvaigud algkujul

6,5

0

3909 50 10

Polüuretaan 2,2′-(tert-butüülimino)dietanoolist ja 4,4′-metüleenditsükloheksüüli diisot
süanaadist, lahusena N,N-dimetüülatsetamiidis, polümeerisisaldusega vähemalt 50 %
massist

Tollimaksuvaba

0

3909 50 90

Polüuretaanid algkujul (v.a polüuretaan 2,2′-(tert-butüülimino)dietanoolist ja 4,4′-me
tüleenditsükloheksüüli diisotsüanaadist, lahusena N,N-dimetüülatsetamiidis)

6,5

0

3910 00 00

Silikoonid algkujul

6,5

0

3911 10 00

Naftavaigud, kumaroon-, indeen- või kumaroon-indeenvaigud ja polüterpeenid algkujul

6,5

0

3911 90 11

Polü(oksü-1,4-fenüleensulfonüül-1,4-fenüleenoksü-1,4-fenüleenisopropüülideen-1,4-fe
nüleen) ebakorrapärase kujuga plokkidena, tükkidena, pulbrina, graanulitena, helves
tena jms puistevormis, keemiliselt modifitseeritud või modifitseerimata

3,5

0

3911 90 13

Polü(tio-1,4-fenüleen), keemiliselt modifitseeritud või modifitseerimata, algkujul

Tollimaksuvaba

0
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3911 90 19

Kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saadused, mis on keemiliselt
modifitseeritud või modifitseerimata, mujal nimetamata (v.a polü(oksü-1,4-fenüleensul
fonüül-1,4-fenüleenoksü-1,4-fenüleenisopropüülideen-1,4-fenüleen)
ebakorrapärase
kujuga plokkidena, tükkidena, pulbrina, graanulitena, helvestena jms puistevormis ning
polü(tio-1,4-fenüleen))

6,5

0

3911 90 91

p-kresooli ja divinüülbenseeni kopolümeer, lahus N,N-dimetüülatseetamiidis polümeeri
sisaldusega vähemalt 50 % massist, keemilise sünteesi teel saadud

Tollimaksuvaba

0

3911 90 93

Vinüültolueeni ja alfa-metüülstüreeni hüdrogeenitud kopolümeerid, keemilise sünteesi
teel saadud, algkujul

Tollimaksuvaba

0

3911 90 99

Mujal nimetamata polümeerid ja eelpolümeerid, keemilise sünteesi teel saadud, algkujul
(v.a p-kresooli ja divinüülbenseeni kopolümeer, lahus N,N-dimetüülatseetamiidis polü
meerisisaldusega vähemalt 50 % massist ning vinüültolueeni ja alfa-metüülstüreeni hü
drogeenitud kopolümeerid)

6,5

0

3912 11 00

Plastifitseerimata tselluloosatsetaadid algkujul

6,5

0

3912 12 00

Plastifitseeritud tselluloosatsetaadid algkujul

6,5

0

3912 20 11

Plastifitseerimata kolloodium ja tselloidiin algkujul

6,5

0

3912 20 19

Plastifitseerimata nitrotselluloos algkujul (v.a kolloodium ja tselloidiin)

6

0

3912 20 90

Plastifitseeritud nitrotselluloos, sh kolloodium, algkujul

6,5

0

3912 31 00

Karboksümetüültselluloos ja selle soolad algkujul

6,5

0

3912 39 10

Etüültselluloos algkujul

6,5

0

3912 39 20

Hüdroksüpropüültselluloos algkujul

Tollimaksuvaba

0

3912 39 80

Tsellulooseetrid algkujul (v.a karboksümetüültselluloos ja selle soolad, etüültselluloos ja
hüdroksüpropüültselluloos)

6,5

0

3912 90 10

Tselluloosestrid algkujul

6,4

0

3912 90 90

Mujal nimetamata tselluloos ja selle keemilised derivaadid algkujul (v.a tselluloosatse
taadid, nitrotselluloos, tsellulooseetrid ja tselluloosestrid)

6,5

0

3913 10 00

Algiinhape, selle soolad ja estrid algkujul

5

0

3913 90 00

Mujal nimetamata looduslikud polümeerid ja modifitseeritud looduslikud polümeerid,
nt tahked proteiinid, loodusliku kautšuki keemilised derivaadid algkujul (v.a algiinhape,
selle soolad ja estrid)

6,5

0
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3914 00 00

Ioonivahetajad, mis põhinevad rubriikide 3901 kuni 3913 polümeeridel, algkujul

6,5

0

3915 10 00

Jäätmed, lõikmed ja puru etüleeni polümeeridest

6,5

0

3915 20 00

Jäätmed, lõikmed ja puru stüreeni polümeeridest

6,5

0

3915 30 00

Jäätmed, lõikmed ja puru vinüülkloriidi polümeeridest

6,5

0

3915 90 11

Jäätmed, lõikmed ja puru propüleeni polümeeridest

6,5

0

3915 90 18

Jäätmed, -lõikmed ja -puru liitumispolümerisatsiooni saadustest (v.a etüleeni, stüreeni,
vinüülkloriidi ja propüleeni polümeeridest)

6,5

0

3915 90 90

Plastijäätmed, -lõikmed ja -puru (v.a liitumispolümerisatsiooni saadustest)

6,5

0

3916 10 00

Etüleeni polümeeridest monokiud, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ületab 1 mm; etü
leeni polümeeridest latid, vardad ja profiilvormid, pinnatöötlusega või ilma, kuid muul
viisil töötlemata

6,5

0

3916 20 10

Polü(vinüülkloriidist) monokiud, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ületab 1 mm; polü
(vinüülkloriidist) latid, vardad ja profiilvormid, pinnatöötlusega või ilma, kuid muul vii
sil töötlemata

6,5

0

3916 20 90

Vinüülkloriidi polümeeridest monokiud, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ületab
1 mm; vinüülkloriidi polümeeridest latid, vardad ja profiilvormid, pinnatöötlusega või
ilma, kuid muul viisil töötlemata (v.a polü(vinüülkloriidist))

6,5

0

3916 90 11

Polüestritest monokiud, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ületab 1 mm; polüestritest
latid, vardad ja profiilvormid, pinnatöötlusega või ilma, kuid muul viisil töötlemata

6,5

0

3916 90 13

Polüamiididest monokiud, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ületab 1 mm; polüamiidi
dest latid, vardad ja profiilvormid, pinnatöötlusega või ilma, kuid muul viisil töötle
mata

6,5

0

3916 90 15

Epoksüvaigust monokiud, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ületab 1 mm; epoksüvai
gust latid, vardad ja profiilvormid, pinnatöötlusega või ilma, kuid muul viisil töötle
mata

6,5

0

3916 90 19

Kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saadustest monokiud, mille
ristlõike mis tahes läbimõõt ületab 1 mm; kondensatsiooni või ümberasetusega polü
merisatsiooni saadustest latid, vardad ja profiilvormid, pinnatöötlusega või ilma, kuid
muul viisil töötlemata, keemiliselt modifitseeritud või modifitseerimata (v.a polüestri
test, polüamiididest ja epoksüvaigust)

6,5

0
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3916 90 51

Propüleeni polümeeridest monokiud, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ületab 1 mm;
propüleeni polümeeridest latid, vardad ja profiilvormid, pinnatöötlusega või ilma, kuid
muul viisil töötlemata

6,5

0

3916 90 59

Liitumispolümerisatsiooni saadustest monokiud, mille ristlõike mis tahes läbimõõt üle
tab 1 mm; liitumispolümerisatsiooni saadustest latid, vardad ja profiilvormid, pinna
töötlusega või ilma, kuid muul viisil töötlemata (v.a etüleeni, vinüülkloriidi ja propü
leeni polümeeridest)

6,5

0

3916 90 90

Plastist monokiud, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ületab 1 mm; plastist latid, vardad
ja profiilvormid, pinnatöötlusega või ilma, kuid muul viisil töötlemata (v.a liitumispolü
merisatsiooni saadustest, kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saa
dustest, keemiliselt modifitseeritud või modifitseerimata)

6,5

0

3917 10 10

Tehissooled (vorstikestad) tahkunud proteiinist

5,3

0

3917 10 90

Tehissooled (vorstikestad) tselluloosmaterjalist

6,5

0

3917 21 10

Jäigad torud ja voolikud etüleeni polümeeridest, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus
ületab ristlõike suurima mõõtme, töödeldud või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil
töötlemata

6,5

0

3917 21 90

Jäigad torud ja voolikud etüleeni polümeeridest (v.a õmblusteta ning ainult pikuti lõiga
tud)

6,5

0

3917 22 10

Jäigad torud ja voolikud propüleeni polümeeridest, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus
ületab ristlõike suurima mõõtme, töödeldud või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil
töötlemata

6,5

0

3917 22 90

Jäigad torud ja voolikud propüleeni polümeeridest (v.a õmblusteta ning ainult pikuti
lõigatud)

6,5

0

3917 23 10

Jäigad torud ja voolikud vinüülkloriidi polümeeridest, õmblusteta, tükkidena, mille pik
kus ületab ristlõike suurima mõõtme, töödeldud või töötlemata pinnaga, kuid muul vii
sil töötlemata

6,5

0

3917 23 90

Jäigad torud ja voolikud vinüülkloriidi polümeeridest (v.a õmblusteta ning ainult pikuti
lõigatud)

6,5

0

3917 29 12

Jäigad torud ja voolikud kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saa
dustest, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus ületab ristlõike suurima mõõtme, töödel
dud või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil töötlemata

6,5

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/299

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

3917 29 15

Jäigad torud ja voolikud liitumispolümerisatsiooni saadustest, õmblusteta, tükkidena,
mille pikkus ületab ristlõike suurima mõõtme, töödeldud või töötlemata pinnaga, kuid
muul viisil töötlemata (v.a etüleeni, propüleeni ja vinüülkloriidi polümeeridest torud)

6,5

0

3917 29 19

Jäigad torud ja voolikud plastist, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus ületab ristlõike
suurima mõõtme, töödeldud või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil töötlemata (v.a
liitumispolümerisatsiooni saadustest ja kondensatsiooni või ümberasetusega polümeri
satsiooni saadustest torud, keemiliselt modifitseeritud või modifitseerimata)

6,5

0

3917 29 90

Jäigad torud ja voolikud plastist (v.a etüleeni, propüleeni ja vinüülkloriidi polümeeridest
torud; õmblusteta ning ainult pikuti lõigatud)

6,5

0

3917 31 00

Painduvad torud ja voolikud plastist, mille minimaalne lõhkemisrõhk on 27,6 MPa

6,5

0

3917 32 10

Painduvad torud ja voolikud kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni
saadustest, keemiliselt modifitseeritud või modifitseerimata, armeerimata või muul vii
sil teiste materjalidega sidumata, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus ületab ristlõike
suurima mõõtme, töödeldud või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil töötlemata

6,5

0

3917 32 31

Painduvad torud ja voolikud etüleeni polümeeridest, armeerimata või muul viisil teiste
materjalidega sidumata, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus ületab ristlõike suurima
mõõtme, töödeldud või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil töötlemata

6,5

0

3917 32 35

Painduvad torud ja voolikud vinüülkloriidi polümeeridest, armeerimata või muul viisil
teiste materjalidega sidumata, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus ületab ristlõike suu
rima mõõtme, töödeldud või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil töötlemata

6,5

0

3917 32 39

Painduvad torud ja voolikud liitumispolümerisatsiooni saadustest, armeerimata või
muul viisil teiste materjalidega sidumata, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus ületab
ristlõike suurima mõõtme, töödeldud või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil töötle
mata (v.a etüleeni või vinüülkloriidi polümeeridest)

6,5

0

3917 32 51

Painduvad torud ja voolikud plastist, armeerimata või muul viisil teiste materjalidega si
dumata, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus ületab ristlõike suurima mõõtme, töödel
dud või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil töötlemata (v.a liitumispolümerisatsiooni
saadustest ja kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saadustest torud,
keemiliselt modifitseeritud või modifitseerimata)

6,5

0

3917 32 91

Tehissooled (vorstikestad) (v.a tahkunud proteiinist või tselluloosmaterjalist)

6,5

0
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3917 32 99

Painduvad torud ja voolikud plastist, armeerimata ja muul viisil teiste materjalidega si
dumata, liitmiketa (v.a õmblusteta, ainult pikuti lõigatud ja tehissooled (vorstikestad))

6,5

0

3917 33 00

Painduvad torud ja voolikud plastist, armeerimata ja muul viisil teiste materjalidega si
dumata, liitmikega

6,5

0

3917 39 12

Painduvad torud ja voolikud kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni
saadustest, keemiliselt modifitseeritud või modifitseerimata, armeeritud ja muul viisil
teiste materjalidega seotud, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus ületab ristlõike suurima
mõõtme, töödeldud või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil töötlemata (v.a torud mi
nimaalse lõhkemisrõhuga 27,6 MPa)

6,5

0

3917 39 15

Painduvad torud ja voolikud liitumispolümerisatsiooni saadustest, armeeritud ja muul
viisil teiste materjalidega seotud, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus ületab ristlõike
suurima mõõtme, töödeldud või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil töötlemata (v.a
torud minimaalse lõhkemisrõhuga 27,6 MPa)

6,5

0

3917 39 19

Painduvad torud ja voolikud plastist, armeeritud ja muul viisil teiste materjalidega seo
tud, õmblusteta, tükkidena, mille pikkus ületab ristlõike suurima mõõtme, töödeldud
või töötlemata pinnaga, kuid muul viisil töötlemata (v.a liitumispolümerisatsiooni saa
dustest, kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saadustest torud ja too
ted, mis peavad vastu survetugevusele vähemalt 27,6 MPa)

6,5

0

3917 39 90

Painduvad torud ja voolikud plastist, armeeritud ja muul viisil teiste materjalidega seo
tud (v.a õmblusteta või ainult pikuti lõigatud; torud minimaalse lõhkemisrõhuga 27,6
MPa)

6,5

0

3917 40 00

Plastist liitmikud, nt muhvid, põlved, äärikud torudele ja voolikutele

6,5

0

3918 10 10

Põrandakatted, isekleepuvad või mitte, rullides või plaatidena, seina- või laekatted, rulli
des laiusega vähemalt 45 cm, mis koosnevad mis tahes materjalist alusele (v.a paber)
püsivalt ühendatud plastist, mille pealispind on harilikult struktureeritud, gofreeritud,
värvitud, trükitud või muul viisil dekoreeritud, alusel, mis on kaetud, immutatud või
pinnatud polü(vinüülkloriidiga)

6,5

0

3918 10 90

Põrandakatted vinüülkloriidi polümeeridest, isekleepuvad või mitte, rullides või plaati
dena (v.a alusel, mis on kaetud, immutatud või pinnatud polü(vinüülkloriidiga))

6,5

0

3918 90 00

Plastist põrandakatted, isekleepuvad või mitte, rullides või plaatidena, plastist seina- või
laekatted, rullides laiusega vähemalt 45 cm, mis koosnevad mis tahes materjalist alusele
(v.a paber) püsivalt ühendatud plastist, mille pealispind on harilikult struktureeritud,
gofreeritud, värvitud, trükitud või muul viisil dekoreeritud (v.a katted vinüülkloriidi po
lümeeridest)

6,5

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/301

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

3919 10 11

Plastribad plastifitseeritud polü(vinüülkloriidist) või polüetüleenist, mis on kaetud vul
kaniseerimata loodusliku või sünteeskautšukiga, isekleepuvad, kuni 20 cm laiustes rulli
des

6,3

0

3919 10 13

Plastribad plastifitseerimata polü(vinüülkloriidist), mis on kaetud vulkaniseerimata loo
dusliku või sünteeskautšukiga, isekleepuvad, kuni 20 cm laiustes rullides

6,3

0

3919 10 15

Plastribad polüpropüleenist, mis on kaetud vulkaniseerimata loodusliku või süntees
kautšukiga, isekleepuvad, kuni 20 cm laiustes rullides

6,3

0

3919 10 19

Plastribad, mis on kaetud vulkaniseerimata loodusliku või sünteeskautšukiga, isekleepu
vad, kuni 20 cm laiustes rullides (v.a plastribad polü(vinüülkloriidist), polüetüleenist
või polüpropüleenist)

6,3

0

3919 10 31

Isekleepuvad polüestritest tahvlid, lehed, kiled, fooliumid, lindid, ribad ja muud lame
vormid kuni 20 cm laiustes rullides (v.a plastribad, mis on kaetud vulkaniseerimata
loodusliku või sünteeskautšukiga)

6,5

0

3919 10 38

Isekleepuvad kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saadustest tahvlid,
lehed, kiled, fooliumid, lindid, ribad ja muud lamevormid, keemiliselt modifitseeritud
või modifitseerimata, kuni 20 cm laiustes rullides (v.a polüestritest tooted ja plastribad,
mis on kaetud vulkaniseerimata loodusliku või sünteeskautšukiga)

6,5

0

3919 10 61

Isekleepuvad plastifitseeritud polü(vinüülkloriidist) või polüetüleenist tahvlid, lehed, ki
led, fooliumid, lindid, ribad ja muud lamevormid kuni 20 cm laiustes rullides (v.a rulli
des plastribad, mis on kaetud vulkaniseerimata loodusliku või sünteeskautšukiga)

6,5

0

3919 10 69

Isekleepuvad liitumispolümerisatsiooni saadustest tahvlid, lehed, kiled, fooliumid, lin
did, ribad ja muud lamevormid kuni 20 cm laiustes rullides (v.a plastifitseeritud polü
(vinüülkloriidist) või polüetüleenist tooted ning rullides plastribad, mis on kaetud vul
kaniseerimata loodusliku või sünteeskautšukiga)

6,5

0

3919 10 90

Isekleepuvad plastist tahvlid, lehed, kiled, fooliumid, lindid, ribad ja muud lamevormid
kuni 20 cm laiustes rullides (v.a liitumispolümerisatsiooni saadustest ja kondensat
siooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saadustest tooted, keemiliselt modifitsee
ritud või modifitseerimata, ja plastribad, mis on kaetud vulkaniseerimata loodusliku
või sünteeskautšukiga)

6,5

0

3919 90 10

Isekleepuvad plastist tahvlid, lehed, kiled, fooliumid, lindid, ribad ja muud lamevormid
üle 20 cm laiustes rullides või mitte, pärast pinnatöötlust edasi töödeldud või tükelda
tud teisiti kui ristküliku- või ruudukujuliseks (v.a rubriigi 3918 põranda-, seina- ja lae
katted)

6,5

0
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3919 90 31

Isekleepuvad polüestrteist tahvlid, lehed, kiled, fooliumid, lindid, ribad ja muud lame
vormid üle 20 cm laiustes rullides või mitte, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga
või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a rubriigi 3918 põranda-,
seina- ja laekatted)

6,5

0

3919 90 38

Isekleepuvad kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saadustest tahvlid,
lehed, kiled, fooliumid, lindid, ribad ja muud lamevormid, keemiliselt modifitseeritud
või modifitseerimata, üle 20 cm laiustes rullides või mitte, töötlemata või ainult töödel
dud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a polüestritest
ning rubriigi 3918 põranda-, seina- ja laekatted)

6,5

0

3919 90 61

Isekleepuvad plastifitseeritud polü(vinüülkloriidist) või polüetüleenist tahvlid, lehed, ki
led, fooliumid, lindid, ribad ja muud lamevormid üle 20 cm laiustes rullides või mitte,
töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks
tükkideks (v.a rubriigi 3918 põranda-, seina- ja laekatted)

6,5

0

3919 90 69

Isekleepuvad liitumispolümerisatsiooni saadustest tahvlid, lehed, kiled, fooliumid, lin
did, ribad ja muud lamevormid üle 20 cm laiustes rullides või mitte, töötlemata või
ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a
plastifitseeritud polü(vinüülkloriidist) või polüetüleenist tooted ning rubriigi 3918 põr
anda-, seina- ja laekatted)

6,5

0

3919 90 90

Isekleepuvad plastist tahvlid, lehed, kiled, fooliumid, lindid, ribad ja muud lamevormid
üle 20 cm laiustes rullides või mitte, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõiga
tud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a liitumispolümerisatsiooni saadustest
ja kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saadustest tooted ning ru
briigi 3918 põranda-, seina- ja laekatted)

6,5

0

3920 10 23

Mittepoorne polüetüleenkile paksusega vähemalt 20 mikromeetrit, kuid mitte üle
40 mikromeetri, pooljuhtide või trükkplaatide valmistamisel kasutatava valguskindla
kile tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

3920 10 24

Mittepoorsest polüetüleenist elastne kile, trükimustrita, paksusega kuni 0,125 mm ja
suhtelise tihedusega alla 0,94

6,5

0

3920 10 26

Mujal nimetamata tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad, mittepoorsest polüetüleenist,
trükimustrita, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjali
dega kombineerimata, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks, paksusega kuni 0,125 mm ja suhtelise tihedusega alla
0,94 (v.a polüetüleenkile paksusega vähemalt 20 mikromeetrit, kuid mitte üle 40 mi
kromeetri, pooljuhtide või trükkplaatide valmistamisel kasutatava valguskindla kile
tootmiseks ning elastne kile)

6,5

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/303

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

3920 10 27

Mujal nimetamata tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad, mittepoorsest polüetüleenist,
trükimustriga, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjali
dega kombineerimata, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks, paksusega kuni 0,125 mm ja suhtelise tihedusega alla
0,94 (v.a polüetüleenkile paksusega vähemalt 20 mikromeetrit, kuid mitte üle 40 mi
kromeetri, pooljuhtide või trükkplaatide valmistamisel kasutatava valguskindla kile
tootmiseks)

6,5

0

3920 10 28

Mujal nimetamata tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad, mittepoorsest polüetüleenist,
armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombinee
rimata, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukuju
listeks tükkideks, paksusega kuni 0,125 mm ja suhtelise tihedusega vähemalt 0,94

6,5

0

3920 10 40

Mujal nimetamata tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad, mittepoorsest etüleeni polü
meeridest, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega
kombineerimata, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või rist
külikukujulisteks tükkideks, paksusega kuni 0,125 mm (muud kui isekleepuvad ning
rubriigi 3918 seina- ja laekatted)

6,5

0

3920 10 81

Sünteetiline paberimass polü(vinüülalkoholi) vesilahusega niisutatud lehtedena, mis on
valmistatud ühendamata lõplikult peenestatud mittepoorsetest polüetüleenfibrillidest
segus kuni 15 % tsellulooskiududega või segamata, paksusega üle 0,125 mm

Tollimaksuvaba

0

3920 10 89

Paisutamata etüleeni polümeeridest tahvlid, lehed, kiled, fooliumid, lindid ja ribad, ar
meerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineeri
mata, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukuju
listeks tükkideks, paksusega üle 0,125 mm (muud kui isekleepuvad ning rubriigi 3918
põranda-, seina- ja laekatted, ja sünteetiline paberimass polü(vinüülalkoholi) vesilahu
sega niisutatud lehtedena, mis on valmistatud ühendamata lõplikult peenestatud polüe
tüleenfibrillidest segus kuni 15 % tsellulooskiududega või segamata)

6,5

0

3920 20 21

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad, mittepoorsest propüleeni polümeeridest, ar
meerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineeri
mata, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukuju
listeks tükkideks, paksusega kuni 0,10 mm, kahesuunalise orientatsiooniga (muud kui
isekleepuvad ning rubriigi 3918 seina- ja laekatted)

6,5

0

3920 20 29

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad, mittepoorsest propüleeni polümeeridest, ar
meerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineeri
mata, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukuju
listeks tükkideks, paksusega kuni 0,10 mm, kahesuunalise orientatsioonita

6,5

0
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3920 20 71

Pakendamiseks kasutatavad dekoratiivsed ribad propüleeni polümeeridest, paksusega
üle 0,10 mm ja laiusega üle 5 mm kuni 20 mm (v.a isekleepuvad)

6,5

0

3920 20 79

Pakendamiseks kasutatavad ribad propüleeni polümeeridest, paksusega üle 0,10 mm ja
laiusega üle 5 mm, kuid kuni 20 mm (v.a isekleepuvad ning dekoratiivsed ribad)

6,5

0

3920 20 90

Mujal nimetamata tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad, mittepoorsest propüleeni
polümeeridest, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjali
dega kombineerimata, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks, paksusega kuni 0,10 mm (v.a pakendamiseks kasutata
vad ribad laiusega üle 5 mm, kuid kuni 20 mm)

6,5

0

3920 30 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest stüreeni polümeeridest, armee
rimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata,
ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristküli
kukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või
laekatted)

6,5

0

3920 43 10

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest vinüülkloriidi polümeeridest,
mis sisaldavad plastifikaatoreid vähemalt 6 % massist, paksusega kuni 1 mm, armeeri
mata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata,
ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristküli
kukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või
laekatted)

6,5

0

3920 43 90

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest vinüülkloriidi polümeeridest,
mis sisaldavad plastifikaatoreid vähemalt 6 % massist, paksusega kuni 1 mm, armeeri
mata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata,
ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristküli
kukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või
laekatted)

6,5

0

3920 49 10

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest vinüülkloriidi polümeeridest,
mis sisaldavad plastifikaatoreid alla 6 % massist, paksusega kuni 1 mm, armeerimata,
lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma
aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukuju
listeks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekat
ted)

6,5

0

3920 49 90

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest vinüülkloriidi polümeeridest,
mis sisaldavad plastifikaatoreid alla 6 % massist, paksusega üle 1 mm, armeerimata, la
mineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma alu
seta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulis
teks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

6,5

0
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3920 51 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsest polü(metüülmetakrülaadist), ar
meerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineeri
mata, ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-,
seina- või laekatted)

6,5

0

3920 59 10

Akrüül- ja metakrüülestrite mittepoorne kopolümeer kuni 150 mikromeetri paksuse
kilena

Tollimaksuvaba

0

3920 59 90

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad paisutamata akrüülpolümeeridest, armeerimata,
lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma
aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukuju
listeks tükkideks (v.a polü(metüülmetakrülaadist) tooted, isekleepuvad tooted ja rubriigi
3918 põranda-, seina- või laekatted ning akrüül- ja metakrüülestrite kopolümeer
kuni150 mikromeetri paksuse kilena)

6,5

0

3920 61 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest polükarbonaatidest, armeeri
mata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata,
ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristküli
kukujulisteks tükkideks (v.a polü(metüülmetakrülaadist) tooted, isekleepuvad tooted ja
rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

6,5

0

3920 62 11

Mittepoorne polü(etüleentereftalaadist) kile paksusega vähemalt 72 mikromeetrit, kuid
mitte üle 79 mikromeetri, painduvate magnetketaste valmistamiseks

Tollimaksuvaba

0

3920 62 13

Polü(etüleentereftalaadist) kile, armeerimata, paksusega vähemalt 100 mikromeetrit,
kuid mitte üle 150 mikromeetri, fotopolümeer-trükiplaatide valmistamiseks

Tollimaksuvaba

0

3920 62 19

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsest polü(etüleentereftalaadist), ar
meerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineeri
mata, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukuju
listeks tükkideks, paksusega kuni 0,35 mm (v.a sellised isekleepuvad tooted, rubriigi
3918 põranda-, seina- või laekatted, polü(etüleentereftalaadist) kile paksusega vähemalt
100 mikromeetrit, kuid mitte üle 150 mikromeetri, fotopolümeer-trükiplaatide valmis
tamiseks ning polü(etüleentereftalaadist) kile paksusega vähemalt 72 mikromeetrit,
kuid mitte üle 79 mikromeetri, painduvate magnetketaste valmistamiseks)

6,5

0

3920 62 90

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsest polü(etüleentereftalaadist), ar
meerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineeri
mata, ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks, paksusega üle 0,35 mm (v.a sellised isekleepuvad tooted
ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

6,5

0
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3920 63 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest küllastumata polüestritest, ar
meerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineeri
mata, ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a polü(metüülmetakrülaadist) tooted, isekleepuvad
tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

6,5

0

3920 69 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest polüestritest, armeerimata, la
mineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, töötle
mata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükki
deks (v.a polükarbonaadid, polü(etüleentereftalaat) ja muud küllastumata polüestrid,
isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

6,5

0

3920 71 10

Lehed, kiled ja ribad mittepoorsest regenereeritud tselluloosist, rullikeeratud või mitte,
armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombinee
rimata, ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks, paksusega alla 0,75 mm (v.a isekleepuvad tooted ja ru
briigi 3918 seina- või laekatted)

6,5

0

3920 71 90

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsest regenereeritud tselluloosist, ar
meerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineeri
mata, ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a paksusega alla 0,75 mm, isekleepuvad tooted ja ru
briigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

6,5

0

3920 73 10

Paisutamata atsetüültselluloosist filmipõhimikud kinofilmi jaoks, rullides või ribadena,
mida kasutatakse kandjana valgustundlike pindade tarbeks filmitootmisel

6,3

0

3920 73 50

Lehed, kiled ja ribad mittepoorsest atsetüültselluloosist, rullikeeratud või mitte, armee
rimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata,
ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristküli
kukujulisteks tükkideks, paksusega alla 0,75 mm (v.a filmipõhimikud rullides või riba
dena, isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 seina- või laekatted)

6,5

0

3920 73 90

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid, lindid ja ribad mittepoorsetest atsetüültselluloosist, ar
meerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineeri
mata, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukuju
listeks tükkideks (v.a tooted paksusega alla 0,75 mm, kiled kino- ja fotofilmi jaoks, rul
lides või ribadena, isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

6,5

0

3920 79 10

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad vulkaniseeritud kiust, armeerimata, lamineeri
mata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma aluseta,
töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks
tükkideks

5,7

0
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3920 79 90

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest tselluloosi derivaatidest, armee
rimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata,
ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristküli
kukujulisteks tükkideks (v.a tooted tselloloosatsetaatidest, vulkaniseeritud kiust, iseklee
puvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

6,5

0

3920 91 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsest polü(vinüülbutüraalist), armeeri
mata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata,
ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristküli
kukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või
laekatted)

6,1

0

3920 92 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest polüamiididest, armeerimata,
lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma
aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukuju
listeks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekat
ted)

6,5

0

3920 93 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest aminovaikudest, armeerimata,
lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma
aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukuju
listeks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekat
ted)

6,5

0

3920 94 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest fenoolvaikudest, armeerimata,
lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma
aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukuju
listeks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekat
ted)

6,5

0

3920 99 21

Mittepoorsed polüimiidlehed ja -ribad, pindamata või üksnes plastiga pinnatud või kae
tud, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kom
bineerimata, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristküli
kukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või
laekatted)

Tollimaksuvaba

0

3920 99 28

Mujal nimetamata tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest kondensat
siooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saadustest, armeerimata, lamineerimata,
tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, töötlemata või ainult
töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a iseklee
puvad tooted, rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted ja polüimiidlehed ja -ribad,
pindamata või üksnes plastiga pinnatud või kaetud)

6,5

0

3920 99 51

Polü(vinüülfluoriidist) lehed mittepoorsetest liitumispolümerisatsiooni saadustest, ar
meerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineeri
mata, ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-,
seina- või laekatted)

Tollimaksuvaba

0
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3920 99 53

Ioonvahetusmembraanid fluoritud mittepoorsest plastmaterjalist, kasutamiseks kloorleeliselektrielementides

Tollimaksuvaba

0

3920 99 55

Mittepoorsest polü(vinüülalkoholist) kahesuunaliselt orienteeritud kile polü(vinüülalko
holi)sisaldusega vähemalt 97 % massist, pindamata, paksusega kuni 1 mm, armeeri
mata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata,
ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristküli
kukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või
laekatted)

Tollimaksuvaba

0

3920 99 59

Mujal nimetamata tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest liitumispolü
merisatsiooni saadustest, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste
materjalidega kombineerimata, ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga
või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted, rubriigi
3918 põranda-, seina- või laekatted, polü(vinüülfluoriidist) lehed, ioonvahetusmem
braanid fluoritud plastmaterjalist, kasutamiseks kloor-leeliselektrielementides ning polü
(vinüülalkoholist) kahesuunaliselt orienteeritud kile polü(vinüülalkoholi)sisaldusega vä
hemalt 97 % massist, pindamata, paksusega kuni 1 mm)

6,5

0

3920 99 90

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mujal nimetamata mittepoorsest plastist, ar
meerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineeri
mata, ilma aluseta, töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-,
seina- või laekatted ning alamrubriigi 3006 10 30 kirurgias või stomatoloogias kasuta
tavad steriilsed käsnad)

6,5

0

3921 11 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad poorsetest stüreeni polümeeridest, töötlemata
või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.
a isekleepuvad tooted, rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted ning alamrubriigi
3006 10 30 kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad)

6,5

0

3921 12 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad poorsetest vinüülkloriidi polümeeridest, töötle
mata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükki
deks (v.a isekleepuvad tooted, rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted ning alamru
briigi 3006 10 30 kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad)

6,5

0

3921 13 10

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad poorsest polüuretaanist, elastsed, töötlemata
või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.
a isekleepuvad tooted, rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted ning alamrubriigi
3006 10 30 kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad)

6,5

0
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3921 13 90

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad poorsest polüuretaanist, jäigad, töötlemata või
ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a
isekleepuvad tooted, rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted ning alamrubriigi
3006 10 30 kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad)

6,5

0

3921 14 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad regenereeritud poorsest tselluloosist, töötlemata
või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.
a isekleepuvad tooted, rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted ning alamrubriigi
3006 10 30 kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad)

6,5

0

3921 19 00

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad vahtplastist, töötlemata või ainult töödeldud
pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a stüreeni, vinüülklo
riidi, polüuretaanide ja regenereeritud tselluloosi polümeeridest tooted, isekleepuvad
tooted, rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted ning alamrubriigi 3006 10 30 ki
rurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad)

6,5

0

3921 90 11

Polüestrist gofreeritud lehed ja tahvlid, armeeritud, lamineeritud, tugevdatud või muul
viisil teiste materjalidega kombineeritud

6,5

0

3921 90 19

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad polüestritest, armeeritud, lamineeritud, tugev
datud või muul viisil teiste materjalidega kombineeritud, töötlemata või ainult töödel
dud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a tooted vaht
plastist; gofreeritud lehed ja tahvlid, isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-,
seina- või laekatted)

6,5

0

3921 90 30

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad fenoolvaikudest, armeeritud, lamineeritud, tu
gevdatud või muul viisil teiste materjalidega kombineeritud, töötlemata või ainult töö
deldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad
tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

6,5

0

3921 90 41

Kõrgrõhu all lamineeritud tooted aminovaikudest, ühelt või mõlemalt poolt dekora
tiivse pinnaga, kuid muul moel töötlemata või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks
tükkideks

6,5

0

3921 90 43

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad lamineeritud aminovaikudest, armeeritud, lami
neeritud, tugevdatud või muul viisil teiste materjalidega kombineeritud, töötlemata või
ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a
kõrgrõhu all lamineeritud tooted aminovaikudest, ühelt või mõlemalt poolt dekora
tiivse pinnaga, ning põrandakatted)

6,5

0
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3921 90 49

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad lamineerimata aminovaikudest, armeeritud, la
mineeritud, tugevdatud või muul viisil teiste materjalidega kombineeritud, töötlemata
või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.
a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

6,5

0

3921 90 55

Kondensatsiooni või ümberasetusega polümerisatsiooni saadustest tahvlid, lehed, kiled,
fooliumid ja ribad, keemiliselt modifitseeritud või modifitseerimata, armeeritud, lami
neeritud, tugevdatud või muul viisil teiste materjalidega kombineeritud, töötlemata või
ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a
tooted polüestritest, fenoolvaikudest ja aminovaikudest, isekleepuvad tooted ja rubriigi
3918 põrandakatted)

6,5

0

3921 90 60

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad liitumispolümerisatsiooni saadustest, armeeri
tud, lamineeritud, tugevdatud või muul viisil teiste materjalidega kombineeritud, töötle
mata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükki
deks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

6,5

0

3921 90 90

Tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad plastist, armeeritud, lamineeritud, tugevdatud
ja muul viisil teiste materjalidega kombineeritud, töötlemata või ainult töödeldud pin
naga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a tooted vahtplastist, lii
tumispolümerisatsiooni saadustest, kondensatsiooni polümerisatsiooni saadustest või
ümberasetusega polümerisatsiooni saadustest; isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918
põranda-, seina- või laekatted)

6,5

0

3922 10 00

Plastist vannid, dušinurga-alused, valamud ja kraanikausid

6,5

0

3922 20 00

Plastist prill-lauad ja nende kaaned

6,5

0

3922 90 00

Plastist bideed, klosetipotid, loputuskastid jms sanitaartehnikatooted (v.a vannid, duši
nurga-alused, valamud, kraanikausid, prill-lauad ja nende kaaned)

6,5

0

3923 10 00

Plastist karbid, kastid, korvid jms tooted kaupade veoks või pakkimiseks

6,5

0

3923 21 00

Kotid ja pakendid (sh torbikud) etüleeni polümeeridest

6,5

0

3923 29 10

Kotid ja pakendid (sh torbikud) polü(vinüülkloriidist)

6,5

0

3923 29 90

Plastist kotid ja pakendid (sh torbikud) (v.a polü(vinüülkloriidist) ja etüleeni polümeeri
dest)

6,5

0

3923 30 10

Plastist korvpudelid, pudelid, kanistrid jms mahutid kaupade veoks või pakkimiseks,
mahuga kuni 2 l

6,5

0
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3923 30 90

Plastist korvpudelid, pudelid, kanistrid jms mahutid kaupade veoks või pakkimiseks,
mahuga üle 2 l

6,5

0

3923 40 10

Plastist poolid, rullid jms tooted foto- ja kinofilmile või lintidele jms materjalidele heli
või video salvestamiseks või signaalide, andmete või programmide salvestamiseks

5,3

0

3923 40 90

Plastist poolid, käävid, värtnad jms tooted (v.a foto- ja kinofilmile või lintidele jms ma
terjalidele heli või video salvestamiseks või signaalide, andmete või programmide sal
vestamiseks)

6,5

0

3923 50 10

Plastist pudelikorgid ja -kapslid

6,5

0

3923 50 90

Plastist korgid, kaaned, kapslid jm sulgurid (v.a pudelikorgid ja -kapslid)

6,5

0

3923 90 10

Ekstrusiooni teel valmistatud torukujulised plastist võrgud

6,5

0

3923 90 90

Plastist tooted kaupade veoks või pakkimiseks (v.a karbid, kastid, korvid jms tooted;
kotid ja pakendid, k.a torbikud; korvpudelid, pudelid, kanistrid jms mahutid; poolid,
käävid, värtnad jms tooted; korgid, kaaned, kapslid jm sulgurid; ekstrusiooni teel val
mistatud torukujulised plastist võrgud)

6,5

0

3924 10 00

Plastist laua- ja kööginõud

6,5

0

3924 90 11

Regenereeritud tselluloosist pesukäsnad majapidamises ja tualett-tarvetena kasutami
seks

6,5

0

3924 90 19

Regenereeritud tselluloosist majapidamis- ja tualett-tarbed (v.a lauanõud, kööginõud,
vannid, dušinurga-alused, kraanikausid, bideed, klosetipotid, prill-lauad ja nende kaa
ned, loputuskastid jms sanitaartehnikatooted)

6,5

0

3924 90 90

Muust plastist kui regenereeritud tselluloosist majapidamis- ja tualett-tarbed (v.a laua
nõud, kööginõud, vannid, dušinurga-alused, kraanikausid, bideed, klosetipotid, prilllauad ja nende kaaned, loputuskastid jms sanitaartehnikatooted)

6,5

0

3925 10 00

Plastist reservuaarid, paagid, vaadid jm mahutid mahutavusega üle 300 l

6,5

0

3925 20 00

Plastist uksed, nende piidad ja lävepakud, aknad ja nende raamid

6,5

0

3925 30 00

Plastist aknaluugid ja rulood (sh ribakardinad), muud taolised tooted ning nende osad
(v.a liitmikud jms tooted)

6,5

0
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3925 90 10

Plastist uste, akende, treppide, seinte või teiste ehitise osade sisse või peale paigaldami
seks mõeldud liitmikud ja kinnitusdetailid

6,5

0

3925 90 20

Plastist elektrivõrkude juhtmete, kaablite ja torude paigaldusalused

6,5

0

3925 90 80

Plastist mujal nimetamata ehitusdetailid põrandate, seinte, vaheseinte, lagede, katuste
jms valmistamiseks, katuserennid ja tarvikud, trepikäsipuud, tarad jms, sobitatud riiulid
poodide, tehaste, ladude, laoruumide jms jaoks, arhitektuursed ornamendid, nagu kan
nelüürid, liistud ja lipid

6,5

0

3926 10 00

Mujal nimetamata plastist kontori- ja koolitarbed

6,5

0

3926 20 00

Rõivad ja rõivamanused, mis on saadud plastkihtide kokkuõmblemisel või -kleepimisel
(k.a sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad)

6,5

0

3926 30 00

Mööbli või sõidukite furnituur jms tooted plastist (v.a ehitustarvikud alaliseks paigalda
miseks ehitistele)

6,5

0

3926 40 00

Plastist statuetid ja muud dekoratiivesemed

6,5

0

3926 90 50

Plastist augustatud sõelad jms tooted, mida kasutatakse vee filtreerimiseks drenaažisüs
teemide sissepääsudel

6,5

0

3926 90 92

Mujal nimetamata plastkihtidest tooted

6,5

0

3926 90 97

Muud plastist ja teistest rubriikidesse 3901 kuni 3914 kuuluvatest materjalidest valmis
tatud tooted, mida mujal ei ole nimetatud

6,5

0

4001 10 00

Looduslik kummilateks, eelvulkaniseeritud või eelvulkaniseerimata

Tollimaksuvaba

0

4001 21 00

Looduslik kautšuk suitsutatud lehtedena

Tollimaksuvaba

0

4001 22 00

Tehniliselt spetsifitseeritud looduslik kautšuk (TSNR)

Tollimaksuvaba

0

4001 29 00

Looduslik kautšuk algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena (v.a suitsutatud lehtedena,
tehniliselt spetsifitseeritud looduslik kautšuk (TSNR) ja looduslik kummilateks, eelvul
kaniseeritud või eelvulkaniseerimata)

Tollimaksuvaba

0

4001 30 00

Balaata, gutapertš, guajuula, tšikle jms looduslikud vaigud, algkujul või tahvlite, lehtede
või ribadena (v.a looduslik kautšuk, eelvulkaniseeritud või eelvulkaniseerimata)

Tollimaksuvaba

0

4002 11 00

Stüreen-butadieenkautšuklateks
(XSBR)

Tollimaksuvaba

0

(SBR);

karboksüül-stüreen-butadieenkautšuklateks
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4002 19 10

Stüreen-butadieenkautšuk, toodetud emulsioonpolümerisatsiooni teel (E-SBR), pallidena

Tollimaksuvaba

0

4002 19 20

Stüreen-butadieen-stüreeni plokk-kopolümeerid, toodetud lahuspolümerisatsiooni teel
(SBS, termoplastilised elastomeerid), graanulite, puru või pulbrina

Tollimaksuvaba

0

4002 19 30

Stüreen-butadieenkautšuk, toodetud emulsioonpolümerisatsiooni teel (S-SBR), pallidena

Tollimaksuvaba

0

4002 19 90

Stüreen-butadieenkautšuk (SBR) ja karboksüül-stüreen-butadieenkautšuk (XSBR) algku
jul või tahvlite, lehtede või ribadena (v.a E-SBR ja S-SBR pallidena, SBS termoplastilised
elastomeerid graanulite, puru või pulbrina ja lateks)

Tollimaksuvaba

0

4002 20 00

Butadieenkautšuk (BR), algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

Tollimaksuvaba

0

4002 31 00

Isobuteen-isopreen-(butüül-)kautšuk (IIR), algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

Tollimaksuvaba

0

4002 39 00

Halo-isobutaan-isopreenkautšuk (CIIR või BIIR), algkujul või tahvlite, lehtede või riba
dena

Tollimaksuvaba

0

4002 41 00

Kloropreen-(klorobutadieen-)kautšuk (CR), lateks

Tollimaksuvaba

0

4002 49 00

Kloropreen-(klorobutadieen-)kautšuk (CR), algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena (v.
a lateks)

Tollimaksuvaba

0

4002 51 00

Akrüülnitriil-butadieenkautšuk (NBR), lateks

Tollimaksuvaba

0

4002 59 00

Akrüülnitriil-butadieenkautšuk (NBR), algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena (v.a la
teks)

Tollimaksuvaba

0

4002 60 00

Isopreenkautšuk (IR), algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

Tollimaksuvaba

0

4002 70 00

Etüleen-propüleen-mittekonjugeeritud-dieenkautšuk (EPDM), algkujul või tahvlite, leh
tede või ribadena

Tollimaksuvaba

0

4002 80 00

Loodusliku kautšuki, balaata, gutapertši, guajuula, tšikle jms looduslike vaikude segud
sünteetilise kautšuki või faktisega, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

Tollimaksuvaba

0

4002 91 00

Õlidest toodetud sünteetiline kautšuk ja faktis, algkujul või tahvlite, lehtede või riba
dena (v.a stüreen-butadieenkautšuk (SBR), karboksüül-stüreen-butadieenkautšuk
(XSBR), butadieenkautšuk (BR), isobuteen-isopreen-(butüül-)kautšuk (IIR), halo-isobu
taan-isopreenkautšuk (CIIR või BIIR), kloropreen-(klorobutadieen-)kautšuk (CR), akrüül
nitriil-butadieenkautšuk (NBR), isopreenkautšuk (IR) ja etüleen-propüleen-mittekonju
geeritud-dieenkautšuk (EPDM))

Tollimaksuvaba

0
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4002 99 10

Plastide lisamisega modifitseeritud tooted looduslikust kautšukist (v.a depolümeriseeri
tud looduslik kautšuk)

2,9

0

4002 99 90

Õlidest toodetud sünteetiline kautšuk ja faktis, algkujul või tahvlite, lehtede või riba
dena (v.a lateks; stüreen-butadieenkautšuk (SBR), karboksüül-stüreen-butadieenkautšuk
(XSBR), butadieenkautšuk (BR), isobuteen-isopreen-(butüül-)kautšuk (IIR), halo-isobu
taan-isopreenkautšuk (CIIR või BIIR), kloropreen-(klorobutadieen-)kautšuk (CR), akrüül
nitriil-butadieenkautšuk (NBR), isopreenkautšuk (IR) või etüleen-propüleen-mittekonju
geeritud-dieenkautšuk (EPDM), plastide lisamisega modifitseeritud tooted)

Tollimaksuvaba

0

4003 00 00

Regenereeritud kautšuk algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

Tollimaksuvaba

0

4004 00 00

Kummijäätmed, -lõikmed ja -puru (v.a kõvakummist), neist valmistatud pulber ja graa
nulid

Tollimaksuvaba

0

4005 10 00

Vulkaniseerimata gaasitahm- või kvartstäidisega kautšuk, algkujul või tahvlite, lehtede
või ribadena

Tollimaksuvaba

0

4005 20 00

Vulkaniseerimata täidisega kautšuk, lahuste või dispersioonidena (v.a gaasitahm- või
kvartstäidisega kautšuk ja loodusliku kautšuki, balaata, gutapertši, guajuula, tšikle jms
looduslike vaikude segud õlidest saadud sünteetilise kautšuki või faktisega)

Tollimaksuvaba

0

4005 91 00

Vulkaniseerimata täidisega kautšuk, tahvlite, lehtede või ribadena (v.a gaasitahm- või
kvartstäidisega kautšuk ja loodusliku kautšuki, balaata, gutapertši, guajuula, tšikle jms
looduslike vaikude segud õlidest saadud sünteetilise kautšuki või faktisega)

Tollimaksuvaba

0

4005 99 00

Vulkaniseerimata täidisega kautšuk algkujul (v.a lahused ja dispersioonid, gaasitahmvõi kvartstäidisega, loodusliku kautšuki, balaata, gutapertši, guajuula, tšikle jms loodus
like vaikude segud sünteetilise kautšuki või faktisega, ning tahvlite, lehtede või riba
dena)

Tollimaksuvaba

0

4006 10 00

Toorikud vulkaniseerimata kautšukist kummirehvide taastamiseks

Tollimaksuvaba

0

4006 90 00

Latid, torud, profiilvormid ja vulkaniseerimata kautšuk, sh kautšuki segud muul kujul
ja tooted vulkaniseerimata kautšukist, sh kautšuki segudest (v.a tahvlid, lehed või ribad,
mis on muul viisil töötlemata kui ainult töödeldud pinnaga või mis on lõigatud ruuduvõi ristkülikukujulisteks tükkideks ja toorikud kummirehvide taastamiseks)

Tollimaksuvaba

0

4007 00 00

Niit ja nöör vulkaniseeritud kummist (v.a kõvendamata ühekordne niit diameetriga üle
5 mm ja kumminiidiga kombineeritud kangad, näiteks kangaga kaetud niit ja nöör)

3

0

4008 11 00

Tahvlid, lehed ja ribad vahtkummist

3

0
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2,9

0

4008 19 00

Ribad, latid ja profiilvormid vahtkummist

4008 21 10

Põrandakatted ja matid kummist (v.a vahtkummist), lõikamata või ainult ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks lõigatud

3

0

4008 21 90

Kummist (v.a vahtkummist) plaadid, lehed ja ribad (v.a põrandakatted ja matid)

3

0

4008 29 00

Latid, torud ja profiilvormid kummist (v.a vahtkummist)

2,9

0

4009 11 00

Torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), armeerimata
või muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, liitmiketa

3

0

4009 12 00

Torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), armeerimata
või muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, liitmikega

3

0

4009 21 00

Torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), armeeritud või
muul viisil ainult metalliga kombineeritud, liitmiketa

3

0

4009 22 00

Torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), armeeritud või
muul viisil ainult metalliga kombineeritud, liitmikega

3

0

4009 31 00

Torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), armeeritud või
muul viisil ainult riidega kombineeritud, liitmiketa

3

0

4009 32 00

Torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), armeeritud või
muul viisil ainult riidega kombineeritud, liitmikega

3

0

4009 41 00

Torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), armeeritud või
muul viisil teiste materjalidega kombineeritud (v.a metalli või riidega), liitmiketa

3

0

4009 42 00

Torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), armeeritud või
muul viisil teiste materjalidega kombineeritud (v.a metalli või riidega), liitmikega

3

0

4010 11 00

Vulkaniseeritud kummist konveierilindid ning rihmamaterjal, üksnes metalliga armeeri
tud

6,5

0

4010 12 00

Vulkaniseeritud kummist konveierilindid ning rihmamaterjal, üksnes riidega armeeri
tud

6,5

0

4010 19 00

Vulkaniseeritud kummist konveierilindid ning rihmamaterjal (v.a üksnes metalli või rii
dega ameeritud)

6,5

0

4010 31 00

Vulkaniseeritud kummist trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrih
mad), soonilised, ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 180 cm

6,5

0
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4010 32 00

Vulkaniseeritud kummist trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrih
mad), ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 180 cm (v.a soonilised)

6,5

0

4010 33 00

Vulkaniseeritud kummist trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrih
mad), soonilised, ümbermõõduga üle 180 cm, kuid mitte üle 240 cm

6,5

0

4010 34 00

Vulkaniseeritud kummist trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrih
mad), ümbermõõduga üle 180 cm, kuid mitte üle 240 cm (v.a soonilised)

6,5

0

4010 35 00

Vulkaniseeritud kummist lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte
üle 150 cm

6,5

0

4010 36 00

Vulkaniseeritud kummist lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle 150 cm, kuid
mitte üle 198 cm

6,5

0

4010 39 00

Vulkaniseeritud kummist ülekanderihmad ning rihmamaterjal (v.a trapetsikujulise rist
lõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrihmad), soonilised, ümbermõõduga üle 60 cm,
kuid mitte üle 240 cm ja lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte
üle 198 cm)

6,5

0

4011 10 00

Uued kummist õhkrehvid, sõiduautodele (sh universaalid ja võidusõiduautod)

4,5

0

4011 20 10

Uued kummist õhkrehvid bussidele või veoautodele koormusindeksiga kuni 121

4,5

0

4011 20 90

Uued kummist õhkrehvid bussidele või veoautodele koormusindeksiga üle 121

4,5

0

4011 30 00

Uued kummist õhkrehvid, lennunduses kasutamiseks

4,5

0

4011 40 20

Uued kummist õhkrehvid mootorratastele velgedele diameetriga kuni 33 cm

4,5

0

4011 40 80

Uued kummist õhkrehvid mootorratastele velgedele diameetriga üle 33 cm

4,5

0

4011 50 00

Uued kummist õhkrehvid, jalgratastele

4

0

4011 61 00

Uued kummist õhkrehvid, kalasaba- vms mustriga, põllu- ja metsatöömasinatele

4

0

4011 62 00

Uued kummist õhkrehvid, kalasaba- vms mustriga, ehitusmasinatele ja tööstuslikele
tõste- ja teisaldusmasinatele veljemõõtmega kuni 61 cm

4

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/317

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

4011 63 00

Uued kummist õhkrehvid, kalasaba- vms mustriga, ehitusmasinatele ja tööstuslikele
tõste- ja teisaldusmasinatele veljemõõtmega üle 61 cm

4

0

4011 69 00

Uued kummist õhkrehvid, kalasaba- vms mustriga (v.a põllu- ja metsatöömasinatele,
ehitusmasinatele ning tööstuslikele tõste- ja teisaldusmasinatele)

4

0

4011 92 00

Uued kummist õhkrehvid, põllu- ja metsatöömasinatele (v.a kalasaba- vms mustriga)

4

0

4011 93 00

Uued kummist õhkrehvid, ehitusmasinatele ja tööstuslikele tõste- ja teisaldusmasinatele
veljemõõtmega kuni 61 cm (v.a kalasaba- vms mustriga)

4

0

4011 94 00

Uued kummist õhkrehvid, ehitusmasinatele ja tööstuslikele tõste- ja teisaldusmasinatele
veljemõõtmega üle 61 cm (v.a kalasaba- vms mustriga)

4

0

4011 99 00

Uued kummist õhkrehvid (v.a kalasaba- vms mustriga, ning õhkrehvid põllu- ja metsa
töömasinatele ja ehitusmasinatele ja tööstuslikele tõste- ja teisaldusmasinatele, sõiduau
todele, universaalidele, võidusõiduautodele, bussidele, veoautodele, lennukitele, mootor
ratastele ja jalgratastele)

4

0

4012 11 00

Protekteeritud kummist õhkrehvid, sõiduautodele (sh universaalid ja võidusõiduautod)

4,5

0

4012 12 00

Protekteeritud kummist õhkrehvid, bussidele ja veoautodele

4,5

0

4012 13 00

Protekteeritud kummist õhkrehvid, lennunduses kasutamiseks

4,5

0

4012 19 00

Protekteeritud kummist õhkrehvid (v.a kasutamiseks sõiduautodel, universaalidel, või
dusõiduautodel, bussidel, veoautodel ja lennunduses)

4,5

0

4012 20 00

Kasutatud kummist õhkrehvid

4,5

0

4012 90 20

Kummist täis- või padjandrehvid

2,5

0

4012 90 30

Kummist protektorid

2,5

0
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4012 90 90

Kummist pöiavööd

4

0

4013 10 10

Kummist sisekummid, sõiduautodele (sh universaalid ja võidusõiduautod)

4

0

4013 10 90

Kummist sisekummid, bussidele ja veoautodele

4

0

4013 20 00

Kummist sisekummid, jalgratastele

4

0

4013 90 00

Kummist sisekummid (v.a sõiduautodele (k.a universaalid ja võidusõiduautod), bussi
dele, veoautodele ja jalgratastele)

4

0

4014 10 00

Kondoomid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist)

Tollimaksuvaba

0

4014 90 10

Vulkaniseeritud kummist lutid, nibukaitsmed jms tooted imikutele (v.a kõvakummist),
kõvakummist või plastist osadega või ilma

Tollimaksuvaba

0

4014 90 90

Hügieeni- ja farmaatsiatooted vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), kõvakum
mist osadega või ilma, mujal nimetamata (v.a lutid, nibukaitsmed jms tooted imikutele,
kondoomid ning rõivad ja rõivamanused, k.a kindad, igaks otstarbeks)

Tollimaksuvaba

0

4015 11 00

Kirurgilised kindad vulkaniseeritud kummist (v.a sõrmekaitsed)

2

0

4015 19 10

Vulkaniseeritud kummist majapidamiskindad

2,7

0

4015 19 90

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad vulkaniseeritud kummist (v.a majapida
miskindad ja kirurgilised kindad)

2,7

0

4015 90 00

Rõivad ja rõivamanused igaks otstarbeks, vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist
ning jalatsid, peakatted ja nende osad ning sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kin
dad)

5

0

4016 10 00

Mujal nimetamata tooted vahtkummist

3,5

0

4016 91 00

Põrandakatted ja matid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), rihvatud külge
dega, kumerate nurkadega või vormitud servadega või muul viisil töödeldud, (v.a ainult
ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks lõigatud või vahtkummist tooted)

2,5

0

4016 92 00

Kustutuskummid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), vormitud (v.a ainult
ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks lõigatud)

2,5

0
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4016 93 00

Seibid jm tihendid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist ja vahtkummist)

2,5

0

4016 94 00

Laeva- ja dokivendrid, täispuhutavad või mitte, vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakum
mist ja vahtkummist)

2,5

0

4016 95 00

Täispuhutavad madratsid, padjad jm täispuhutavad tooted, vulkaniseeritud kummist (v.
a kõvakummist ning vendrid, paadid, parved jm ujuvvahendid, ning hügieeni- ja far
maatsiatooted)

2,5

0

4016 99 20

Elastsed muhvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist)

2,5

0

4016 99 52

Metallkarkassiga kummist osad vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), kasutami
seks üksnes või peamiselt rubriikide 8701–8705 mootorsõidukites (v.a vahtkummist)

2,5

0

4016 99 58

Tooted vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist), kasutamiseks üksnes või peamiselt
rubriikide 8701–8705 mootorsõidukites, mujal nimetamata (v.a vahtkummist ning me
tallkarkassiga kummist osad)

2,5

0

4016 99 91

Metallkarkassiga kummist osad vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist, vahtkum
mist ning, kasutamiseks üksnes või peamiselt rubriikide 8701–8705 mootorsõidukites)

2,5

0

4016 99 99

Mujal nimetamata tooted vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist ja vahtkummist)

2,5

0

4017 00 10

Kõvakummi (näiteks eboniit) igal kujul, sh jäätmed ja puru;

Tollimaksuvaba

0

4017 00 90

Mujal nimetamata kõvakummist tooted

Tollimaksuvaba

0

4101 20 10

Veiste (sh pühvlite) ja hobuslaste terved toornahad, karvaga või karvata, laustetud või
laustmata, massiga kuni 16 kg iga nahk, värsked

Tollimaksuvaba

0

4101 20 30

Veiste (sh pühvlite) ja hobuslaste terved toornahad, karvaga või karvata, laustetud või
laustmata, massiga kuni 16 kg iga nahk, märgsoolatuna

Tollimaksuvaba

0

4101 20 50

Veiste (sh pühvlite) ja hobuslaste terved toornahad, karvaga või karvata, laustetud või
laustmata, üksnes kuivatatuna massiga kuni 8 kg, kuivsoolatuna kuni 10 kg iga nahk

Tollimaksuvaba

0

4101 20 90

Veiste (sh pühvlite) ja hobuslaste terved toornahad, karvaga või karvata, laustetud või
laustmata, massiga kuni 16 kg iga nahk, painitud, pikeldatud või muul viisil konservee
ritud (v.a värsked või märgsoolatud, kuivatatud või kuivsoolatud, pargitud või pärga
menditud)

Tollimaksuvaba

0
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4101 50 10

Veiste (sh pühvlite) ja hobuslaste terved toornahad, karvaga või karvata, laustetud või
laustmata, massiga üle 16 kg iga nahk, värsked

Tollimaksuvaba

0

4101 50 30

Veiste (sh pühvlite) ja hobuslaste terved toornahad, karvaga või karvata, laustetud või
laustmata, massiga üle 16 kg iga nahk, märgsoolatuna

Tollimaksuvaba

0

4101 50 50

Veiste (sh pühvlite) ja hobuslaste terved toornahad, karvaga või karvata, laustetud või
laustmata, massiga üle 16 kg iga nahk, kuivatatud või kuivsoolatud

Tollimaksuvaba

0

4101 50 90

Veiste (sh pühvlite) ja hobuslaste terved toornahad, karvaga või karvata, laustetud või
laustmata, massiga üle 16 kg iga nahk, painitud, pikeldatud või muul viisil konserveeri
tud (v.a värsked või märgsoolatud, kuivatatud või kuivsoolatud, pargitud või pärgamen
ditud)

Tollimaksuvaba

0

4101 90 00

Veiste (sh pühvlite) ja hobuslaste krupoonid, poolkrupoonid ja kõhud ning laustetud
toornahad, karvaga või karvata, värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud
või muul viisil konserveeritud, ning terved toornahad, üksnes kuivatatuna massiga üle
8 kg, kuid alla 16 kg ja kuivsoolatuna üle 10 kg, kuid alla 16 kg (v.a pargitud, pärga
menditud jm viisil edasi töödeldud)

Tollimaksuvaba

0

4102 10 10

Tallede toornahad, villaga, värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud või
muul viisil konserveeritud (v.a astrahani-, karakull-, pärsia-, rasvasaba- jms lamba talled
või india, hiina, mongoolia, tiibeti lamba talled)

Tollimaksuvaba

0

4102 10 90

Lamba toornahad, villaga, värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud või
muul viisil konserveeritud (v.a tallede toornahad)

Tollimaksuvaba

0

4102 21 00

Lamba ja talle toornahad, villata, pikeldatud, laustetud või laustmata

Tollimaksuvaba

0

4102 29 00

Lamba ja talle toornahad, villata, värsked või soolatud, kuivatatud, painitud või muul
viisil konserveeritud, laustetud või laustmata (v.a pikeldatud või pärgamenditud)

Tollimaksuvaba

0

4103 20 00

Roomajate toornahad, värsked, soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud või muul vii
sil konserveeritud (v.a pärgamenditud)

Tollimaksuvaba

0

4103 30 00

Seatoornahad, värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud või muul viisil
konserveeritud, karvaga või karvata, laustetud või laustmata (v.a pärgamenditud)

Tollimaksuvaba

0

4103 90 10

Kitsede ja kitsetallede toornahad, painitud, pikeldatud või muul viisil konserveeritud,
karvaga või karvata, laustetud või laustmata (v.a pärgamenditud ning jeemeni, mon
goolia ja tiibeti kitsede ja nende tallede nahad, karvadega)

Tollimaksuvaba

0
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4103 90 90

Toornahad, värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud või muul viisil kon
serveeritud, karvaga või karvata, sh linnunahad ilma sulgede või udusulgedeta (v.a pär
gamenditud ning veised (k.a pühvlid), hobuslased, lambad ja talled, kitsed ja kitsetalled,
roomajad ja sead)

Tollimaksuvaba

0

4104 11 10

Töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata ning töötlemata pinnafaktuuriga pinna
laust, märjas olekus (k.a wet-blue), terved veiste (k.a pühvlite) pargitud nahad pindalaga
kuni 2,6 m2, karvata (v.a edasi töödeldud)

Tollimaksuvaba

0

4104 11 51

Töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata ning töötlemata pinnafaktuuriga pinna
laust, märjas olekus (k.a wet-blue), terved veiste (k.a pühvlite) pargitud nahad pindalaga
üle 2,6 m2, karvata (v.a edasi töödeldud)

Tollimaksuvaba

0

4104 11 59

Töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata ning töötlemata pinnafaktuuriga pinna
laust, märjas olekus (k.a wet-blue), veiste (sh pühvlite) pargitud nahkadest, karvata (v.a
edasi töödeldud ning terved nahad)

Tollimaksuvaba

0

4104 11 90

Töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata ning töötlemata pinnafaktuuriga pinna
laust, märjas olekus (k.a wet-blue), hobuslaste pargitud nahkadest, karvata (v.a edasi töö
deldud)

5,5

0

4104 19 10

Veiste (sh pühvlite) terved pargitud nahad pindalaga kuni 2,6 m2, märjas olekus (k.a
wet-blue), karvata, laustetud või laustmata (v.a edasi töödeldud ja töötlemata pinnafak
tuuriga nahk ning laustmata, töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust)

Tollimaksuvaba

0

4104 19 51

Veiste (sh pühvlite) terved pargitud nahad pindalaga üle 2,6 m2, märjas olekus (k.a wetblue), karvata, laustetud või laustmata (v.a edasi töödeldud ja töötlemata pinnafaktuu
riga nahk ning laustmata, töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust)

Tollimaksuvaba

0

4104 19 59

Veiste (sh pühvlite) nahad märjas olekus (k.a wet-blue), pargitud, karvata, laustetud või
laustmata (v.a edasi töödeldud ning töötlemata pinnafaktuuriga nahk ning laustmata,
töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust)

Tollimaksuvaba

0

4104 19 90

Hobuslaste nahad märjas olekus (k.a wet-blue), pargitud, karvata, laustetud või laust
mata (v.a edasi töödeldud ning töötlemata pinnafaktuuriga nahk ja laustmata, töötle
mata pinnafaktuuriga pinnalaust)

5,5

0
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4104 41 11

Terved ida-india seebu töötlemata pinnafaktuuriga nahad, laustmata; töötlemata pinna
faktuuriga pinnalaust karvadeta, pea ja jalgadega või ilma, kuivas olekus (enne kuivata
mist järelpargitud, värvitud või rasvatatud), pindalaga kuni 2,6 m2 (28 ruutjalga), iga
naha mass on kuni 4,5 kg, üksnes taimsete parkainetega pargitud, edasi töödeldud või
töötlemata, kuid ilmselt kõlbmatud vahetuks kasutamiseks nahktoodete valmistamisel

Tollimaksuvaba

0

4104 41 19

Veiste (sh pühvlite) terved, töötlemata pinnafaktuuriga nahad, laustmata ning töötle
mata pinnafaktuuriga pinnalaust, kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvi
tud või rasvatatud), nahad pindalaga kuni 2,6 m2 (28 ruutjalga), karvata (v.a edasi töö
deldud ning alamrubriigi 4104 41 11 ida-india seebu nahad)

6,5

0

4104 41 51

Veiste (sh pühvlite) terved, töötlemata pinnafaktuuriga nahad, laustmata ning töötle
mata pinnafaktuuriga pinnalaust, kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvi
tud või rasvatatud), nahad pindalaga üle 2,6 m2 (28 ruutjalga), karvata (v.a edasi töö
deldud ning alamrubriigi 4104 41 11 ida-india seebu nahad)

6,5

0

4104 41 59

Veiste (sh pühvlite) töötlemata pinnafaktuuriga nahad, laustmata ning töötlemata pin
nafaktuuriga pinnalaust, kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või ras
vatatud), nahad pindalaga üle 2,6 m2 (28 ruutjalga), karvata (v.a edasi töödeldud ja ter
ved nahad ning alamrubriigi 4104 41 11 ida-india seebu nahad)

6,5

0

4104 41 90

Hobuslaste töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata ning töötlemata pinnafaktuu
riga pinnalaust, kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud),
karvata (v.a edasi töödeldud)

5,5

0

4104 49 11

Terved ida-india seebu nahad, karvadeta, pea ja jalgadega või ilma, kuivas olekus (enne
kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud), pindalaga kuni 2,6 m2 (28 ruut
jalga), iga naha mass on kuni 4,5 kg, üksnes taimsete parkainetega pargitud, edasi töö
deldud või töötlemata, kuid ilmselt kõlbmatud vahetuks kasutamiseks nahktoodete val
mistamisel (v.a töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata; töötlemata pinnafaktuuriga
pinnalaust)

Tollimaksuvaba

0

4104 49 19

Veiste (sh pühvlite) terved nahad pindalaga kuni 2,6 m2 (28 ruutjalga), kuivas olekus
(enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud), karvata, laustetud või laust
mata (v.a edasi töödeldud; töötlemata pinnafaktuuriga nahk ning laustmata, töötlemata
pinnafaktuuriga pinnalaust ja alamrubriigi 4104 49 11 ida-india seebu nahad)

6,5

0

4104 49 51

Veiste (sh pühvlite) terved nahad pindalaga üle 2,6 m2(28 ruutjalga), kuivas olekus
(enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud), karvata, laustetud või laust
mata (v.a edasi töödeldud ja töötlemata pinnafaktuuriga nahk ning laustmata, töötle
mata pinnafaktuuriga pinnalaust)

6,5

0
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4104 49 59

Veiste (sh pühvlite) nahad pindalaga üle 2,6 m2(28 ruutjalga), kuivas olekus (enne kui
vatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud), karvata, laustetud või laustmata (v.a
edasi töödeldud, terved nahad, töötlemata pinnafaktuuriga nahk ning laustmata, töötle
mata pinnafaktuuriga pinnalaust)

6,5

0

4104 49 90

Hobuslaste nahad kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvata
tud), karvata, laustetud või laustmata (v.a edasi töödeldud ning töötlemata pinnafaktuu
riga nahk ja laustmata, töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust)

5,5

0

4105 10 10

Lammaste või lambatallede nahad märjas olekus (k.a wet-blue), pargitud, villata, laust
mata (v.a edasi töödeldud ja ainult eelpargitud)

2

0

4105 10 90

Lammaste või lambatallede nahad märjas olekus (k.a wet-blue), pargitud, villata, lauste
tud (v.a edasi töödeldud ja ainult eelpargitud)

2

0

4105 30 10

Taimse eelpargiga india kitse- või kitsetallenahad, kuivas olekus (enne kuivatamist järel
pargitud, värvitud või rasvatatud), karvata, edasi töödeldud või töötlemata, kuid ilmselt
kõlbmatud vahetuks kasutamiseks nahktoodete valmistamisel

Tollimaksuvaba

0

4105 30 91

Lammaste või lambatallede nahad, kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvi
tud või rasvatatud), karvata, laustmata (v.a edasi töödeldud ja ainult eelpargitud, taimse
eelpargiga india kitse- või kitsetallenahad, edasi töödeldud või töötlemata kuid ilmselt
kõlbmatud vahetuks kasutamiseks nahktoodete valmistamisel)

2

0

4105 30 99

Lammaste või lambatallede nahad, kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvi
tud või rasvatatud), karvata, laustetud (v.a edasi töödeldud ja ainult eelpargitud, taimse
eelpargiga india kitse- või kitsetallenahad, edasi töödeldud või töötlemata kuid ilmselt
kõlbmatud vahetuks kasutamiseks nahktoodete valmistamisel)

2

0

4106 21 10

Kitsede ja kitsetallede nahad märjas olekus (k.a wet-blue), pargitud, villata, laustmata (v.a
edasi töödeldud ja ainult eelpargitud)

2

0

4106 21 90

Kitsede ja kitsetallede nahad märjas olekus (k.a wet-blue), pargitud, villata, laustetud (v.a
edasi töödeldud ja ainult eelpargitud)

2

0

4106 22 10

Taimse eelpargiga india kitse- või kitsetallenahad, kuivas olekus (enne kuivatamist järel
pargitud, värvitud või rasvatatud), karvata, edasi töödeldud või töötlemata, kuid ilmselt
kõlbmatud vahetuks kasutamiseks nahktoodete valmistamisel

Tollimaksuvaba

0
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4106 22 90

Kitsede ja kitsetallede nahad kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või
rasvatatud), villata, laustetud või laustmata (v.a edasi töödeldud, ainult eelpargitud ning
alamrubriigi 4106 22 10 taimse eelpargiga india kitse- või kitsetallenahad)

2

0

4106 31 10

Seanahad märjas olekus (k.a wet-blue), pargitud, karvata, laustmata (v.a edasi töödeldud
ja ainult eelpargitud)

2

0

4106 31 90

Seanahad märjas olekus (k.a wet-blue), pargitud, karvata, laustetud (v.a edasi töödeldud
ja ainult eelpargitud)

2

0

4106 32 10

Seanahad kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud), kar
vata, laustmata (v.a edasi edasi töödeldud ja ainult eelpargitud)

2

0

4106 32 90

Seanahad kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud), kar
vata, laustetud (v.a edasi edasi töödeldud ja ainult eelpargitud)

2

0

4106 40 10

Taimse eelpargiga roomajate nahad

Tollimaksuvaba

0

4106 40 90

Roomajate pargitud või kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või ras
vatatud) nahad, laustetud või laustmata (v.a edasi edasi töödeldud ja taimse eelpargiga)

2

0

4106 91 00

Antiloopide, hirvede, põtrade, elevantide ja muude loomade nahk, k.a mereloomad, vil
lata või karvata, ning karvutute loomade nahk, märjas olekus (k.a wet-blue), pargitud,
laustetud või laustmata (v.a edasi töödeldud ning veiste, hobuslaste, lammaste ja lamba
tallede, kitsede ja kitsetallede, sigade ja roomajate nahk ning ainult eelpargitud)

2

0

4106 92 00

Antiloopide, hirvede, põtrade, elevantide ja muude loomade nahk, k.a mereloomad, vil
lata või karvata, ning karvutute loomade nahk, kuivas olekus (enne kuivatamist järel
pargitud, värvitud või rasvatatud), laustetud või laustmata (v.a edasi töödeldud ning
veiste, hobuslaste, lammaste ja lambatallede, kitsede ja kitsetallede, sigade ja roomajate
nahk ning ainult eelpargitud)

2

0

4107 11 11

Töötlemata pinnafaktuuriga boksnahk tervetest vasikanahkadest, laustmata, pindalaga
kuni 2,6 m2 (28 ruutjalga)

6,5

0

4107 11 19

Töötlemata pinnafaktuuriga nahk (k.a pärgamenditud nahk), laustmata, tervetest veiste
(k.a pühvlite) nahkadest, pindalaga kuni 2,6 m2 (28 ruutjalga), karvata (v.a boksnahk,
seemisnahk, lakknahk, lamineeritud lakknahk ning metallitatud nahk)

6,5

0
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4107 11 90

Töötlemata pinnafaktuuriga nahk (k.a pärgamenditud nahk), laustmata, tervetest veiste
(sh pühvlite) või hobuslaste nahkadest, pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparki
mist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud, karvata (v.a veiste (k.a pühvlite)
nahad pindalaga kuni 2,6 m2 (28 ruutjalga), seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud
lakknahk ning metallitatud nahk)

6,5

0

4107 12 11

Töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust boksnahk tervetest vasikanahkadest, pindalaga
kuni 2,6 m2 (28 ruutjalga)

6,5

0

4107 12 19

Töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust (k.a pärgamenditud nahk), tervetest veiste (k.a
pühvlite) nahkadest, pindalaga kuni 2,6 m2 (28 ruutjalga), karvata (v.a boksnahk, see
misnahk, lakknahk, lamineeritud lakknahk ning metallitatud nahk)

6,5

0

4107 12 91

Töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust (k.a pärgamenditud nahk), tervetest veiste (k.a
pühvlite) nahkadest, pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist
või rasvatamist muul viisil töödeldud, karvata (v.a veiste (k.a pühvlite) nahad pindalaga
kuni 2,6 m2 (28 ruutjalga), seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud lakknahk ning metal
litatud nahk)

5,5

0

4107 12 99

Töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust (k.a pärgamenditud nahk), tervetest hobuslaste
nahkadest, pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvata
mist muul viisil töödeldud, karvata (v.a seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud lakknahk
ning metallitatud nahk)

6,5

0

4107 19 10

Veiste (k.a pühvlite) terved nahad (k.a pärgamenditud nahk), pindalaga kuni 2,6 m2 (28
ruutjalga), karvata (v.a töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata; töötlemata pinna
faktuuriga pinnalaust, seemisnahk, lakknahk, lamineeritud lakknahk ning metallitatud
nahk)

6,5

0

4107 19 90

Veiste (k.a pühvlite) või hobuslaste terved nahad (k.a pärgamenditud nahk), pärast par
kimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töö
deldud, karvata (v.a veiste (k.a pühvlite) nahad pindalaga kuni 2,6 m2 (28 ruutjalga),
töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata; töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust,
seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud lakknahk ning metallitatud nahk)

6,5

0
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4107 91 10

Töötlemata pinnafaktuuriga tallanahk (k.a pärgamenditud nahk), laustmata, veiste (k.a
pühvlite) või hobuslaste poolikutest nahkadest, naharibadest või -lehtedest, pärast par
kimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töö
deldud, karvata (v.a seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud lakknahk ning metallitatud
nahk)

6,5

0

4107 91 90

Töötlemata pinnafaktuuriga nahk (k.a pärgamenditud nahk), laustmata, veiste (k.a
pühvlite) või hobuslaste poolikutest nahkadest, naharibadest või -lehtedest, pärast par
kimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töö
deldud, karvata (v.a tallanahk, seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud lakknahk ning me
tallitatud nahk)

6,5

0

4107 92 10

Töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust (k.a pärgamenditud nahk), veiste (k.a pühvlite)
poolikutest nahkadest, naharibadest või -lehtedest, pärast parkimist või kuivatamiseel
set järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud, karvata (v.a see
misnahk, lakknahk ja lamineeritud lakknahk ning metallitatud nahk)

5,5

0

4107 92 90

Töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust (k.a pärgamenditud nahk), hobuslaste pooliku
test nahkadest, naharibadest või -lehtedest, pärast parkimist või kuivatamiseelset järel
parkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud, karvata (v.a seemisnahk,
lakknahk ja lamineeritud lakknahk ning metallitatud nahk)

6,5

0

4107 99 10

Nahk (k.a pärgamenditud nahk), veiste (k.a pühvlite) poolikutest nahkadest, nahariba
dest või -lehtedest, pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või
rasvatamist muul viisil töödeldud, karvata (v.a töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laust
mata ning töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust, seemisnahk, lakknahk ja lamineeri
tud lakknahk ning metallitatud nahk)

6,5

0

4107 99 90

Nahk (k.a pärgamenditud nahk), hobuslaste poolikutest nahkadest, naharibadest või
-lehtedest, pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvata
mist muul viisil töödeldud, karvata (v.a töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata
ning töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust, seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud
lakknahk ning metallitatud nahk)

6,5

0

4112 00 00

Lammaste või lambatallede pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja vär
vimist või rasvatamist muul viisil töödeldud nahad (k.a pärgamenditud nahk), villata,
laustetud või laustmata (v.a seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud lakknahk ning metal
litatud nahk)

3,5

0

4113 10 00

Kitsede ja kitsetallede pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist
või rasvatamist muul viisil töödeldud nahad (k.a pärgamenditud nahk), villa või kar
vata, laustetud või laustmata (v.a seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud lakknahk ning
metallitatud nahk)

3,5

0
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4113 20 00

Sigade pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist
muul viisil töödeldud nahad (k.a pärgamenditud nahk), karvata, laustetud või laustmata
(v.a seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud lakknahk ning metallitatud nahk)

2

0

4113 30 00

Roomajate pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvata
mist muul viisil töödeldud nahad (k.a pärgamenditud nahk), laustetud või laustmata (v.
a seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud lakknahk ning metallitatud nahk)

2

0

4113 90 00

Antiloopide, hirvede, põtrade, elevantide ja muude loomade, k.a mereloomad, pärast
parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil
töödeldud nahad (k.a pärgamenditud nahk), villata või karvata, ning karvutute loomade
nahk, laustetud või laustmata (v.a veiste, hobuslaste, lammaste ja lambatallede, kitsede
ja kitsetallede, sigade ja roomajate nahk ning seemisnahk, lakknahk ja lamineeritud
lakknahk ning metallitatud nahk)

2

0

4114 10 10

Seemisnahk (sh rääs – formaldehüüdpargiga) lamba – ja tallenahast (v.a glassee-pargi
tud nahk, mida on hiljem töödeldud formaldehüüdiga, ning nahk, mida on töödeldud
õliga alles pärast parkimist);

2,5

0

4114 10 90

Seemisnahk (sh rääs – formaldehüüdpargiga) (v.a lamba – ja tallenahast, glassee-pargi
tud nahk, mida on hiljem töödeldud formaldehüüdiga, ning nahk, mida on töödeldud
õliga alles pärast parkimist)

2,5

0

4114 20 00

Lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk (v.a lakitud või metallitatud taas
tatud nahk)

2,5

0

4115 10 00

Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil (tahvlite, lehtede või ribadena,
rullides või mitte)

2,5

0

4115 20 00

Nahalõikmed jm naha- või komposiitnahajäätmed, nahktoodete valmistamiseks kõlb
matud; nahatolm, -pulber ja -puru

Tollimaksuvaba

0

4201 00 00

Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed mis tahes loomadele (k.a trengid, oh
jad, põlvekaitsmed, suukorvid, sadulakatted, sadulakotid, koeramantlid jms) (v.a rakmed
lastele ja täiskasvanutele, ratsapiitsad ja muud rubriigi 6602 tooted)

2,7

0

4202 11 10

Diplomaadikohvrid, portfellid, ranitsad jms tooted nahast, komposiitnahast või lakkna
hast välispinnaga

3

0
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4202 11 90

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrikesed jms tooted nahast, komposiitnahast
või lakknahast välispinnaga (v.a diplomaadikohvrid)

3

0

4202 12 11

Diplomaadikohvrid, portfellid, ranitsad jms tooted lehtplastist välispinnaga

9,7

0

4202 12 19

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrikesed jms tooted nahast, lehtplastist välis
pinnaga (v.a diplomaadikohvrid)

9,7

0

4202 12 50

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrikesed, diplomaadikohvrid, portfellid, ranit
sad jms tooted vormitud plastist välispinnaga

5,2

0

4202 12 91

Diplomaadikohvrid, portfellid, ranitsad jms tooted plastist välispinnaga, k.a vulkanisee
ritud kiud, või tekstiilmaterjalidest välispinnaga (v.a lehtplastist või vormitud plastist
välispinnaga)

3,7

0

4202 12 99

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrikesed jms tooted plastist või tekstiilmater
jalidest välispinnaga (v.a lehtplastist või vormitud plastist välispinnaga ning diplomaadi
kohvrid)

3,7

0

4202 19 10

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrikesed, diplomaadikohvrid, portfellid, ranit
sad jms tooted vormitud alumiiniumist välispinnaga

5,7

0

4202 19 90

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrikesed, diplomaadikohvrid, portfellid, ranit
sad jms tooted (v.a nahast, komposiitnahast, lakknahast, plastist, tekstiilmaterjalidest
või alumiiniumist välispinnaga)

3,7

0

4202 21 00

Käekotid, õlarihmaga või ilma, k.a sangata kotid, nahast, komposiitnahast või lakkna
hast välispinnaga

3

0

4202 22 10

Käekotid, õlarihmaga või ilma, k.a sangata kotid, lehtplastist välispinnaga

9,7

0

4202 22 90

Käekotid, õlarihmaga või ilma, k.a sangata kotid, tekstiilmaterjalidest välispinnaga

3,7

0

4202 29 00

Käekotid, õlarihmaga või ilma, k.a sangata kotid, vulkaniseeritud kiust või papist välis
pinnaga, või täielikult või osaliselt kaetud nimetatud materjalide või paberiga

3,7

0
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4202 31 00

Rahakotid, rahataskud, võtmetaskud, portsigarid, tubakakotid ja muud taskus või käe
kotis kantavad tooted, nahast, komposiitnahast või lakknahast välispinnaga

3

0

4202 32 10

Rahakotid, rahataskud, võtmetaskud, portsigarid, tubakakotid ja muud taskus või käe
kotis kantavad tooted, lehtplastist välispinnaga

9,7

0

4202 32 90

Rahakotid, rahataskud, võtmetaskud, portsigarid, tubakakotid ja muud taskus või käe
kotis kantavad tooted, tekstiilmaterjalidest välispinnaga

3,7

0

4202 39 00

Rahakotid, rahataskud, võtmetaskud, portsigarid, tubakakotid ja muud taskus või käe
kotis kantavad tooted, vulkaniseeritud kiust või papist välispinnaga, või täielikult või
osaliselt kaetud nimetatud materjalide või paberiga, k.a vormitud plastist prillitoosid

3,7

0

4202 91 10

Reisikotid, tualett-tarvete kotid, seljakotid ja spordikotid nahast, komposiitnahast või
lakknahast välispinnaga

3

0

4202 91 80

Termoskotid toidukaupade ja jookide jaoks, kandekotid, kaarditaskud, tööriistakotid,
ehtekarbid, lauahõbedakarbid, binokli-, kaamera-, muusikariista- või püssivutlarid, püs
tolikabuurid jms tooted nahast, komposiitnahast või lakknahast välispinnaga (v.a reisi
kohvrid, portfellid, ranitsad jms tooted; tavaliselt taskus või käekotis kantavad tooted;
reisikotid, tualett-tarvete kotid ja spordikotid; seljakotid)

3

0

4202 92 11

Reisikotid, tualett-tarvete kotid, seljakotid ja spordikotid lehtplastist välispinnaga

9,7

0

4202 92 15

Muusikainstrumentide kastid lehtplastist välispinnaga

6,7

0

4202 92 19

Termoskotid toidukaupade ja jookide jaoks, kandekotid, kaarditaskud, tööriistakotid,
ehtekarbid, lauahõbedakarbid, binokli-, kaamera- või püssivutlarid, püstolikabuurid jms
tooted lehtplastist välispinnaga (v.a reisikohvrid, portfellid, ranitsad jms tooted; taskus
või käekotis kantavad tooted, reisikotid, tualett-tarvete kotid, seljakotid ja spordikotid
ning muusikainstrumentide kastid)

9,7

0

4202 92 91

Reisikotid, tualett-tarvete kotid, seljakotid ja spordikotid tekstiilmaterjalidest välispin
naga

2,7

0
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4202 92 98

Termoskotid toidukaupade ja jookide jaoks, kandekotid, kaarditaskud, tööriistakotid,
ehtekarbid, lauahõbedakarbid, binokli-, kaamera-, muusikariista- või püssivutlarid, püs
tolikabuurid jms tooted tekstiilmaterjalidest välispinnaga (v.a reisikohvrid, portfellid, ra
nitsad jms tooted; tavaliselt taskus või käekotis kantavad tooted, reisikotid, tualett-tar
vete kotid, seljakotid ja spordikotid)

2,7

0

4202 99 00

Reisikotid, kande- või tööriistakotid, ehtekarbid, lauahõbedakarbid jms tooted vulkani
seeritud kiust või papist välispinnaga; binokli-, kaamera-, muusikariista- või püssivutla
rid, püstolikabuurid jms tooted, mille välispind on muust materjalist kui nahast, leht
plastist või tekstiilmaterjalidest (v.a reisikohvrid, portfellid, ranitsad jms tooted; käeko
tid; tavaliselt taskus või käekotis kantavad tooted)

3,7

0

4203 10 00

Nahast või komposiitnahast rõivad (v.a rõivamanused, jalanõud ja peakatted, nende
osad ning grupi 95 tooted, näiteks säärised, vehklemismaskid)

4

0

4203 21 00

Nahast või komposiitnahast spordikindad

9

0

4203 29 10

Nahast või komposiitnahast kaitsekindad kõikide erialade jaoks

9

0

4203 29 91

Nahast või komposiitnahast sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad meestele ja
poistele (v.a spordikindad ning kaitsekindad kõikide erialade jaoks)

7

0

4203 29 99

Nahast või komposiitnahast sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad (v.a meestele
ja poistele, spordikindad ning kaitsekindad kõikide erialade jaoks)

7

0

4203 30 00

Nahast või komposiitnahast vööd, rihmad ja õlarihmad

5

0

4203 40 00

Nahast või komposiitnahast rõivamanused (v.a sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta
kindad, vööd, rihmad ja õlarihmad, jalanõud ja peakatted ja nende osad ning grupi 95
tooted (näiteks säärised, vehklemismaskid))

5

0

4205 00 11

Nahast või komposiitnahast konveierilindid, ülekanderihmad ning rihmamaterjal

2

0

4205 00 19

Nahast või komposiitnahast tooted tehniliseks otstarbeks (v.a konveierilindid, ülekande
rihmad ning rihmamaterjal)

3

0
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4205 00 90

Nahast või komposiitnahast tooted (v.a sadulsepatooted ja rakmed; kotid, kohvrid jms
tooted; rõivad ja rõivamanused; tooted tehniliseks otstarbeks; piitsad, ratsapiitsad jm
rubriigi 6602 tooted mööbel; valgustid; mänguajsad; mängud; spordiinventar; nööbid
ja nende osad; mansetinööbid, käevõrud ja muud juveeltoodete imitatsioonid; rubriigi
5608 võrkmaterjalidest valmistooted; punumismaterjalidest tooted)

2,5

0

4206 00 00

Tooted loomasooltest, lehtkulla valmistamisel kasutatavast nahast, põiest või kõõlustest
(v.a jämesiid, steriilne kätgut, muud steriilsed kirurgilised õmblusmaterjalid ning muusi
kariistade keeled)

1,7

0

4301 10 00

Naaritsa toorkarusnahad, terved, pea, saba ja käppadega või ilma

Tollimaksuvaba

0

4301 30 00

Järgnevat tüüpi tallede toorkarusnahad: astrahani, karakull, pärsia, rasvasaba jms ning
india, hiina, mongoolia või tiibeti, terved, pea, saba ja jalgadega või ilma

Tollimaksuvaba

0

4301 60 00

Rebase toorkarusnahad, pea, saba ja käppadega või ilma

Tollimaksuvaba

0

4301 80 30

Koopaorava toorkarusnahad, terved, pea, saba ja käppadega või ilma

Tollimaksuvaba

0

4301 80 50

Kaslaste sugukonda kuuluvate metsloomade toorkarusnahad, terved, pea, saba ja käp
padega või ilma

Tollimaksuvaba

0

4301 80 70

Toorkarusnahad, terved, pea, saba ja käppadega või ilma (v.a naarits, astrahani, rasva
saba-, karakull-, pärsia jms lamba talled ning india, hiina, mongoolia või tiibeti lamba
talled, rebane, koopaorav ja kaslaste sugukonda kuuluvad metsloomad)

Tollimaksuvaba

0

4301 90 00

Pead, sabad, käpad jm köösneritööks sobivad karusnaha tükid ning lõiked

Tollimaksuvaba

0

4302 11 00

Pargitud või töödeldud karusnahad naaritsanahast, terved, pea, saba ja käppadega või
ilma, kokku ühendamata

Tollimaksuvaba

0

4302 19 10

Pargitud või töödeldud karusnahad kopranahast, terved, pea, saba ja käppadega või
ilma, kokku ühendamata

Tollimaksuvaba

0

4302 19 20

Pargitud või töödeldud karusnahad ondatranahast, terved, pea, saba ja käppadega või
ilma, kokku ühendamata

Tollimaksuvaba

0

4302 19 30

Pargitud või töödeldud karusnahad rebasenahast, terved, pea, saba ja käppadega või
ilma, kokku ühendamata

Tollimaksuvaba

0

4302 19 35

Pargitud või töödeldud karusnahad jänesenahast või küülikunahast, terved, pea, saba ja
käppadega või ilma, kokku ühendamata

Tollimaksuvaba

0
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4302 19 41

Pargitud või töödeldud karusnahad grööni hülge või vööthülge valgekarvaliste poegade
nahkadest, terved, pea, saba ja käppadega või ilma, kokku ühendamata

2,2

0

4302 19 49

Pargitud või töödeldud karusnahad hülgenahast, terved, pea, saba ja käppadega või
ilma, kokku ühendamata (v.a grööni hülge või vööthülge valgekarvaliste poegade nah
kadest)

2,2

0

4302 19 50

Pargitud või töödeldud karusnahad saarmanahast või nutrianahast, terved, pea, saba ja
käppadega või ilma, kokku ühendamata

2,2

0

4302 19 60

Pargitud või töödeldud karusnahad koopaoravanahast, terved, pea, saba ja käppadega
või ilma, kokku ühendamata

2,2

0

4302 19 70

Pargitud või töödeldud karusnahad kaslaste sugukonda kuuluvate metsloomade nahka
dest, terved, pea, saba ja käppadega või ilma, kokku ühendamata

2,2

0

4302 19 75

Pargitud või töödeldud karusnahad astrahani, rasvasaba-, karakull-, pärsia jms lamba
tallede nahast ning india, hiina, mongoolia või tiibeti lamba tallede nahast, terved, pea,
saba ja jalgadega või ilma

Tollimaksuvaba

0

4302 19 80

Pargitud või töödeldud karusnahad, terved, pea, saba ja käppadega või ilma, kokku
ühendamata (v.a astrahani, rasvasaba-, karakull-, pärsia jms lamba tallede nahast ning
india, hiina, mongoolia või tiibeti lamba tallede nahast)

2,2

0

4302 19 95

Pargitud või töödeldud karusnahad, terved, pea, saba ja käppadega või ilma, kokku
ühendamata (v.a naaritsa-, küüliku-, jänese-, kopra-, ondatra-, rebase-, hülge-, saarma-,
nutria-, koopaorava-, kaslaste sugukonda kuuluvate metsloomade, lammaste ja lamba
tallede karusnahk)

2,2

0

4302 20 00

Pead, sabad, käpad jm lõiked ning tükid pargitud või töödeldud karusnahast, kokku
ühendamata

Tollimaksuvaba

0

4302 30 10

Pargitud või töödeldud tükkidest kokkupandud karusnahad

2,7

0

4302 30 21

Pargitud või töödeldud terved naaritsanahast karusnahad, nende tükid ning lõiked,
ühendatud, ilma lisamaterjalideta (v.a tükkidest kokkupandud karusnahad, karusnahast
rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted)

2,2

0

4302 30 25

Pargitud või töödeldud terved jänesenahast või küülikunahast karusnahad, nende tükid
ning lõiked, ühendatud, ilma lisamaterjalideta (v.a tükkidest kokkupandud karusnahad,
karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted)

2,2

0
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4302 30 31

Pargitud või töödeldud terved astrahani, rasvasaba-, karakull-, pärsia jms lamba tallede
ning india, hiina, mongoolia või tiibeti lamba tallede karusnahad, nende tükid ning lõi
ked, ühendatud, ilma lisamaterjalideta (v.a tükkidest kokkupandud karusnahad, karus
nahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted)

2,2

0

4302 30 41

Pargitud või töödeldud terved ondatranahast karusnahad, nende tükid ning lõiked,
ühendatud, ilma lisamaterjalideta (v.a tükkidest kokkupandud karusnahad, karusnahast
rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted)

2,2

0

4302 30 45

Pargitud või töödeldud terved rebasenahast karusnahad, nende tükid ning lõiked, ühen
datud, ilma lisamaterjalideta (v.a tükkidest kokkupandud karusnahad, karusnahast rõi
vad, rõivamanused jm karusnahatooted)

2,2

0

4302 30 51

Pargitud või töödeldud terved grööni hülge või vööthülge valgekarvaliste poegade nah
kadest karusnahad, nende tükid ning lõiked, ühendatud, ilma lisamaterjalideta (v.a tük
kidest kokkupandud karusnahad, karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatoo
ted)

2,2

0

4302 30 55

Pargitud või töödeldud terved hülgenahast karusnahad, nende tükid ning lõiked, ühen
datud, ilma lisamaterjalideta (v.a grööni hülge või vööthülge valgekarvaliste poegade
nahad, tükkidest kokkupandud karusnahad, karusnahast rõivad, rõivamanused jm ka
rusnahatooted)

2,2

0

4302 30 61

Pargitud või töödeldud terved saarmanahast või nutrianahast karusnahad, nende tükid
ning lõiked, ühendatud, ilma lisamaterjalideta (v.a tükkidest kokkupandud karusnahad,
karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted)

2,2

0

4302 30 71

Pargitud või töödeldud terved kaslaste sugukonda kuuluvate metsloomade nahkadest
karusnahad, nende tükid ning lõiked, ühendatud, ilma lisamaterjalideta (v.a tükkidest
kokkupandud karusnahad, karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted)

2,2

0

4302 30 95

Pargitud või töödeldud terved karusnahad, tükkide ning lõigetena, ühendatud, ilma lisa
materjalideta (v.a naaritsa, jänese või küüliku, astrahani, rasvasaba-, karakull-, pärsia
jms lamba tallede ning india, hiina, mongoolia või tiibeti lamba tallede, ondatra, rebase,
hülge, saarma või nutria, koopaorava-, kaslaste sugukonda kuuluvate metsloomade ka
rusnahad; tükkidest kokkupandud karusnahad; karusnahast rõivad jm karusnahatoo
ted)

2,2

0
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4303 10 10

Karusnahast rõivad ja rõivamanused grööni hülge või vööthülge valgekarvaliste poe
gade nahkadest (v.a nahast või karusnahast kindad, jalatsid ja peakatted ning nende
osad)

3,7

0

4303 10 90

Karusnahast rõivad ja rõivamanused (v.a grööni hülge või vööthülge valgekarvaliste
poegade nahkadest, nahast või karusnahast kindad, jalatsid ja peakatted ning nende
osad)

3,7

0

4303 90 00

Karusnahatooted (v.a rõivad ja rõivamanused ning grupi 95 tooted, näiteks mänguas
jad, mängud ja spordiinventar)

3,7

0

4304 00 00

Tehiskarusnahk ja tooted sellest (v.a nahast või tehiskarusnahast kindad, jalatsid ja pea
katted ning nende osad, ning grupi 95 tooted, näiteks mänguasjad, mängud ja spor
diinventar)

3,2

0

4401 10 00

Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul

Tollimaksuvaba

0

4401 21 00

Puitlaastud ja -pilpad okaspuidust (v.a need, mida kasutatakse peamiselt värvimisel või
parkimisel)

Tollimaksuvaba

0

4401 22 00

Puitlaastud ja -pilpad (v.a need, mida kasutatakse peamiselt värvimisel või parkimisel
ning okaspuidust)

Tollimaksuvaba

0

4401 30 10

Saepuru,aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

Tollimaksuvaba

0

4401 30 90

Puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeeri
mata (v.a saepuru)

Tollimaksuvaba

0

4402 10 00

Bambuse süsi (sh süsi puukoorest või pähklikoortest), aglomeeritud või aglomeerimata
(v.a ravimina kasutatav, viirukiga segatud, aktiveeritud süsi ja süsi joonistuspliiatsitena)

Tollimaksuvaba

0

4402 90 00

Puusüsi (sh süsi puukoorest või pähklikoortest), aglomeeritud või aglomeerimata (v.a
bambuse süsi, ravimina kasutatav puusüsi, viirukiga segatud puusüsi, aktiveeritud puu
süsi ja puusüsi joonistuspliiatsitena)

Tollimaksuvaba

0

4403 10 00

Töötlemata puit, värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud (v.a
töötlemata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks; raudtee liiprite
kujuline puit; laudadeks, taladeks jne lõigatud puit)

Tollimaksuvaba

0

4403 20 11

Saepalgid harilikust kuusest (Picea abies Karst.) või euroopa ehk valgest nulust (Abies
alba Mill.), kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud

Tollimaksuvaba

0
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4403 20 19

Töötlemata harilik kuusk (Picea abies Karst.) või euroopa ehk valge nulg (Abies alba
Mill.), kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud (v.a saepalgid; töötle
mata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks; raudtee liiprite kuju
line puit; laudadeks, taladeks jne lõigatud puit; värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusaine
tega kaetud või immutatud puit)

Tollimaksuvaba

0

4403 20 31

Saepalgid harilikust männist (Pinus sylvestris L.), kooritud või koorimata, kantimata või
jämedalt kanditud

Tollimaksuvaba

0

4403 20 39

Töötlemata harilik mänd (Pinus sylvestris L.), kooritud või koorimata, kantimata või jä
medalt kanditud (v.a saepalgid; töötlemata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriista
varte jms jaoks; raudtee liiprite kujuline puit; laudadeks, taladeks jne lõigatud puit;
värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud puit)

Tollimaksuvaba

0

4403 20 91

Saepalgid okaspuidust, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud (v.a
harilik kuusk (Picea abies Karst.) või euroopa ehk valge nulg (Abies alba Mill.) ning hari
lik mänd (Pinus sylvestris L.))

Tollimaksuvaba

0

4403 20 99

Töötlemata okaspuit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud (v.a sae
palgid; töötlemata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks; raudtee
liiprite kujuline puit; laudadeks, taladeks jne lõigatud puit; värvi, peitsi, kreosoodi vm
säilitusainetega kaetud või immutatud puit; harilik kuusk (Picea abies Karst.) või eu
roopa ehk valge nulg (Abies alba Mill.) ning harilik mänd (Pinus sylvestris L.))

Tollimaksuvaba

0

4403 41 00

Töötlemata tumepunane soorea (dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lodu
soorea (meranti bakau), kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud (v.a
töötlemata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks; laudadeks, tala
deks jne lõigatud puit; värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immuta
tud puit)

Tollimaksuvaba

0

4403 49 10

Töötlemata iroko-miliitsia (iroko), sapelli-sargapuu (sapelli) ja suurelehine kaaja (acajou
d'Afrique), kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud (v.a töötlemata
puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks; laudadeks, taladeks jne lõi
gatud puit; värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud puit)

Tollimaksuvaba

0

4403 49 20

Töötlemata okuumea (okoumé), kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kandi
tud (v.a töötlemata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks; lauda
deks, taladeks jne lõigatud puit; värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või
immutatud puit)

Tollimaksuvaba

0

4403 49 40

Töötlemata sipo-sargapuu (sipo), kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kandi
tud (v.a töötlemata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks; lauda
deks, taladeks jne lõigatud puit; värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või
immutatud puit)

Tollimaksuvaba

0
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4403 49 95

Töötlemata abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé
clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, ge
ronggang, ilomba, imbuia, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing,
kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, onzabili,
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Rio, palis
sandre de Para, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin,
saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti,
white seraya ja yellow meranti, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud
(v.a töötlemata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks; laudadeks,
taladeks jne lõigatud puit; värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immu
tatud puit)

Tollimaksuvaba

0

4403 91 10

Saepalgid tammest (Quercus spp.), kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kan
ditud

Tollimaksuvaba

0

4403 91 90

Töötlemata tammest (Quercus spp.), kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt
kanditud (v.a saepalgid; töötlemata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte
jms jaoks; raudtee liiprite kujuline puit; laudadeks, taladeks jne lõigatud puit; värvi,
peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud puit)

Tollimaksuvaba

0

4403 92 10

Saepalgid pöögist (Fagus spp.), kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kandi
tud

Tollimaksuvaba

0

4403 92 90

Töötlemata pöök (Fagus spp.), kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud
(v.a saepalgid; töötlemata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks;
raudtee liiprite kujuline puit; laudadeks, taladeks jne lõigatud puit; värvi, peitsi, kreo
soodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud puit)

Tollimaksuvaba

0

4403 99 10

Töötlemata pappel, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud (v.a tööt
lemata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks; laudadeks, taladeks
jne lõigatud puit; värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud
puit)

Tollimaksuvaba

0

4403 99 30

Töötlemata eukalüpt, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud (v.a
töötlemata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks; laudadeks, tala
deks jne lõigatud puit; värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immuta
tud puit)

Tollimaksuvaba

0

4403 99 51

Saepalgid kasest, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud

Tollimaksuvaba

0

4403 99 59

Töötlemata kasepuit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud (v.a sae
palgid; töötlemata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks; lauda
deks, taladeks jne lõigatud puit; värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või
immutatud puit)

Tollimaksuvaba

0
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4403 99 95

Töötlemata puit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud (v.a töötle
mata puit jalutuskeppide, vihmavarjude, tööriistavarte jms jaoks; laudadeks, taladeks
jne lõigatud puit; värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kaetud või immutatud
puit, käesoleva grupi alamrubriikide märkuses 1 nimetatud troopiline puit ning okas
puit, tamm, pöök, pappel, eukalüpt ja kasepuit)

Tollimaksuvaba

0

4404 10 00

Vitsapuit; lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud ots
tega; puittoorikud jalutuskeppide, vihmavarju- ja tööriistakäepidemete valmistamiseks,
jämedalt tahutud, kuid treimata, painutamata ja muul viisil töötlemata; puitlaastud jms,
okaspuidust (v.a pikuti saetud ja otsest lõigatud või täkitud; kinnitusvitsad, kingaliistud)

Tollimaksuvaba

0

4404 20 00

Vitsapuit; lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud ots
tega; puittoorikud jalutuskeppide, vihmavarju- ja tööriistakäepidemete valmistamiseks,
jämedalt tahutud, kuid treimata, painutamata ja muul viisil töötlemata; puitlaastud jms
(v.a pikuti saetud ja otsest lõigatud või täkitud; kinnitusvitsad, kingaliistud; okaspuit ül
diselt)

Tollimaksuvaba

0

4405 00 00

Puitvill; puidujahu (puidust valmistatud pulber, mis sisaldab kuni 8 % massist osakesi,
mis ei läbi sõela avade läbimõõduga kuni 0,63 mm)

Tollimaksuvaba

0

4406 10 00

Raudteede ja trammiteede puitliiprid, immutamata

Tollimaksuvaba

0

4406 90 00

Raudteede ja trammiteede puitliiprid, immutatud

Tollimaksuvaba

0

4407 10 15

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud okaspuit paksusega
üle 6 mm, lihvitud või pikijätkatud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvi
mata

Tollimaksuvaba

0

4407 10 31

Harilik kuusk (Picea abies Karst.) või euroopa ehk valge nulg (Abies alba Mill.), pikikiudu
saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, paksusega üle 6 mm, höö
veldatud (v.a pikijätkatud)

Tollimaksuvaba

0

4407 10 33

Harilik mänd (Pinus sylvestris L.), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud
või -kooritud, paksusega üle 6 mm, hööveldatud (v.a pikijätkatud)

Tollimaksuvaba

0

4407 10 38

Okaspuit, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, paksu
sega üle 6 mm, hööveldatud (v.a pikijätkatud, harilik kuusk (Picea abies Karst.), euroopa
ehk valge nulg (Abies alba Mill.) ja harilik mänd (Pinus sylvestris L.))

Tollimaksuvaba

0

4407 10 91

Harilik kuusk (Picea abies Karst.) või euroopa ehk valge nulg (Abies alba Mill.), pikikiudu
saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, paksusega üle 6 mm (v.a
hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud; lauakesed pliiatsite valmistamiseks; puit pikku
sega kuni 125 mm ja paksusega alla 12,5 mm)

Tollimaksuvaba

0
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4407 10 93

Harilik mänd (Pinus sylvestris L.), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud
või -kooritud, paksusega üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud; lauake
sed südamikega pliiatsite, harilike pliiatsite, värvipliiatsite, kiltkivipliiatsite ja muude
puidust ümbrisega pliiatsite valmistamiseks; puit pikkusega kuni 125 mm ja paksusega
alla 12,5 mm)

Tollimaksuvaba

0

4407 10 98

Okaspuit, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, paksu
sega üle 6 mm (v.a hööveldatud või lihvitud ning harilik kuusk (Picea abies Karst.), eu
roopa ehk valge nulg (Abies alba Mill.) ja harilik mänd (Pinus sylvestris L.))

Tollimaksuvaba

0

4407 21 10

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud päris-mahagonipuu
(Swietenia spp.) paksusega üle 6 mm, lihvitud või pikijätkatud, hööveldatud või höövel
damata, lihvitud või lihvimata

2,5

0

4407 21 91

Päris-mahagonipuu (Swietenia spp.), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihöövelda
tud või -kooritud, paksusega üle 6 mm, hööveldatud (v.a pikijätkatud)

2

0

4407 21 99

Päris-mahagonipuu (Swietenia spp.), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihöövelda
tud või -kooritud, paksusega üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud)

Tollimaksuvaba

0

4407 22 10

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud luulupuu (virola),
brasiilia imbuiapuu (imbuia) ja balsapuu (balsa) paksusega üle 6 mm, lihvitud või piki
jätkatud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata

2,5

0

4407 22 91

Luulupuu (virola), brasiilia imbuiapuu (imbuia) ja balsapuu (balsa), pikikiudu saetud või
lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, paksusega üle 6 mm, hööveldatud (v.a
pikijätkatud)

2

0

4407 22 99

Luulupuu (virola), brasiilia imbuiapuu (imbuia) ja balsapuu (balsa), pikikiudu saetud või
lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, paksusega üle 6 mm (v.a hööveldatud,
lihvitud või pikijätkatud)

Tollimaksuvaba

0

4407 25 10

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud tumepunane soo
rea (dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti bakau) paksu
sega üle 6 mm, pikijätkatud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata

2,5

0

4407 25 30

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud tumepunane soo
rea (dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti bakau) paksu
sega üle 6 mm, hööveldatud (v.a pikijätkatud)

2

0

4407 25 50

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud tumepunane soo
rea (dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti bakau) paksu
sega üle 6 mm, lihvitud (v.a pikijätkatud)

2,5

0
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4407 25 90

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud tumepunane soo
rea (dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti bakau) paksu
sega üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud tooted)

Tollimaksuvaba

0

4407 26 10

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud keerdsoorea (white
lauan), assami soorea (white meranti), borneo parasoorea (white seraya), kollane soorea
(yellow meranti) ja valkjas soorea (alan) paksusega üle 6 mm, pikijätkatud, hööveldatud
või hööveldamata, lihvitud või lihvimata

2,5

0

4407 26 30

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud keerdsoorea (white
lauan), assami soorea (white meranti), borneo parasoorea (white seraya), kollane soorea
(yellow meranti) ja valkjas soorea (alan) paksusega üle 6 mm (v.a pikijätkatud)

2

0

4407 26 50

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud keerdsoorea (white
lauan), assami soorea (white meranti), borneo parasoorea (white seraya), kollane soorea
(yellow meranti) ja valkjas soorea (alan) paksusega üle 6 mm, lihvitud (v.a pikijätkatud)

2,5

0

4407 26 90

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud keerdsoorea (white
lauan), assami soorea (white meranti), borneo parasoorea (white seraya), kollane soorea
(yellow meranti) ja valkjas soorea (alan) paksusega üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud
või pikijätkatud)

Tollimaksuvaba

0

4407 27 10

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud sapelli-sargapuu
(sapelli) paksusega üle 6 mm, lihvitud või pikijätkatud, hööveldatud või hööveldamata,
lihvitud või lihvimata

2,5

0

4407 27 91

Sapelli-sargapuu (sapelli), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või
-kooritud, paksusega üle 6 mm, hööveldatud (v.a pikijätkatud)

2

0

4407 27 99

Sapelli-sargapuu (sapelli), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või
-kooritud, paksusega üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud)

Tollimaksuvaba

0

4407 28 10

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud iroko-miliitsia
(iroko) paksusega üle 6 mm, lihvitud või pikijätkatud, hööveldatud või hööveldamata,
lihvitud või lihvimata

2,5

0

4407 28 91

Iroko-miliitsia (iroko), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -koori
tud, paksusega üle 6 mm, hööveldatud (v.a pikijätkatud)

2

0

4407 28 99

Iroko-miliitsia (iroko), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -koori
tud, paksusega üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud)

Tollimaksuvaba

0
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4407 29 15

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou
d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palis
sandre de Para, palissandre de rose, abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau,
bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, gerong
gang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (v.a Swietenia
spp.), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, on
zabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari ja tola, pikikiudu
saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, paksusega üle 6 mm, pikijät
katud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata

2,5

0

4407 29 20

Brasiilia dalbergia (palisandre de Rio), laialehine dalbergia (palisandre de Rose) ja para-dal
bergia (palisandre de Para), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või
-kooritud, hööveldatud, paksusega üle 6 mm (v.a pikijätkatud)

2

0

4407 29 25

Tiivuline kaksiktiibviljak (keruing), kerge raminipuu (ramin), lõhnav kampripuu (kapur),
suur tiikpuu (teak), borneo jongkongipuu (jongkong), merbau-intsia (merbau), malai jelu
tongipuu (jelutong), malakka viinapuu (kempas), okuumea (okoumé), vääris-obehhepuu
(obeche), sipo-sargapuu (sipo), suurelehine kaaja (acajou d'Afrique), douka-makoreepuu
(makoré), tiaama-sargapuu (tiama), kõrge mansonia (mansonia), angoola ilombapuu
(ilomba), tiiger-loovoa (dibétou), limba-terminaalia (limba), tiivuline lofiira (azobé), piki
kiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud, paksu
sega üle 6 mm, hööveldatud (v.a pikijätkatud)

2

0

4407 29 45

Tiivuline kaksiktiibviljak (keruing), kerge raminipuu (ramin), lõhnav kampripuu (kapur),
suur tiikpuu (teak), borneo jongkongipuu (jongkong), merbau-intsia (merbau), malai jelu
tongipuu (jelutong), malakka viinapuu (kempas), okuumea (okoumé), vääris-obehhepuu
(obeche), sipo-sargapuu (sipo), suurelehine kaaja (acajou d'Afrique), douka-makoreepuu
(makoré), tiaama-sargapuu (tiama), kõrge mansonia (mansonia), angoola ilombapuu
(ilomba), tiiger-loovoa (dibétou), limba-terminaalia (limba), tiivuline lofiira (azobé), brasii
lia dalbergia (palisandre de Rio), laialehine dalbergia (palisandre de Rose) ja para-dalbergia
(palisandre de Para), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud,
paksusega üle 6 mm, lihvitud (v.a pikijätkatud)

2,5

0

4407 29 61

Tiivuline lofiira (azobé), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -koo
ritud, paksusega üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud tooted)

Tollimaksuvaba

0

4407 29 68

Tiivuline kaksiktiibviljak (keruing), kerge raminipuu (ramin), lõhnav kampripuu (kapur),
suur tiikpuu (teak), borneo jongkongipuu (jongkong), merbau-intsia (merbau), malai jelu
tongipuu (jelutong), malakka viinapuu (kempas), okuumea (okoumé), vääris-obehhepuu
(obeche), sipo-sargapuu (sipo), suurelehine kaaja (acajou d'Afrique), douka-makoreepuu
(makoré), tiaama-sargapuu (tiama), kõrge mansonia (mansonia), angoola ilombapuu
(ilomba), tiiger-loovoa (dibétou), limba-terminaalia (limba), brasiilia dalbergia (palisandre
de Rio), laialehine dalbergia (palisandre de Rose) ja para-dalbergia (palisandre de Para), piki
kiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, paksusega üle 6 mm
(v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud tooted)

Tollimaksuvaba

0

4407 29 83

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro,
dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, ko
tibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (v.a Swietenia spp.), mandioqueira, mengkulang,
merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk,
paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-sa
qui, sepetir, sucupira, suren, tauari ja tola, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihöö
veldatud või -kooritud, paksusega üle 6 mm, hööveldatud (v.a pikijätkatud)

2

0
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4407 29 85

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro,
dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, ko
tibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (v.a Swietenia spp.), mandioqueira, mengkulang,
merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk,
paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-sa
qui, sepetir, sucupira, suren, tauari ja tola, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihöö
veldatud või -kooritud, paksusega üle 6 mm, lihvitud (v.a pikijätkatud)

2,5

0

4407 29 95

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro,
dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, ko
tibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (v.a Swietenia spp.), mandioqueira, mengkulang,
merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk,
paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-sa
qui, sepetir, sucupira, suren, tauari ja tola, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihöö
veldatud või -kooritud, paksusega üle 6 mm (v.a pikijätkatud, hööveldatud või lihvitud)

Tollimaksuvaba

0

4407 91 15

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud tamm (Quercus
spp.) paksusega üle 6 mm, lihvitud või pikijätkatud, hööveldatud või hööveldamata,
lihvitud või lihvimata

Tollimaksuvaba

0

4407 91 31

Tammest (Quercus spp.) parketikilbid, -liistud ja -lipid, kokku ühendamata, paksusega
üle 6 mm, hööveldatud (v.a vineeritud või kihtpuitmaterjalist)

Tollimaksuvaba

0

4407 91 39

Tamm (Quercus spp.), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -koori
tud, paksusega üle 6 mm, hööveldatud (v.a pikijätkatud ning parketikilbid, -liistud ja
-lipid)

Tollimaksuvaba

0

4407 91 90

Tamm (Quercus spp.), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -koori
tud, paksusega üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud)

Tollimaksuvaba

0

4407 92 00

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud pöök (Fagus spp.),
hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või pikijätkamata,
paksusega üle 6 mm

Tollimaksuvaba

0

4407 93 10

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud vaher (Acer spp.)
paksusega üle 6 mm, lihvitud või pikijätkatud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud
või lihvimata

Tollimaksuvaba

0

4407 93 91

Vaher (Acer spp.), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud,
paksusega üle 6 mm, lihvitud (v.a pikijätkatud)

2,5

0
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4407 93 99

Vaher (Acer spp.), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud,
paksusega üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud)

Tollimaksuvaba

0

4407 94 10

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud kirss (Prunus spp.)
paksusega üle 6 mm, lihvitud või pikijätkatud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud
või lihvimata

Tollimaksuvaba

0

4407 94 91

Kirss (Prunus spp.), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud,
paksusega üle 6 mm, lihvitud (v.a pikijätkatud)

2,5

0

4407 94 99

Kirss (Prunus spp.), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud,
paksusega üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud)

Tollimaksuvaba

0

4407 95 10

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud saar (Fraxinus spp.)
paksusega üle 6 mm, lihvitud või pikijätkatud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud
või lihvimata

Tollimaksuvaba

0

4407 95 91

Saar (Fraxinus spp.), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -koori
tud, paksusega üle 6 mm, lihvitud (v.a pikijätkatud)

2,5

0

4407 95 99

Saar (Fraxinus spp.), pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -koori
tud, paksusega üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud)

Tollimaksuvaba

0

4407 99 20

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit paksusega üle
6 mm, pikijätkatud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata (v.a käes
oleva grupi alamrubriikide märkuses 1 nimetatud troopiline puit, okaspuit, tamm
(Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), vaher (Acer spp.), kirss (Prunus spp.) ja saar (Fraxinus
spp.))

Tollimaksuvaba

0

4407 99 25

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit paksusega üle
6 mm, hööveldatud (v.a pikijätkatud; käesoleva grupi alamrubriikide märkuses 1 nime
tatud troopiline puit, okaspuit, tamm (Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), vaher (Acer
spp.), kirss (Prunus spp.) ja saar (Fraxinus spp.))

Tollimaksuvaba

0

4407 99 40

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit paksusega üle
6 mm, lihvitud (v.a pikijätkatud; käesoleva grupi alamrubriikide märkuses 1 nimetatud
troopiline puit, okaspuit, tamm (Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), vaher (Acer spp.),
kirss (Prunus spp.) ja saar (Fraxinus spp.))

2,5

0
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4407 99 91

Pappel, pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud, paksusega
üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud)

Tollimaksuvaba

0

4407 99 96

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud troopiline puit
paksusega üle 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud ning käesoleva grupi alam
rubriikide märkuses 1 nimetatud troopiline puit)

Tollimaksuvaba

0

4407 99 98

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit paksusega üle
6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud ning troopiline puit, okaspuit, tamm
(Quercus spp.), pöök (Fagus spp.), vaher (Acer spp.), kirss (Prunus spp.), saar (Fraxinus
spp.) ja pappel)

Tollimaksuvaba

0

4408 10 15

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, okaspuidust vineeri ja
samalaadse okaspuidust kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud,
spoonihööveldatud või kooritud okaspuit paksusega kuni 6 mm, hööveldatud, lihvitud
või pikijätkatud

3

0

4408 10 91

Okaspuidust väikesed lauakesed pliiatsite valmistamiseks paksusega kuni 6 mm

Tollimaksuvaba

0

4408 10 93

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, okaspuidust vineeri ja
samalaadse okaspuidust kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud,
spoonihööveldatud või kooritud okaspuit paksusega kuni 1 mm (v.a lihvitud)

4

0

4408 10 99

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, okaspuidust vineeri ja
samalaadse okaspuidust kihtpuitmaterjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud,
spoonihööveldatud või kooritud okaspuit, servjätkatud või mitte, paksusega üle 1, kuid
kuni 6 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud ning väikesed lauakesed pliiatsite
valmistamiseks)

4

0

4408 31 11

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit
paksusega kuni 6 mm, pikijätkatud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvi
mata, tumepunasest sooreast (dark red meranti), hiigelsooreast (light red meranti) ja lodu
sooreast (meranti bakau)

4,9

0
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4408 31 21

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit
paksusega kuni 6 mm, hööveldatud, tumepunasest sooreast (dark red meranti), hiigelsoo
reast (light red meranti) ja lodusooreast (meranti bakau) (v.a pikijätkatud)

4

0

4408 31 25

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit
paksusega kuni 6 mm, lihvitud, tumepunasest sooreast (dark red meranti), hiigelsooreast
(light red meranti) ja lodusooreast (meranti bakau) (v.a pikijätkatud)

4,9

0

4408 31 30

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit
paksusega kuni 6 mm, servjätkatud või mite, tumepunasest sooreast (dark red meranti),
hiigelsooreast (light red meranti) ja lodusooreast (meranti bakau) (v.a hööveldatud, lihvi
tud või pikijätkatud)

6

0

4408 39 15

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit
paksusega kuni 6 mm, lihvitud või pikijätkatud, hööveldatud või hööveldamata, keerd
sooreast (white lauan), sipo-sargapuust (sipo), limba-terminaaliast (limba), okuumeast
(okoumé), vääris-obehhepuust (obeche), suurelehisest kaajast (acajou d'Afrique), sapelli-sar
gapuust (sapelli), luulupuust (virola), mahagonipuust (Swietenia spp.), para-dalbergiast
(palisandre de Para), brasiilia dalbergiast (palisandre de Rio) ja laialehelisest dalbergiast (pa
lisandre de Rose)

4,9

0

4408 39 21

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit
paksusega kuni 6 mm, hööveldatud, keerdsooreast (white lauan), sipo-sargapuust (sipo),
limba-terminaaliast (limba), okuumeast (okoumé), vääris-obehhepuust (obeche), suurelehi
sest kaajast (acajou d'Afrique), sapelli-sargapuust (sapelli), luulupuust (virola), mahagoni
puust (Swietenia spp.), para-dalbergiast (palisandre de Para), brasiilia dalbergiast (palisandre
de Rio) ja laialehelisest dalbergiast (palisandre de Rose) (v.a pikijätkatud)

4

0

4408 39 31

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit,
servjätkatud või mitte, paksusega kuni 1 mm, keerdsooreast (white lauan), sipo-sarga
puust (sipo), limba-terminaaliast (limba), okuumeast (okoumé), vääris-obehhepuust
(obeche), suurelehisest kaajast (acajou d'Afrique), sapelli-sargapuust (sapelli), luulupuust
(virola), mahagonipuust (Swietenia spp.), para-dalbergiast (palisandre de Para), brasiilia dal
bergiast (palisandre de Rio) ja laialehelisest dalbergiast (palisandre de Rose) (v.a höövelda
tud, lihvitud või pikijätkatud)

6

0
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4408 39 35

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit,
servjätkatud või mitte, paksusega üle 1 mm, kuid kuni 6 mm, keerdsooreast (white
lauan), sipo-sargapuust (sipo), limba-terminaaliast (limba), okuumeast (okoumé), väärisobehhepuust (obeche), suurelehisest kaajast (acajou d'Afrique), sapelli-sargapuust (sapelli),
luulupuust (virola), mahagonipuust (Swietenia spp.), para-dalbergiast (palisandre de Para),
brasiilia dalbergiast (palisandre de Rio) ja laialehelisest dalbergiast (palisandre de Rose) (v.a
hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud)

6

0

4408 39 55

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit
paksusega kuni 6 mm, hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud, järgmiste puude puidust:
abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé
foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang,
ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, ko
sipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (v.a Swietenia spp.), makoré, mandioqueira,
mansonia, merawan, mengkulang, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onza
bili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau mar
fim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama,
tola, white meranti, white seraya ja yellow meranti

3

0

4408 39 70

Väikesed lauakesed pliiatsite valmistamiseks paksusega kuni 6 mm, järgmiste puude
puidust: abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé
clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, ge
ronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, ke
ruing, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (v.a Swietenia spp.), makoré, man
dioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon,
nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Ama
relo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari,
teak, tiama, tola, white meranti, white seraya ja yellow meranti

Tollimaksuvaba

0

4408 39 85

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit,
servjätkatud või mitte, paksusega kuni 1 mm, järgmiste puude puidust: abura, afrormo
sia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo,
cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia,
ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto,
louro, maçaranduba, mahogany (v.a Swietenia spp.), makoré, mandioqueira, mansonia, mera
wan, mengkulang, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, oveng
kol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, white meranti,
white seraya ja yellow meranti (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud)

4

0
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4408 39 95

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit,
servjätkatud või mitte, paksusega üle 1 mm, kuid kuni 6 m, järgmiste puude puidust:
abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé
foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang,
ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, ko
sipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahogany (v.a Swietenia spp.), makoré, mandioqueira,
mansonia, merawan, mengkulang, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onza
bili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau mar
fim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, tiama,
tola, white meranti, white seraya ja yellow meranti (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätka
tud)

4

0

4408 90 15

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit
paksusega kuni 6 mm, hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud (v.a käesoleva grupi alam
rubriikide märkuses 1 nimetatud troopiline puit ning okaspuit)

3

0

4408 90 35

Väikesed lauakesed pliiatsite valmistamiseks paksusega kuni 6 mm (v.a käesoleva grupi
alamrubriikide märkuses 1 nimetatud troopiline puit ning okaspuit)

Tollimaksuvaba

0

4408 90 85

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit,
servjätkatud või mitte, paksusega kuni 1 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud
ning käesoleva grupi alamrubriikide märkuses 1 nimetatud troopiline puit ning okas
puit)

4

0

4408 90 95

Spoon vineerimiseks, k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal, vineeri vms kihtpuitma
terjali valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit,
servjätkatud või mitte, paksusega üle 1 mm (v.a hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud
ning käesoleva grupi alamrubriikide märkuses 1 nimetatud troopiline puit ning okas
puit)

4

0

4409 10 11

Okaspuidust raamliistud maalidele, fotodele, peeglitele jms

Tollimaksuvaba

0
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4409 10 18

Okaspuit pidevprofiiliga, k.a kokku ühendamata parketilipid ja -liistud; keeled, sooned,
punnid, kald- või ümarservad, V-punnid, helmestus, lekaalprofiil vms; ühel või mitmel
küljel, otsal või serval, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätka
tud või mitte (v.a raamliistud maalidele, fotodele, peeglitele jms)

Tollimaksuvaba

0

4409 21 00

Bambus, k.a kokku ühendamata parketilipid ja -liistud, keeled, sooned, punnid, kaldvõi ümarservad, V-punnid, helmestus, lekaalprofiil vms; ühel või mitmel küljel, otsal
või serval, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte

Tollimaksuvaba

0

4409 29 10

Puidust raamliistud maalidele, fotodele, peeglitele jms (v.a okaspuidust ja bambusest)

Tollimaksuvaba

0

4409 29 91

Puidust parketikilbid, liistud ja -lipid, kokku ühendamata, puit pidevprofiiliga, keeled,
sooned, punnid, kald- või ümarservad, V-punnid, helmestus, lekaalprofiil vms; ühel või
mitmel küljel, otsal või serval, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata,
pikijätkatud või mitte (v.a okaspuidust ja bambusest)

Tollimaksuvaba

0

4409 29 99

Puit pidevprofiiliga, keeled, sooned, punnid, kald- või ümarservad, V-punnid, helmes
tus, lekaalprofiil vms; ühel või mitmel küljel, otsal või serval, hööveldatud või höövel
damata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte (v.a okaspuidust ja bambusest,
raamliistud maalidele, fotodele, peeglitele jms ning parketikilbid, liistud ja -lipid)

Tollimaksuvaba

0

4410 11 10

Puitlaastplaadid puidust, vaikude vms orgaaniliste sideainetega aglomeeritud või aglo
meerimata, töötlemata või ainult lihvitud (v.a orienteeritud kihtidega plaadid ja vahvel
plaadid, puitkiudplaadid ja õõnsa sisemusega komposiitplaadid)

7

0

4410 11 30

Puitlaastplaadid puidust, vaikude vms orgaaniliste sideainetega aglomeeritud või aglo
meerimata, pinnatud melamiinvaiguga immutatud paberiga (v.a orienteeritud kihtidega
plaadid ja vahvelplaadid, puitkiudplaadid ja õõnsa sisemusega komposiitplaadid)

7

0

4410 11 50

Puitlaastplaadid puidust, vaikude vms orgaaniliste sideainetega aglomeeritud või aglo
meerimata, pinnatud dekoratiivse plastlaminaadiga (v.a orienteeritud kihtidega plaadid
ja vahvelplaadid, puitkiudplaadid ja õõnsa sisemusega komposiitplaadid)

7

0
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4410 11 90

Puitlaastplaadid puidust, vaikude vms orgaaniliste sideainetega aglomeeritud või aglo
meerimata (v.a töötlemata või ainult lihvitud, pinnatud melamiinvaiguga immutatud
paberiga või dekoratiivse plastlaminaadiga, orienteeritud kihtidega plaadid ja vahvel
plaadid, puitkiudplaadid ja õõnsa sisemusega komposiitplaadid)

7

0

4410 12 10

Orienteeritud kihtidega plaadid (OSB), puidust, töötlemata või ainult lihvitud

7

0

4410 12 90

Orienteeritud kihtidega plaadid (OSB), puidust (v.a töötlemata või ainult lihvitud)

7

0

4410 19 00

Vahvelplaadid jms plaadid puidust, vaikude vms orgaaniliste sideainetega aglomeeritud
või aglomeerimata (v.a töötlemata või ainult lihvitud ning orienteeritud kihtidega plaa
did, puitkiudplaadid ja õõnsa sisemusega komposiitplaadid)

7

0

4410 90 00

Plaadid suhkruroo, bambuse või teraviljakõrte osakestest või muust taimsest materja
list, vaikude vms orgaaniliste sideainetega aglomeeritud või aglomeerimata (v.a puidust
ning puitkiudplaadid, kärgpaneelid, vineeritud paneelid, taimsest materjalist paneelid,
aglomeeritud tsemendi, krohvi vm mineraalse sideainega)

7

0

4411 12 10

Keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF), puidust, paksusega kuni 5 mm, mehaanili
selt töötlemata ja katmata pealispinnaga

7

0

4411 12 90

Keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF), puidust, paksusega kuni 5 mm, mehaanili
selt töödeldud või kaetud pealispinnaga

7

0

4411 13 10

Keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF), puidust, paksusega üle 5 mm, kuid kuni
9 mm, mehaaniliselt töötlemata ja katmata pealispinnaga

7

0

4411 13 90

Keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF), puidust, paksusega üle 5 mm, kuid kuni
9 mm, mehaaniliselt töödeldud või kaetud pealispinnaga

7

0

4411 14 10

Keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF), puidust, paksusega üle 9 mm, mehaanili
selt töötlemata ja katmata pealispinnaga

7

0

4411 14 90

Keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF), puidust, paksusega üle 9 mm, mehaanili
selt töödeldud või kaetud pealispinnaga

7

0
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4411 92 10

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete
abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega üle 0,8 g/cm3, mehaaniliselt töötlemata ja
katmata pealispinnaga (v.a keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF); puitlaastplaa
did, liidetud või mitte ühe või mitme kihi puitkiudplaadiga; vineeriga lamineeritud kiht
puitmaterjal; komposiitplaadid puitkiudplaadist väliskihiga; papp; selliselt määratletavad
mööbliosad)

7

0

4411 92 90

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete
abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega üle 0,8 g/cm3, mehaaniliselt töödeldud või
kaetud pealispinnaga (v.a ainult lihvitud; keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF);
puitlaastplaadid, liidetud või mitte ühe või mitme kihi puitkiudplaadiga; vineeriga lami
neeritud kihtpuitmaterjal; komposiitplaadid puitkiudplaadist väliskihiga; papp; selliselt
määratletavad mööbliosad)

7

0

4411 93 10

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete
abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega üle 0,5 g/cm3, kuid kuni 0,8 g/cm3, mehaa
niliselt töötlemata ja katmata pealispinnaga (v.a keskmise tihedusega puitkiudplaadid
(MDF); puitlaastplaadid, liidetud või mitte ühe või mitme kihi puitkiudplaadiga; vinee
riga lamineeritud kihtpuitmaterjal; komposiitplaadid puitkiudplaadist väliskihiga; papp;
selliselt määratletavad mööbliosad)

7

0

4411 93 90

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist, vaikude või orgaaniliste sideainete
abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega üle 0,5 g/cm3, kuid kuni 0,8 g/cm3, mehaa
niliselt töödeldud või kaetud pealispinnaga (v.a ainult lihvitud; keskmise tihedusega
puitkiudplaadid (MDF); puitlaastplaadid, liidetud või mitte ühe või mitme kihi puitkiud
plaadiga; vineeriga lamineeritud kihtpuitmaterjal; komposiitplaadid puitkiudplaadist vä
liskihiga; papp; selliselt määratletavad mööbliosad)

7

0

4411 94 10

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete
abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega kuni 0,5 g/cm3 (v.a mehaaniliselt töödeldud
või kaetud pealispinnaga; keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF); puitlaastplaadid,
liidetud või mitte ühe või mitme kihi puitkiudplaadiga; vineeriga lamineeritud kihtpuit
materjal; komposiitplaadid puitkiudplaadist väliskihiga; papp; selliselt määratletavad
mööbliosad)

7

0

4411 94 90

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete
abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega kuni 0,5 g/cm3, mehaaniliselt töödeldud
või kaetud pealispinnaga (v.a ainult lihvitud; keskmise tihedusega puitkiudplaadid
(MDF); puitlaastplaadid, liidetud või mitte ühe või mitme kihi puitkiudplaadiga; vinee
riga lamineeritud kihtpuitmaterjal; komposiitplaadid puitkiudplaadist väliskihiga; papp;
selliselt määratletavad mööbliosad)

7

0
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4412 10 00

Spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal bambusest, mis ei sisalda puitlaastplaati, tisleri
plaati ega lamell- ja laiaribilist tisleriplaati (v.a vineer, presspuidu plaadid, kärgpaneelid,
parketikilbid või -plaadid, inkrusteeritud puit ning mööbliosadena määratletavad detai
lid)

10

0

4412 31 10

Vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest, kusjuures iga kihi paksus on kuni
6 mm, millel vähemalt üks välimine kiht on järgmisest puidust: tumepunane soorea
(dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti), parasoorea (white lauan), sipo-sargapuu
(sipo), limba-terminaalia (limba), okuumea (okoumé), vääris-obehhepuu (obeche), suurele
hine kaaja (acajou d'Afrique), sapelli-sargapuu (sapelli), luulupuu (virola), mahagonipuu
(Swietenia spp.), para-dalbergia (palisandre de Para), brasiilia dalbergia (palisandre de Rio)
ja laialeheline dalbergia (palisandre de Rose) (v.a presspuidu plaadid, kärgpaneelid, in
krusteeritud puit ning mööbliosadena määratletavad detailid)

10

0

4412 31 90

Vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest, kusjuures iga kihi paksus on kuni
6 mm, millel vähemalt üks välimine kiht on alamrubriikide märkuses 1 nimetatud
troopilisest puidust (v.a okuumea (okoumé), tumepunane soorea (dark red meranti), hii
gelsoorea (light red meranti), parasoorea (white lauan), sipo-sargapuu (sipo), limba-termi
naalia (limba), vääris-obehhepuu (obeche), suurelehine kaaja (acajou d'Afrique), sapelli-sar
gapuu (sapelli), luulupuu (virola), mahagonipuu (Swietenia spp.), para-dalbergia (palisandre
de Para), brasiilia dalbergia (palisandre de Rio) ja laialeheline dalbergia (palisandre de Rose),
presspuidu plaadid, kärgpaneelid, inkrusteeritud puit ning mööbliosadena määratleta
vad detailid)

7

0

4412 32 00

Vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest, kusjuures iga kihi paksus on kuni
6 mm, millel vähemalt üks välimine kiht on puit, mis ei ole okaspuit või selle grupi
alamrubriikide märkuses 1 nimetatud troopiline puit (v.a bambusest ning presspuidu
plaadid, kärgpaneelid, inkrusteeritud puit ning mööbliosadena määratletavad detailid)

7

0

4412 39 00

Vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest, kusjuures iga kihi paksus on kuni
6 mm (v.a bambusest, alamrubriikide 4412 31 ja 4412 32 vineer; presspuidu plaadid,
kärgpaneelid, inkrusteeritud puit ning mööbliosadena määratletavad detailid)

7

0

4412 94 10

Spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal, millel vähemalt üks välimine kiht on lehtpui
dust, ning mis sisaldab tisleriplaati, lamell- ja laiaribilist tisleriplaati (v.a bambusest, vi
neer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest paksusega kuni 6 mm, presspuidu plaa
did, inkrusteeritud puit ning mööbliosadena määratletavad detailid)

10

0
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4412 94 90

Spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal, mis sisaldab tisleriplaati, lamell- ja laiaribilist
tisleriplaati (v.a bambusest, millel vähemalt üks välimine kiht on lehtpuidust, vineer,
mis koosneb eranditult spoonilehtedest paksusega kuni 6 mm, presspuidu plaadid,
kärgpaneelid, inkrusteeritud puit ning mööbliosadena määratletavad detailid)

6

0

4412 99 30

Spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal, millel vähemalt üks kiht on puitlaastplaadist ja
mis ei sisalda tisleriplaati, lamell- ja laiaribilist tisleriplaati (v.a bambusest, millel vähe
malt üks välimine kiht on lehtpuidust, vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest
paksusega kuni 6 mm, presspuidu plaadid, kärgpaneelid, inkrusteeritud puit ning möö
bliosadena määratletavad detailid)

6

0

4412 99 70

Spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal, mis ei sisalda puitlaastplaati ega tisleriplaati, la
mell- ja laiaribilist tisleriplaati (v.a bambusest, millel vähemalt üks välimine kiht on
lehtpuidust, vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest paksusega kuni 6 mm,
presspuidu plaadid, kärgpaneelid, inkrusteeritud puit ning mööbliosadena määratleta
vad detailid)

10

0

4413 00 00

Metalliseeritud puit ja muu presspuit plokkide, plaatide, prusside või profiilvormidena

Tollimaksuvaba

0

4414 00 10

Puitraamid maalidele, fotodele, peeglitele jms, troopilisest puidust (okuumea (okoumé),
vääris-obehhepuu (obeche), sapelli-sargapuu (sapelli), sipo-sargapuu (sipo), suurelehine
kaaja (acajou d'Afrique), douka-makoreepuu (makoré), iroko-miliitsia (iroko), tiaama-sarga
puu (tiama), kõrge mansonia (mansonia), angoola ilombapuu (ilomba), tiiger-loovoa (di
bétou), limba-terminaalia (limba), tiivuline lofiira (azobé), tumepunane soorea (dark red
meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti bakau), keerdsoorea (white
lauan), assami soorea (white meranti), borneo parasoorea (white seraya), kollane soorea
(yellow meranti), valkjas soorea (alan), tiivuline kaksiktiibviljak (keruing), kerge raminipuu
(ramin), lõhnav kampripuu (kapur), suur tiikpuu (teak), borneo jongkongipuu (jongkong),
merbau-intsia (merbau), malai jelutongipuu (jelutong), malakka viinapuu (kempas), luulu
puu (virola), mahagonipuu (Swietenia spp.), brasiilia imbuiapuu (imbuia), balsapuu
(balsa), brasiilia dalbergia (palisandre de Rio), para-dalbergia (palisandre de Para) ja laiale
heline dalbergia (palisandre de Rose))

2,5

0

4414 00 90

Puitraamid maalidele, fotodele, peeglitele jms (v.a järgmiste puude troopilisest puidust:
okuumea (okoumé), vääris-obehhepuu (obeche), sapelli-sargapuu (sapelli), sipo-sargapuu
(sipo), suurelehine kaaja (acajou d'Afrique), douka-makoreepuu (makoré), iroko-miliitsia
(iroko), tiaama-sargapuu (tiama), kõrge mansonia (mansonia), angoola ilombapuu
(ilomba), tiiger-loovoa (dibétou), limba-terminaalia (limba), tiivuline lofiira (azobé), tume
punane soorea (dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti
bakau), keerdsoorea (white lauan), assami soorea (white meranti), borneo parasoorea
(white seraya), kollane soorea (yellow meranti), valkjas soorea (alan), tiivuline kaksiktiibvil
jak (keruing), kerge raminipuu (ramin), lõhnav kampripuu (kapur), suur tiikpuu (teak),
borneo jongkongipuu (jongkong), merbau-intsia (merbau), malai jelutongipuu (jelutong),
malakka viinapuu (kempas), luulupuu (virola), mahagonipuu (Swietenia spp.), brasiilia im
buiapuu (imbuia), balsapuu (balsa), para-dalbergia (palisandre de Para), brasiilia dalbergia
(palisandre de Rio) ja laialeheline dalbergia (palisandre de Rose))

Tollimaksuvaba

0

4415 10 10

Puidust pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puitpakendid

4

0

4415 10 90

Puidust kaablitrumlid

3

0
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4415 20 20

Puitalused; puidust kaubaaluste ääred

3

0

4415 20 90

Äärtega puitalused jms kaubaalused, puidust (v.a spetsiaalselt ühe või mitme transpor
diviisi jaoks projekteeritud ja varustatud konteinerid; puitalused ja kaubaaluste ääred)

4

0

4416 00 00

Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad

Tollimaksuvaba

0

4417 00 00

Puidust tööriistad, tööriistade korpused ja käepidemed, pintslite ja harjade puitosad ja
-käepidemed; puidust saapa- ja kingaliistud ning -toed (v.a kübaratootmises kasutatavad
vormid, rubriigi 8480 vormid, muud masinad ja masinaosad, puidust)

Tollimaksuvaba

0

4418 10 10

Aknad, prantsuse aknad (French windows) ja nende raamid, järgmiste puude puidust:
okuumea (okoumé), vääris-obehhepuu (obeche), sapelli-sargapuu (sapelli), sipo-sargapuu
(sipo), suurelehine kaaja (acajou d'Afrique), douka-makoreepuu (makoré), iroko-miliitsia
(iroko), tiaama-sargapuu (tiama), kõrge mansonia (mansonia), angoola ilombapuu
(ilomba), tiiger-loovoa (dibétou), limba-terminaalia (limba), tiivuline lofiira (azobé), tume
punane soorea (dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti
bakau), keerdsoorea (white lauan), assami soorea (white meranti), borneo parasoorea
(white seraya), kollane soorea (yellow meranti), valkjas soorea (alan), tiivuline kaksiktiibvil
jak (keruing), kerge raminipuu (ramin), lõhnav kampripuu (kapur), suur tiikpuu (teak),
borneo jongkongipuu (jongkong), merbau-intsia (merbau), malai jelutongipuu (jelutong),
malakka viinapuu (kempas), luulupuu (virola), mahagonipuu (Swietenia spp.), brasiilia im
buiapuu (imbuia), balsapuu (balsa), para-dalbergia (palisandre de Para), brasiilia dalbergia
(palisandre de Rio) ja laialeheline dalbergia (palisandre de Rose)

3

0

4418 10 50

Aknad, prantsuse aknad (French windows) ja nende raamid okaspuidust

3

0

4418 10 90

Aknad, prantsuse aknad (French windows) ja nende raamid puidust (v.a järgmiste puude
puidust: okuumea (okoumé), vääris-obehhepuu (obeche), sapelli-sargapuu (sapelli), siposargapuu (sipo), suurelehine kaaja (acajou d'Afrique), douka-makoreepuu (makoré), irokomiliitsia (iroko), tiaama-sargapuu (tiama), kõrge mansonia (mansonia), angoola ilomba
puu (ilomba), tiiger-loovoa (dibétou), limba-terminaalia (limba), tiivuline lofiira (azobé),
tumepunane soorea (dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (me
ranti bakau), keerdsoorea (white lauan), assami soorea (white meranti), borneo parasoorea
(white seraya), kollane soorea (yellow meranti), valkjas soorea (alan), tiivuline kaksiktiibvil
jak (keruing), kerge raminipuu (ramin), lõhnav kampripuu (kapur), suur tiikpuu (teak),
borneo jongkongipuu (jongkong), merbau-intsia (merbau), malai jelutongipuu (jelutong),
malakka viinapuu (kempas), luulupuu (virola), mahagonipuu (Swietenia spp.), brasiilia im
buiapuu (imbuia), balsapuu (balsa), para-dalbergia (palisandre de Para), brasiilia dalbergia
(palisandre de Rio) ja laialeheline dalbergia (palisandre de Rose) ning okaspuidust)

3

0

4418 20 10

Uksed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud järgmiste puude puidust: okuumea (okoumé),
vääris-obehhepuu (obeche), sapelli-sargapuu (sapelli), sipo-sargapuu (sipo), suurelehine
kaaja (acajou d'Afrique), douka-makoreepuu (makoré), iroko-miliitsia (iroko), tiaama-sarga
puu (tiama), kõrge mansonia (mansonia), angoola ilombapuu (ilomba), tiiger-loovoa (di
bétou), limba-terminaalia (limba), tiivuline lofiira (azobé), tumepunane soorea (dark red
meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti bakau), keerdsoorea (white
lauan), assami soorea (white meranti), borneo parasoorea (white seraya), kollane soorea
(yellow meranti), valkjas soorea (alan), tiivuline kaksiktiibviljak (keruing), kerge raminipuu
(ramin), lõhnav kampripuu (kapur), suur tiikpuu (teak), borneo jongkongipuu (jongkong),
merbau-intsia (merbau), malai jelutongipuu (jelutong), malakka viinapuu (kempas), luulu
puu (virola), mahagonipuu (Swietenia spp.), brasiilia imbuiapuu (imbuia), balsapuu
(balsa), para-dalbergia (palisandre de Para), brasiilia dalbergia (palisandre de Rio) ja laiale
heline dalbergia (palisandre de Rose)

3

0

4418 20 50

Okaspuidust uksed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud

Tollimaksuvaba

0

4418 20 80

Uksed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud puidust (v.a järgmiste puude puidust: okuu
mea (okoumé), vääris-obehhepuu (obeche), sapelli-sargapuu (sapelli), sipo-sargapuu (sipo),
suurelehine kaaja (acajou d'Afrique), douka-makoreepuu (makoré), iroko-miliitsia (iroko),
tiaama-sargapuu (tiama), kõrge mansonia (mansonia), angoola ilombapuu (ilomba), tii
ger-loovoa (dibétou), limba-terminaalia (limba), tiivuline lofiira (azobé), tumepunane soo
rea (dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti bakau), keerd
soorea (white lauan), assami soorea (white meranti), borneo parasoorea (white seraya), kol
lane soorea (yellow meranti), valkjas soorea (alan), tiivuline kaksiktiibviljak (keruing),
kerge raminipuu (ramin), lõhnav kampripuu (kapur), suur tiikpuu (teak), borneo jong
kongipuu (jongkong), merbau-intsia (merbau), malai jelutongipuu (jelutong), malakka vii
napuu (kempas), luulupuu (virola), mahagonipuu (Swietenia spp.), brasiilia imbuiapuu
(imbuia), balsapuu (balsa), para-dalbergia (palisandre de Para), brasiilia dalbergia (pali
sandre de Rio) ja laialeheline dalbergia (palisandre de Rose) ning okaspuidust)

Tollimaksuvaba

0

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN 2007

Kauba kirjeldus

L 356/353

Baasmäär

Kate
gooria

4418 40 00

Puitraketis betoneerimistöödeks (v.a vineerist vooder)

Tollimaksuvaba

0

4418 50 00

Puidust katusesindlid ja katuselaastud

Tollimaksuvaba

0

4418 60 00

Puidust postid ja talad

Tollimaksuvaba

0

4418 71 00

Puidust koostepõrandaplaadid mosaiikpõrandatele

3

0

4418 72 00

Puidust mitmekihilised koostepõrandaplaadid (v.a mosaiikpõrandatele)

Tollimaksuvaba

0

4418 79 00

Puidust koostepõrandaplaadid (v.a mitmekihilised põrandaplaadid ning põrandaplaadid
mosaiikpõrandatele)

Tollimaksuvaba

0

4418 90 10

Liimpuidust tisleri- ja puusepatooted (v.a aknad, prantsuse aknad ja nende raamid, uk
sed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud, puitraketis betoneerimistöödeks, katusesindlid ja
katuselaastud, ning monteeritavad ehitised)

Tollimaksuvaba

0

4418 90 80

Puidust tisleri- ja puusepatooted, sh puidust kärgpaneelid (v.a liimpuidust ning aknad,
prantsuse aknad ja nende raamid, uksed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud, postid ja ta
lad, koostepõrandaplaadid, puitraketis betoneerimistöödeks, katusesindlid ja katuselaas
tud ning monteeritavad ehitised)

Tollimaksuvaba

0

4419 00 10

Lauanõud ja köögitarbed järgmiste puude puidust: okuumea (okoumé), vääris-obehhe
puu (obeche), sapelli-sargapuu (sapelli), sipo-sargapuu (sipo), suurelehine kaaja (acajou
d'Afrique), douka-makoreepuu (makoré), iroko-miliitsia (iroko), tiaama-sargapuu (tiama),
kõrge mansonia (mansonia), angoola ilombapuu (ilomba), tiiger-loovoa (dibétou), limbaterminaalia (limba), tiivuline lofiira (azobé), tumepunane soorea (dark red meranti), hiigel
soorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti bakau), keerdsoorea (white lauan), assami
soorea (white meranti), borneo parasoorea (white seraya), kollane soorea (yellow meranti),
valkjas soorea (alan), tiivuline kaksiktiibviljak (keruing), kerge raminipuu (ramin), lõhnav
kampripuu (kapur), suur tiikpuu (teak), borneo jongkongipuu (jongkong), merbau-intsia
(merbau), malai jelutongipuu (jelutong), malakka viinapuu (kempas), luulupuu (virola), ma
hagonipuu (Swietenia spp.), brasiilia imbuiapuu (imbuia), balsapuu (balsa), para-dalbergia
(palisandre de Para), brasiilia dalbergia (palisandre de Rio) ja laialeheline dalbergia (pali
sandre de Rose)

Tollimaksuvaba

0

4419 00 90

Puidust lauanõud ja köögitarbed (v.a järgmiste puude puidust: okuumea (okoumé), vää
ris-obehhepuu (obeche), sapelli-sargapuu (sapelli), sipo-sargapuu (sipo), suurelehine kaaja
(acajou d'Afrique), douka-makoreepuu (makoré), iroko-miliitsia (iroko), tiaama-sargapuu
(tiama), kõrge mansonia (mansonia), angoola ilombapuu (ilomba), tiiger-loovoa (dibétou),
limba-terminaalia (limba), tiivuline lofiira (azobé), tumepunane soorea (dark red meranti),
hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti bakau), keerdsoorea (white lauan),
assami soorea (white meranti), borneo parasoorea (white seraya), kollane soorea (yellow
meranti), valkjas soorea (alan), tiivuline kaksiktiibviljak (keruing), kerge raminipuu (ra
min), lõhnav kampripuu (kapur), suur tiikpuu (teak), borneo jongkongipuu (jongkong),
merbau-intsia (merbau), malai jelutongipuu (jelutong), malakka viinapuu (kempas), luulu
puu (virola), mahagonipuu (Swietenia spp.), brasiilia imbuiapuu (imbuia), balsapuu
(balsa), para-dalbergia (palisandre de Para), brasiilia dalbergia (palisandre de Rio) ja laiale
heline dalbergia (palisandre de Rose); mööblifurnituur, dekoratiivesemed, püttsepatooted,
lauanõude ja köögitarvete puitosad, pintslid, harjad ja käsisõelad)

Tollimaksuvaba

0
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4420 10 11

Kujukesed jm dekoratiivesemed järgmiste puude puidust: okuumea (okoumé), väärisobehhepuu (obeche), sapelli-sargapuu (sapelli), sipo-sargapuu (sipo), suurelehine kaaja
(acajou d'Afrique), douka-makoreepuu (makoré), iroko-miliitsia (iroko), tiaama-sargapuu
(tiama), kõrge mansonia (mansonia), angoola ilombapuu (ilomba), tiiger-loovoa (dibétou),
limba-terminaalia (limba), tiivuline lofiira (azobé), tumepunane soorea (dark red meranti),
hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti bakau), keerdsoorea (white lauan),
assami soorea (white meranti), borneo parasoorea (white seraya), kollane soorea (yellow
meranti), valkjas soorea (alan), tiivuline kaksiktiibviljak (keruing), kerge raminipuu (ra
min), lõhnav kampripuu (kapur), suur tiikpuu (teak), borneo jongkongipuu (jongkong),
merbau-intsia (merbau), malai jelutongipuu (jelutong), malakka viinapuu (kempas), luulu
puu (virola), mahagonipuu (Swietenia spp.), brasiilia imbuiapuu (imbuia), balsapuu
(balsa), para-dalbergia (palisandre de Para), brasiilia dalbergia (palisandre de Rio) ja laiale
heline dalbergia (palisandre de Rose) (v.a puitmarketrii ja -intarsia)

3

0

4420 10 19

Puidust kujukesed jm dekoratiivesemed (v.a järgmiste puude puidust: okuumea
(okoumé), vääris-obehhepuu (obeche), sapelli-sargapuu (sapelli), sipo-sargapuu (sipo), suu
relehine kaaja (acajou d'Afrique), douka-makoreepuu (makoré), iroko-miliitsia (iroko),
tiaama-sargapuu (tiama), kõrge mansonia (mansonia), angoola ilombapuu (ilomba), tii
ger-loovoa (dibétou), limba-terminaalia (limba), tiivuline lofiira (azobé), tumepunane soo
rea (dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti bakau), keerd
soorea (white lauan), assami soorea (white meranti), borneo parasoorea (white seraya), kol
lane soorea (yellow meranti), valkjas soorea (alan), tiivuline kaksiktiibviljak (keruing),
kerge raminipuu (ramin), lõhnav kampripuu (kapur), suur tiikpuu (teak), borneo jong
kongipuu (jongkong), merbau-intsia (merbau), malai jelutongipuu (jelutong), malakka vii
napuu (kempas), luulupuu (virola), mahagonipuu (Swietenia spp.), brasiilia imbuiapuu
(imbuia), balsapuu (balsa), para-dalbergia (palisandre de Para), brasiilia dalbergia (pali
sandre de Rio) ja laialeheline dalbergia (palisandre de Rose); puitmarketrii ja -intarsia)

Tollimaksuvaba

0

4420 90 10

Puitmarketrii ja -intarsia (v.a kujukesed jm dekoratiivesemed, mööbliesemed, lambid,
valgustid ja nende osad)

4

0

4420 90 91

Laekad ja -kastikesed juveeltoodete, terariistade jms hoidmiseks, mööbliesemed järg
miste puude puidust: okuumea (okoumé), vääris-obehhepuu (obeche), sapelli-sargapuu
(sapelli), sipo-sargapuu (sipo), suurelehine kaaja (acajou d'Afrique), douka-makoreepuu
(makoré), iroko-miliitsia (iroko), tiaama-sargapuu (tiama), kõrge mansonia (mansonia), an
goola ilombapuu (ilomba), tiiger-loovoa (dibétou), limba-terminaalia (limba), tiivuline lo
fiira (azobé), tumepunane soorea (dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti) ja lo
dusoorea (meranti bakau), keerdsoorea (white lauan), assami soorea (white meranti), bor
neo parasoorea (white seraya), kollane soorea (yellow meranti), valkjas soorea (alan), tiivu
line kaksiktiibviljak (keruing), kerge raminipuu (ramin), lõhnav kampripuu (kapur), suur
tiikpuu (teak), borneo jongkongipuu (jongkong), merbau-intsia (merbau), malai jelutongi
puu (jelutong), malakka viinapuu (kempas), luulupuu (virola), mahagonipuu (Swietenia
spp.), brasiilia imbuiapuu (imbuia), balsapuu (balsa), para-dalbergia (palisandre de Para),
brasiilia dalbergia (palisandre de Rio) ja laialeheline dalbergia (palisandre de Rose); kujuke
sed jm dekoratiivesemed, puitmarketrii ja -intarsia, mööbliesemed, lambid, valgustid ja
nende osad

3

0

4420 90 99

Laekad ja -kastikesed juveeltoodete, terariistade jms hoidmiseks, mööbliesemed (v.a
järgmiste puude puidust: okuumea (okoumé), vääris-obehhepuu (obeche), sapelli-sarga
puu (sapelli), sipo-sargapuu (sipo), suurelehine kaaja (acajou d'Afrique), douka-makoree
puu (makoré), iroko-miliitsia (iroko), tiaama-sargapuu (tiama), kõrge mansonia (manso
nia), angoola ilombapuu (ilomba), tiiger-loovoa (dibétou), limba-terminaalia (limba), tiivu
line lofiira (azobé), tumepunane soorea (dark red meranti), hiigelsoorea (light red meranti)
ja lodusoorea (meranti bakau), keerdsoorea (white lauan), assami soorea (white meranti),
borneo parasoorea (white seraya), kollane soorea (yellow meranti), valkjas soorea (alan),
tiivuline kaksiktiibviljak (keruing), kerge raminipuu (ramin), lõhnav kampripuu (kapur),
suur tiikpuu (teak), borneo jongkongipuu (jongkong), merbau-intsia (merbau), malai jelu
tongipuu (jelutong), malakka viinapuu (kempas), luulupuu (virola), mahagonipuu (Swiete
nia spp.), brasiilia imbuiapuu (imbuia), balsapuu (balsa), para-dalbergia (palisandre de
Para), brasiilia dalbergia (palisandre de Rio) ja laialeheline dalbergia (palisandre de Rose);
kujukesed jm dekoratiivesemed, puitmarketrii ja -intarsia, mööbliesemed, lambid, val
gustid ja nende osad)

Tollimaksuvaba

0

4421 10 00

Puidust riidepuud

Tollimaksuvaba

0

4421 90 91

Puitkiudplaatidest tooted, mujal nimetamata

4

0

4421 90 98

Puittooted, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0
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4501 10 00

Looduslik kork, töötlemata või esmatöödeldud (ainult töödeldud pinnaga või muul vii
sil puhastatud)

Tollimaksuvaba

0

4501 90 00

Korgijäätmed; purustatud, granuleeritud või jahvatatud kork

Tollimaksuvaba

0

4502 00 00

Looduslik kork, eemaldatud väliskihiga või jämedalt tükeldatud, ristkülikukujuliste (sh
ruudukujuliste) klotside, tahvlite, lehtede või ribadena (sh teravate servadega korgi- või
punnitoorikud)

Tollimaksuvaba

0

4503 10 10

Silindrilised korgid ja punnid looduslikust korgist

4,7

0

4503 10 90

Korgist korgid ja punnid, sh ümarate servadega toorikud (v.a silindrilised)

4,7

0

4503 90 00

Looduslikust korgist tooted (v.a kork ristkülikukujuliste (sh ruudukujuliste) klotside,
tahvlite, lehtede või ribadena; korgid, punnid ja korgitoorikud; jalanõud ja nende osad;
sisetallad, eemaldatavad või mitte; peakatted ja nende osad; prundid ja jagajad haavli
püssi padrunitele; mänguasjad, mängud, spordiinventar ja nende osad)

4,7

0

4504 10 11

Aglomeeritud korgist silindrilised korgid ja punnid vahuveinidele, sh looduslikust kor
gist tihenditega

4,7

0

4504 10 19

Aglomeeritud korgist silindrilised korgid ja punnid (v.a vahuveinidele)

4,7

0

4504 10 91

Aglomeeritud korgist klotsid, tahvlid, lehed ja ribad; iga kujuga plaadid; silindrid, k.a
kettad, sideainega (v.a korgid ja punnid)

4,7

0

4504 10 99

Aglomeeritud korgist klotsid, tahvlid, lehed ja ribad; iga kujuga plaadid; silindrid, k.a
kettad, sideaineta (v.a korgid ja punnid)

4,7

0

4504 90 20

Aglomeeritud korgist korgid ja punnid (v.a silindrilised)

4,7

0

4504 90 80

Aglomeeritud kork, sideainega või ilma, ning tooted sellest (v.a jalanõud ja nende osad;
sisetallad, eemaldatavad või mitte; peakatted ja nende osad; prundid ja jagajad haavli
püssi padrunitele; mänguasjad, mängud, spordiinventar ja nende osad; klotsid, tahvlid,
lehed ja ribad; iga kujuga plaadid; silindrid, k.a kettad; korgid ja punnid)

4,7

0

4601 21 10

Paralleelsete ribadena ühendatud või lamevormideks punutud bambusest matid, kiud
vaibad ja võrestikud pikikiudu töödeldud bambusest põimikutest vms punumismaterja
list

3,7

0
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4601 21 90

Paralleelsete ribadena ühendatud või lamevormideks punutud bambusest matid, kiud
vaibad ja võrestikud bambusest põimikutest vms punumismaterjalist (v.a pikikiudu töö
deldud põimikutest vms punumismaterjalist toodetest)

2,2

0

4601 22 10

Paralleelsete ribadena ühendatud või lamevormideks punutud rotangist matid, kiudvai
bad ja võrestikud pikikiudu töödeldud rotangist põimikutest vms punumismaterjalist

3,7

0

4601 22 90

Paralleelsete ribadena ühendatud või lamevormideks punutud rotangist matid, kiudvai
bad ja võrestikud rotangist põimikutest vms punumismaterjalist (v.a pikikiudu töödel
dud põimikutest vms punumismaterjalist toodetest)

2,2

0

4601 29 10

Paralleelsete ribadena ühendatud või lamevormideks punutud taimsetest materjalidest
matid, kiudvaibad ja võrestikud pikikiudu töödeldud põimikutest vms punumismaterja
list toodetest (v.a bambusest ja rotangist)

3,7

0

4601 29 90

Paralleelsete ribadena ühendatud või lamevormideks punutud taimsetest materjalidest
matid, kiudvaibad ja võrestikud (v.a bambusest ja rotangist ning pikikiudu töödeldud
põimikutest vms punumismaterjalist toodetest)

2,2

0

4601 92 05

Põimikud jms tooted pikikiudu töödeldud bambusest punumismaterjalidest, lindiks
ühendatud või mitte (v.a nöörid, paelad ja köied; jalanõude või peakatete osad)

Tollimaksuvaba

0

4601 92 10

Punumismaterjalid, põimikud jms tooted bambusest, paralleelsete ribadena ühendatud
või lamevormideks punutud, pikikiudu töödeldud põimikutest vms punumismaterjalist
toodetest (v.a matid, kiudvaibad ja võrestikud; rubriigi 4814 seinakatted; jalanõude või
peakatete osad)

3,7

0

4601 92 90

Punumismaterjalid, põimikud jms tooted bambusest, paralleelsete ribadena ühendatud
või lamevormideks punutud (v.a pikikiudu töödeldud põimikutest vms punumismater
jalist toodetest; matid, kiudvaibad ja võrestikud; rubriigi 4814 seinakatted; jalanõude
või peakatete osad)

2,2

0

4601 93 05

Põimikud jms tooted pikikiudu töödeldud rotangist punumismaterjalidest, lindiks
ühendatud või mitte (v.a nöörid, paelad ja köied; jalanõude või peakatete osad)

Tollimaksuvaba

0
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4601 93 10

Punumismaterjalid, põimikud jms tooted rotangist, paralleelsete ribadena ühendatud
või lamevormideks punutud, pikikiudu töödeldud põimikutest vms punumismaterjalist
toodetest (v.a matid, kiudvaibad ja võrestikud; rubriigi 4814 seinakatted; jalanõude või
peakatete osad)

3,7

0

4601 93 90

Punumismaterjalid, põimikud jms tooted rotangist, paralleelsete ribadena ühendatud
või lamevormideks punutud (v.a pikikiudu töödeldud põimikutest vms punumismater
jalist toodetest; matid, kiudvaibad ja võrestikud; rubriigi 4814 seinakatted; jalanõude
või peakatete osad)

2,2

0

4601 94 05

Põimikud jms tooted pikikiudu töödeldud taimsetest punumismaterjalidest, lindiks
ühendatud või mitte (v.a bambusest ja rotangist, nöörid, paelad ja köied; jalanõude või
peakatete osad)

Tollimaksuvaba

0

4601 94 10

Punumismaterjalid, põimikud jms tooted taimsetest punumismaterjalidest, paralleelsete
ribadena ühendatud või lamevormideks punutud, pikikiudu töödeldud põimikutest
vms punumismaterjalist toodetest (v.a bambusest ja rotangist; matid, kiudvaibad ja võ
restikud; rubriigi 4814 seinakatted; jalanõude või peakatete osad)

3,7

0

4601 94 90

Punumismaterjalid, põimikud jms tooted taimsetest punumismaterjalidest, paralleelsete
ribadena ühendatud või lamevormideks punutud (v.a bambusest ja rotangist; pikikiudu
töödeldud põimikutest vms punumismaterjalist toodetest; matid, kiudvaibad ja võresti
kud; rubriigi 4814 seinakatted; jalanõude või peakatete osad), muud

2,2

0

4601 99 05

Põimikud jms tooted pikikiudu töödeldud mittetaimsetest punumismaterjalidest, lindiks
ühendatud või mitte (v.a nöörid, paelad ja köied; jalanõude või peakatete osad)

1,7

0

4601 99 10

Punumismaterjalid, põimikud jms tooted mittetaimsetest punumismaterjalidest, paral
leelsete ribadena ühendatud või lamevormideks punutud, pikikiudu töödeldud põimi
kutest vms punumismaterjalist toodetest (v.a rubriigi 4814 seinakatted; jalanõude või
peakatete osad)

4,7

0

4601 99 90

Punumismaterjalid, põimikud jms tooted mittetaimsetest punumismaterjalidest, paral
leelsete ribadena ühendatud või lamevormideks punutud (v.a pikikiudu töödeldud põi
mikutest vms punumismaterjalist toodetest; rubriigi 4814 seinakatted; jalanõude või
peakatete osad)

2,7

0

4602 11 00

Korvpunutised, vitspunutised jms tooted, valmistatud bambusest punumismaterjalidest
kindla kuju järgi või toodetud rubriigi 4601 bambusest punutistest; tooted käsnkõrvit
sast (v.a rubriigi 4814 seinakatted; nöörid, paelad ja köied; jalanõud ja peakatted ning
nende osad; sõidukid ja nende kered; grupi 94 tooted, näiteks mööbel, lambid ja val
gustid)

3,7

0
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4602 12 00

Korvpunutised, vitspunutised jms tooted, valmistatud rotangist punumismaterjalidest
kindla kuju järgi või toodetud rubriigi 4601 rotangist punutistest; tooted käsnkõrvit
sast (v.a rubriigi 4814 seinakatted; nöörid, paelad ja köied; jalanõud ja peakatted ning
nende osad; sõidukid ja nende kered; grupi 94 tooted, näiteks mööbel, lambid ja val
gustid)

3,7

0

4602 19 10

Õlgedest või rubriigi 4601 taimsetest punumismaterjalidest pudeliümbrised (v.a bam
busest ja rotangist)

1,7

0

4602 19 91

Korvpunutised, vitspunutised jms tooted, valmistatud taimsetest punumismaterjalidest
kindla kuju järgi (v.a bambusest ja rotangist; põimitud lint või lamevormideks punutud
tooted; õlgedest pudeliümbrised, rubriigi 4814 seinakatted; nöörid, paelad ja köied; ja
lanõud ja peakatted ning nende osad; sõidukid ja nende kered; grupi 94 tooted, näiteks
mööbel, lambid ja valgustid)

3,7

0

4602 19 99

Korvpunutised, vitspunutised jms tooted rubriigi 4601 taimsetest materjalidest punu
tistest; tooted käsnkõrvitsast (v.a bambusest ja rotangist; põimitud lint või lamevormi
deks punutud tooted; õlgedest pudeliümbrised, rubriigi 4814 seinakatted; nöörid, pae
lad ja köied; jalanõud ja peakatted ning nende osad; sõidukid ja nende kered; grupi 94
tooted, näiteks mööbel, lambid ja valgustid)

3,7

0

4602 90 00

Korvpunutised, vitspunutised jms tooted, valmistatud mittetaimsetest punumismaterja
lidest kindla kuju järgi või toodetud rubriigi 4601 mittetaimsetest punumismaterjali
dest punutistest v.a rubriigi 4814 seinakatted; nöörid, paelad ja köied; jalanõud ja pea
katted ning nende osad; sõidukid ja nende kered; grupi 94 tooted, näiteks mööbel, lam
bid ja valgustid)

4,7

0

4701 00 10

Termomehaaniline puitmass, keemiliselt töötlemata

Tollimaksuvaba

0

4701 00 90

Mehaaniline puitmass, keemiliselt töötlemata (v.a termomehaaniline puitmass)

Tollimaksuvaba

0

4702 00 00

Puidutselluloos, lahustuv

Tollimaksuvaba

0

4703 11 00

Pleegitamata naatron- või sulfaattselluloos okaspuidust (v.a lahustuv tselluloos)

Tollimaksuvaba

0

4703 19 00

Pleegitamata naatron- või sulfaattselluloos lehtpuidust (v.a lahustuv tselluloos)

Tollimaksuvaba

0

4703 21 00

Poolpleegitatud või pleegitatud naatron- või sulfaattselluloos okaspuidust (v.a lahustuv
tselluloos)

Tollimaksuvaba

0
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4703 29 00

Poolpleegitatud või pleegitatud naatron- või sulfaattselluloos lehtpuidust (v.a lahustuv
tselluloos)

Tollimaksuvaba

0

4704 11 00

Pleegitamata sulfittselluloos okaspuidust (v.a lahustuv tselluloos)

Tollimaksuvaba

0

4704 19 00

Pleegitamata sulfittselluloos lehtpuidust (v.a lahustuv tselluloos)

Tollimaksuvaba

0

4704 21 00

Poolpleegitatud või pleegitatud sulfittselluloos okaspuidust (v.a lahustuv tselluloos)

Tollimaksuvaba

0

4704 29 00

Poolpleegitatud või pleegitatud sulfittselluloos lehtpuidust (v.a lahustuv tselluloos)

Tollimaksuvaba

0

4705 00 00

Puidutselluloos, mis on saadud mehaaniliste ja keemiliste meetodite kombineerimisel

Tollimaksuvaba

0

4706 10 00

Puuvillaebemetest kiumass

Tollimaksuvaba

0

4706 20 00

Ringlusse võetud paberi- ja papijäätmetest ja -jääkidest saadud mass

Tollimaksuvaba

0

4706 30 00

Kiulisest bambusest tselluloosmaterjalist saadud mass

Tollimaksuvaba

0

4706 91 00

Mehaaniline mass kiulistest tselluloosmaterjalidest (v.a bambusest, puidust, puuvillaebe
metest ja ringlusse võetud paberi- ja papijäätmetest ja -jääkidest saadud mass)

Tollimaksuvaba

0

4706 92 00

Tselluloos kiulistest tselluloosmaterjalidest (v.a bambusest, puidust, puuvillaebemetest
ja ringlusse võetud paberi- ja papijäätmetest ja -jääkidest saadud mass)

Tollimaksuvaba

0

4706 93 00

Pooltselluloos kiulistest tselluloosmaterjalidest (v.a bambusest, puidust, puuvillaebeme
test ja ringlusse võetud paberi- ja papijäätmetest ja -jääkidest saadud mass)

Tollimaksuvaba

0

4707 10 00

Ringlusse võetud pleegitamata jõupaber või -papp, lainepaber või -papp

Tollimaksuvaba

0

4707 20 00

Ringlusse võetud muu, peamiselt pleegitatud tselluloosist valmistatud paber või papp,
massis värvimata

Tollimaksuvaba

0

4707 30 10

Vanad ja müümata ajalehed ja ajakirjad, telefoniraamatud, brošüürid ja reklaamtrükised

Tollimaksuvaba

0
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4707 30 90

Peamiselt mehhaanilisest massist valmistatud paberi- või papijäätmed ja jäägid (v.a va
nad ja müümata ajalehed ja ajakirjad, telefoniraamatud, brošüürid ja reklaamtrükised)

Tollimaksuvaba

0

4707 90 10

Ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja jäägid, sorteerimata (v.a tselluvill)

Tollimaksuvaba

0

4707 90 90

Ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja jäägid, sorteeritud (v.a ringlusse võetud
pleegitamata jõupaber või -papp, lainepaber või -papp, peamiselt pleegitatud tselluloo
sist valmistatud paber või papp, massis värvimata, peamiselt mehaanilisest massist val
mistatud paber või papp ja tselluvill)

Tollimaksuvaba

0

4801 00 00

Ajalehepaber, mida on kirjeldatud grupi 48 märkuses 4, rullides laiusega üle 36 cm või
ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise
külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata

Tollimaksuvaba

0

4802 10 00

Käsitsi valmistatud paber ja papp, mis tahes kuju või suurusega

Tollimaksuvaba

0

4802 20 00

Paber ja papp, kasutamiseks valgus-, soojus- või elektritundliku paberi või papi alu
sena, rullides või ristkülikukujuliste (k.a ruut) lehtedena, mis tahes formaadis

Tollimaksuvaba

0

4802 40 10

Pinnakatteta tapeedialuspaber, mis ei sisalda mehaanilisel menetlusel saadud kiude või
sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist

Tollimaksuvaba

0

4802 40 90

Pinnakatteta tapeedialuspaber, mille kogu sisalduva kiu massist üle 10 % moodustavad
mehaanilisel menetlusel saadud kiud

Tollimaksuvaba

0

4802 54 00

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, rullides või rist
külikukujuliste (k.a ruut) lehtedena, mis tahes formaadis, mis ei sisalda mehaanilisel või
keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisal
duva kiu massist, massiga alla 40 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4802 55 15

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, rullides, mis ta
hes formaadis, mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud
kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, massiga vähemalt 40 g/
m2, kuid mitte üle 60 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4802 55 25

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, rullides, mis ta
hes formaadis, mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud
kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, massiga vähemalt 60 g/
m2, kuid mitte üle 75 g/m2

Tollimaksuvaba

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/361

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

4802 55 30

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, rullides, mis ta
hes formaadis, mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud
kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, massiga vähemalt 75 g/
m2, kuid mitte üle 80 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4802 55 90

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, rullides, mis ta
hes formaadis, mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud
kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, massiga vähemalt 80 g/
m2, kuid mitte üle 150 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4802 56 20

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, ristkülikukuju
liste lehtedena, mille ühe külje pikkus on 297 mm ja teise külje pikkus 210 mm (A4
formaat), ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või
sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, massiga vähemalt 40 g/m2, kuid
mitte üle 150 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4802 56 80

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, ruudu- või rist
külikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on kuni 435 mm ja teise külje pikkus
kuni 297 mm, kui paber on kokku voltimata, ei sisalda mehaanilisel või keemilis-me
haanilisel menetlusel saadud kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu mas
sist, massiga 40 g/m2 kuni 150 g/m2 (v.a lehtedena, mille ühe külje pikkus on 297 mm
ja teise külje pikkus 210 mm, kui paber on kokku voltimata (A4 formaat))

Tollimaksuvaba

0

4802 57 00

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, ruudu- või rist
külikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 435 mm või on ühe külje pik
kus kuni 435 mm ja teise külje pikkus üle 297 mm, kui paber on kokku voltimata, ei
sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisaldab
neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, massiga 40 g/m2 kuni 150 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4802 58 10

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, rullides, mis ta
hes formaadis, mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud
kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, massiga vähemalt üle
150 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4802 58 90

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, ristkülikukuju
liste (k.a ruut) lehtedena, mis tahes formaadis, mis ei sisalda mehaanilisel või keemilismehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu
massist, massiga üle 150 g/m2

Tollimaksuvaba

0
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4802 61 15

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, rullides, mis ta
hes formaadis, massiga alla 72 g/m2, mille kogu sisalduva kiu massist üle 50 % moo
dustavad mehaanilisel menetlusel saadud kiud

Tollimaksuvaba

0

4802 61 80

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, rullides, mis ta
hes formaadis, mille kogu sisalduva kiu massist üle 10 % moodustavad mehaanilisel
või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiud (v.a tooted massiga alla 72 g/m2,
mille kogu sisalduva kiu massist üle 50 % moodustavad mehaanilisel menetlusel saadud
kiud)

Tollimaksuvaba

0

4802 62 00

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, ristkülikukuju
liste (k.a ruut) lehtedena, mille ühe külje pikkus on kuni 435 mm ja teise külje pikkus
on kuni 297 mm, kui paber on kokku voltimata, mille kogu sisalduva kiu massist üle
10 % moodustavad mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiud

Tollimaksuvaba

0

4802 69 00

Mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks
graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja perfolindimaterjal, ristkülikukuju
liste (k.a ruut) lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 435 mm, või ühe külje pikkus
on kuni 435 mm ja teise külje pikkus on üle 297 mm, kui paber on kokku voltimata,
mille kogu sisalduva kiu massist üle 10 % moodustavad mehaanilisel või keemilis-me
haanilisel menetlusel saadud kiud

Tollimaksuvaba

0

4803 00 10

Tselluloosvatt, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena,
mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku
voltimata

Tollimaksuvaba

0

4803 00 31

Krepitud majapidamis- või hügieenipaber ja tsellulooskiudkangas, rullides laiusega üle
36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle
36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, iga kihi massiga
vähemalt 25 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4803 00 39

Krepitud majapidamis- või hügieenipaber ja tsellulooskiudkangas, rullides laiusega üle
36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle
36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, iga kihi massiga
üle 25 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4803 00 90

Tualettpaber, kosmeetiliste salvrätikute paber, käterätiku-, salvrätiku- jms majapidamisvõi hügieenipaber, krepitud, kortsutatud, surutrükiga, perforeeritud, värvitud või trüki
mustrilise pealispinnaga või mitte, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristküliku
kujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle
15 cm, kui paber on kokku voltimata (v.a tselluloosvatt, krepp-paber või krepitud tsel
lulooskiudkangas)

Tollimaksuvaba

0
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4804 11 11

Pleegitamata lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega üle
36 cm, mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naa
tronmenetluse teel saadud okaspuidukiud, massiga alla 150 g/m2 (v.a rubriikide 4802
ja 4803 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 11 15

Pleegitamata lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega üle
36 cm, mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naa
tronmenetluse teel saadud okaspuidukiud, massiga vähemalt 150 g/m2, kuid alla
175 g/m2 (v.a rubriikide 4802 ja 4803 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 11 19

Pleegitamata lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega üle
36 cm, mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naa
tronmenetluse teel saadud okaspuidukiud, massiga vähemalt 175 g/m2 (v.a rubriikide
4802 ja 4803 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 11 90

Pleegitamata lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega üle
36 cm (v.a selline, mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sul
faat- või naatronmenetluse teel saadud okaspuidukiud ja rubriikide 4802 ja 4803 kau
bad)

Tollimaksuvaba

0

4804 19 11

Lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm, mille
kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse
teel saadud okaspuidukiud, koosneb ühest või enamast pleegitamata ja ühest välimisest
pleegitatud, poolpleegitatud või värvitud kihist, massiga alla 150 g/m2 (v.a rubriikide
4802 ja 4803 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 19 15

Lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm, mille
kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse
teel saadud okaspuidukiud, koosneb ühest või enamast pleegitamata ja ühest välimisest
pleegitatud, poolpleegitatud või värvitud kihist, massiga vähemalt 150 g/m2, kuid alla
175 g/m2 (v.a rubriikide 4802 ja 4803 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 19 19

Lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm, mille
kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse
teel saadud okaspuidukiud, koosneb ühest või enamast pleegitamata ja ühest välimisest
pleegitatud, poolpleegitatud või värvitud kihist, massiga vähemalt 175 g/m2 (v.a rubrii
kide 4802 ja 4803 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 19 31

Lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm, mille
kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse
teel saadud okaspuidukiud, massiga alla 150 g/m2 (v.a pleegitamata või ühest või ena
mast pleegitamata ja ühest välimisest pleegitatud, poolpleegitatud või värvitud kihist
koosnev ning rubriikide 4802 ja 4803 kaubad)

Tollimaksuvaba

0
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4804 19 38

Lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm, mille
kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse
teel saadud okaspuidukiud, massiga vähemalt 150 g/m2 (v.a pleegitamata või kraftlai
ner, mis koosneb ühest või enamast pleegitamata ja ühest välimisest pleegitatud, pool
pleegitatud või värvitud kihist ning rubriikide 4802 ja 4803 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 19 90

Lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm (v.a plee
gitamata ning kraftlainer, mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad
sulfaat- või naatronmenetluse teel saadud okaspuidukiud, ja rubriikide 4802 ja 4803
kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 21 10

Pleegitamata kotijõupaber, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm, mille kogu sisal
duva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse teel saa
dud okaspuidukiud (v.a rubriikide 4802, 4803 ja 4808 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 21 90

Pleegitamata kotijõupaber, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm (v.a kotijõupaber,
mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronme
netluse teel saadud okaspuidukiud ning rubriikide 4802, 4803 ja 4808 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 29 10

Kotijõupaber, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm, mille kogu sisalduva kiu massist
vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse teel saadud okaspuidukiud
(v.a pleegitamata ning rubriikide 4802, 4803 ja 4808 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 29 90

Kotijõupaber, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm (v.a pleegitamata ja kotijõupa
ber, mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatron
menetluse teel saadud okaspuidukiud, ning rubriikide 4802, 4803 ja 4808 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 31 51

Pleegitamata elektrotehniline isolatsioon-jõupaber, pinnakatteta, rullides laiusega üle
36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle
36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui paber on kokku voltimata, massiga kuni
150 g/m2, mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või
naatronmenetluse teel saadud okaspuidukiud (v.a kraftlainer ja kotijõupaber)

Tollimaksuvaba

0

4804 31 58

Pleegitamata jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui paber on kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2, mille kogu sisalduva
kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse teel saadud
okaspuidukiud (v.a elektrotehniline isolatsioon-jõupaber; rubriikide 4802, 4803 ja
4808 kaubad)

Tollimaksuvaba

0
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4804 31 80

Pleegitamata jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui paber on kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2 (v.a jõupaber, mille
kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse
teel saadud okaspuidukiud; kraftlainer ja kotijõupaber; rubriikide 4802, 4803 ja 4808
kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 39 51

Jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikuku
juliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm,
kui paber on kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2, kogu massis ühtlaselt pleegita
tud, mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatron
menetluse teel saadud okaspuidukiud (v.a rubriikide 5308 ja 5607 paberlõnga tootmi
seks kasutatav; elektrotehniline isolatsioon-jõupaber; rubriikide 4802, 4803 ja 4808
kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 39 58

Jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikuku
juliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm,
kui paber on kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2, mille kogu sisalduva kiu massist
vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse teel saadud okaspuidukiud
(v.a pleegitamata või kogu massis ühtlaselt pleegitatud; kraftlainer, kotijõupaber ning
rubriikide 4802, 4803 ja 4808 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 39 80

Jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikuku
juliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm,
kui paber on kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2 (v.a pleegitamata ning selline,
mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronme
netluse teel saadud okaspuidukiud, kraftlainer, kotijõupaber; rubriikide 4802, 4803 ja
4808 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4804 41 10

Pleegitamata jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2,
mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronme
netluse teel saadud okaspuidukiud (v.a kraftlainer, kotijõupaber ja rubriikide 4802,
4803 või 4808 tooted)

Tollimaksuvaba

0

4804 41 91

Pleegitamata immutatud jõupaber ja papp, katmata, rullides laiusega üle 36 cm või
ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise
külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla
225 g/m2

Tollimaksuvaba

0
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4804 41 99

Pleegitamata jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2 (v.a
selline, mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naa
tronmenetluse teel saadud okaspuidukiud, immutatud jõupaber, kraftlainer, kotijõupa
ber ja rubriikide 4802, 4803 või 4808 tooted)

Tollimaksuvaba

0

4804 42 10

Jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikuku
juliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm,
kui paber on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2, kogu massis
ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel
menetlusel saadud puidukiud ning vähemalt 80 % sulfaat- või naatronmenetluse teel
saadud okaspuidukiud

Tollimaksuvaba

0

4804 42 90

Jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikuku
juliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm,
kui paber on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2, kogu massis
ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel
menetlusel saadud puidukiud (v.a sellised, mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt
80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse teel saadud okaspuidukiud)

Tollimaksuvaba

0

4804 49 10

Jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikuku
juliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm,
kui paber on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2, mille kogu
sisalduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse teel
saadud okaspuidukiud (v.a pleegitamata, kogu massis ühtlaselt pleegitatud ning mille
kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidu
kiud)

Tollimaksuvaba

0

4804 49 90

Jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikuku
juliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm,
kui paber on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2 (v.a pleegita
mata, kogu massis ühtlaselt pleegitatud või mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 %
moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud ning vähemalt 80 % sulfaat- või
naatronmenetluse teel saadud okaspuidukiud)

Tollimaksuvaba

0

4804 51 10

Pleegitamata jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga vähemalt 225 g/m2, mille kogu sisal
duva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse teel saa
dud okaspuidukiud (v.a kraftlainer, kotijõupaber ja rubriikide 4802, 4803 või 4808
tooted)

Tollimaksuvaba

0
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4804 51 90

Pleegitamata jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga vähemalt 225 g/m2 (v.a mille kogu si
salduva kiu massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse teel
saadud okaspuidukiud, kraftlainer, kotijõupaber ja rubriikide 4802, 4803 või 4808
tooted)

Tollimaksuvaba

0

4804 52 10

Jõupaber ja papp, pinnakatteta, ribadena või rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui paber on kokku voltimata, massiga vähemalt 225 g/m2, kogu massis
ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel
menetlusel saadud puidukiud ning vähemalt 80 % sulfaat- või naatronmenetluse teel
saadud okaspuidukiud

Tollimaksuvaba

0

4804 52 90

Jõupaber ja papp, pinnakatteta, ribadena või rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui paber on kokku voltimata, massiga vähemalt 225 g/m2, kogu massis
ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel
menetlusel saadud puidukiud (v.a sellised, mille kogu sisalduva kiu massist vähemalt
80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse teel saadud okaspuidukiud)

Tollimaksuvaba

0

4804 59 10

Jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikuku
juliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm,
kui paber on kokku voltimata, massiga vähemalt 225 g/m2, mille kogu sisalduva kiu
massist vähemalt 80 % moodustavad sulfaat- või naatronmenetluse teel saadud okas
puidukiud (v.a pleegitamata või kogu massis ühtlaselt pleegitatud ning mille kogu sisal
duva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud)

Tollimaksuvaba

0

4804 59 90

Jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikuku
juliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm,
kui paber on kokku voltimata, massiga vähemalt 225 g/m2 (v.a pleegitamata või kogu
massis ühtlaselt pleegitatud ning mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodusta
vad keemilisel menetlusel saadud puidukiud ning vähemalt 80 % sulfaat- või naatron
menetluse teel saadud okaspuidukiud)

Tollimaksuvaba

0

4805 11 00

Pooltselluloosist lainestuspaber, katmata, rullides laiusega üle 36 cm

Tollimaksuvaba

0

4805 12 00

Õlgedest lainestuspaber, rullides laiusega üle 36 cm, massiga vähemalt 130 g/m2

Tollimaksuvaba

0
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4805 19 10

Wellenstoff, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena,
mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku
voltimata

Tollimaksuvaba

0

4805 19 90

Lainestuspaber, katmata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste
lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht
on kokku voltimata (v.a pooltselluloosist lainestuspaber, õlgedest lainestuspaber ja wel
lenstoff)

Tollimaksuvaba

0

4805 24 00

Testlainer (ringlussevõetud lainer), katmata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4805 25 00

Testlainer (ringlussevõetud lainer), katmata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4805 30 10

Sulfit-pakkepaber, katmata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukuju
liste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm,
kui leht on kokku voltimata, massiga alla 30 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4805 30 90

Sulfit-pakkepaber, katmata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukuju
liste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm,
kui leht on kokku voltimata, massiga vähemalt 30 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4805 40 00

Filterpaber ja -papp, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehte
dena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on
kokku voltimata

Tollimaksuvaba

0

4805 50 00

Viltpaber ja -papp, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehte
dena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on
kokku voltimata

Tollimaksuvaba

0

4805 91 00

Mujal nimetamata paber ja papp, katmata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4805 92 00

Mujal nimetamata paber ja papp, katmata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4805 93 20

Mujal nimetamata paberijäätmetest valmistatud paber ja papp, katmata, rullides laiu
sega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on
üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga vähe
malt 225 g/m2

Tollimaksuvaba

0
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4805 93 80

Mujal nimetamata paber ja papp, katmata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga vähemalt 225 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4806 10 00

Taimne pärgament, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehte
dena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on
kokku voltimata

Tollimaksuvaba

0

4806 20 00

Rasvakindlad paberid, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste leh
tedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht
on kokku voltimata

Tollimaksuvaba

0

4806 30 00

Kalkad, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille
ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku volti
mata

Tollimaksuvaba

0

4806 40 10

Pärgamiin, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena,
mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku
voltimata

Tollimaksuvaba

0

4806 40 90

Läbipaistvad või poolläbipaistvad paberid, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata (v.a taimne pärgament, rasvakindlad paberid,
kalkad ja pärgamiin)

Tollimaksuvaba

0

4807 00 30

Kihiline paber ja papp, valmistatud paberijäätmetest, paberiga pealistatud või pealista
mata, pinnakatte või immutuseta, tugevdatud või tugevdamata, rullides laiusega üle
36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle
36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata (v.a seest bituu
meni, tõrva või asfaldiga lamineeritud)

Tollimaksuvaba

0

4807 00 80

Kihiline paber ja papp, pinnakatte või immutuseta, tugevdatud või tugevdamata, rulli
des laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pik
kus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata (v.a seest
bituumeni, tõrva või asfaldiga lamineeritud; õlgedest paber ja papp, muu kui õlgedest
paberiga pealistatud või pealistamata; papp ja paber, valmistatud paberijäätmetest, pa
beriga pealistatud või pealistamata)

Tollimaksuvaba

0

4808 10 00

Lainepaber ja lainepapp, sileda liimitud pinnakihiga või ilma, perforeeritud või perfo
reerimata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille
ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku volti
mata

Tollimaksuvaba

0

4808 20 00

Kotijõupaber, krepitud või kortsutatud, surutrükiga või surutrükita, perforeeritud või
perforeerimata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena,
mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku
voltimata

Tollimaksuvaba

0
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4808 30 00

Jõupaber, krepitud või kortsutatud, surutrükiga või surutrükita, perforeeritud või perfo
reerimata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille
ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku volti
mata (v.a kotijõupaber)

Tollimaksuvaba

0

4808 90 00

Paber ja papp, krepitud, kortsutud, surutrükiga või perforeeritud, rullides laiusega üle
36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle
36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata (v.a kotijõupaber ja
muu jõupaber, ning rubriigis 4803 kirjeldatud kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4809 20 10

Isekopeeruv paber, pealetrükiga või pealetrükita, rullides laiusega üle 36 cm (v.a söepa
ber jm kopeerpaber)

Tollimaksuvaba

0

4809 20 90

Isekopeeruv paber, pealetrükiga või pealetrükita, ruudu- või ristkülikukujuliste lehte
dena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on
kokku voltimata (v.a söepaber jm kopeerpaber)

Tollimaksuvaba

0

4809 90 10

Söepaber jm kopeerpaber, pealetrükiga või pealetrükita, rullides laiusega üle 36 cm või
ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise
külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata

Tollimaksuvaba

0

4809 90 90

Paber kujutise ülekandmiseks, sh kaetud või immutatud paber paljundusšabloonideks
või ofsetivormideks, pealetrükiga või pealetrükita, rullides laiusega üle 36 cm või
ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise
külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata (v.a söepaber jm kopeerpaber
ning isekopeeruv paber)

Tollimaksuvaba

0

4810 13 20

Paber ja papp kasutamiseks valgus-, soojus- või elektritundliku paberi ja papi alusena,
mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisal
dab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kao
liini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides, massiga kuni 150 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4810 13 80

Paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks, mis ei sisalda me
haanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisaldab neid kuni
10 % kogu sisalduva kiu massist, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude
anorgaaniliste ainetega, rullides (v.a kasutamiseks valgus-, soojus- või elektritundliku
paberi ja papi alusena massiga kuni 150 g/m2; paber ja papp kontoriseadmete tarbeks
jms)

Tollimaksuvaba

0

4810 14 20

Paber ja pappkasutamiseks valgus-, soojus- või elektritundliku paberi ja papi alusena,
mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisal
dab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kao
liini või muude anorgaaniliste ainetega, ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille
ühe külje pikkus on kuni 435 mm ja teise külje pikkus on kuni 297 mm, kui leht on
kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2

Tollimaksuvaba

0
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4810 14 80

Paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks, mis ei sisalda me
haanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisaldab neid kuni
10 % kogu sisalduva kiu massist, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude
anorgaaniliste ainetega, ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus
on kuni 435 mm ja teise külje pikkus on kuni 297 mm, kui leht on kokku voltimata
(v.a kasutamiseks valgus-, soojus- või elektritundliku paberi ja papi alusena massiga
kuni 150 g/m2)

Tollimaksuvaba

0

4810 19 10

Paber ja pappkasutamiseks valgus-, soojus- või elektritundliku paberi ja papi alusena,
mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisal
dab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kao
liini või muude anorgaaniliste ainetega, ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille
ühe külje pikkus on üle 435 mm või ühe külje pikkus kuni 435 mm ja teise külje pik
kus üle 297 mm, kui leht on kokku voltimata, massiga kuni 150 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4810 19 90

Paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks, mis ei sisalda me
haanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisaldab neid kuni
10 % kogu sisalduva kiu massist, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude
anorgaaniliste ainetega, ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus
on üle 435 mm või ühe külje pikkus kuni 435 mm ja teise külje pikkus üle 297 mm,
kui leht on kokku voltimata (v.a kasutamiseks valgus-, soojus- või elektritundliku pa
beri ja papi alusena massiga kuni 150 g/m2)

Tollimaksuvaba

0

4810 22 10

Õhuke kaetud paber kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks, kogumassiga
kuni 72 g/m2, katte massiga kuni 15 g/m2 ühe külje kohta, mis sisaldab vähemalt 50 %
mehaanilisel menetlusel saadud kiude kogu sisalduva kiu massist, kaetud mõlemalt kül
jelt kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides laiusega üle 15 cm või ruuduvõi ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pik
kus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata

Tollimaksuvaba

0

4810 22 90

Õhuke kaetud paber kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks, kogumassiga
kuni 72 g/m2, katte massiga kuni 15 g/m2 ühe külje kohta, mis sisaldab vähemalt 50 %
mehaanilisel menetlusel saadud kiude kogu sisalduva kiu massist, kaetud mõlemalt kül
jelt kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides laiusega kuni 15 cm või ruuduvõi ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on kuni 36 cm, või ühe külje
pikkus üle 36 cm ja teise külje pikkus kuni 15 cm, kui leht on kokku voltimata (v.a pa
ber kontoriseadmete tarbeks jms)

Tollimaksuvaba

0

4810 29 30

Paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks, mille kogu sisal
duva kiu massist üle 10 % moodustavad mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menet
lusel saadud kiud, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste
ainetega, rullides, mis tahes formaadis (v.a õhuke paber; paber ja papp kontoriseadmete
tarbeks jms)

Tollimaksuvaba

0
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4810 29 80

Paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks, mille kogu sisal
duva kiu massist üle 10 % moodustavad mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menet
lusel saadud kiud, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste
ainetega, ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a õhuke pa
ber; paber ja papp kontoriseadmete tarbeks jms)

Tollimaksuvaba

0

4810 31 00

Jõupaber ja papp, kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist
üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud, kaetud ühelt või mõle
malt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või ristküli
kukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis, massiga kuni 150 g/m2 (v.a kirjutamiseks,
trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

Tollimaksuvaba

0

4810 32 10

Jõupaber ja papp, kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist
üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud, kaetud ühelt või mõle
malt küljelt kaoliiniga, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes
formaadis, massiga üle 150 g/m2 (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töö
deks)

Tollimaksuvaba

0

4810 32 90

Jõupaber ja papp, kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist
üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud, kaetud ühelt või mõle
malt küljelt anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena,
mis tahes formaadis, massiga üle 150 g/m2 (v.a kaoliiniga kaetud jõupaber; paber ja
papp graafilisteks töödeks)

Tollimaksuvaba

0

4810 39 00

Jõupaber ja papp, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste
ainetega, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a
kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks; paber ja papp, kogu massis ühtla
selt pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel me
netlusel saadud puidukiud)

Tollimaksuvaba

0

4810 92 10

Mitmekihiline paber ja papp, kõik kihid pleegitatud, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt
kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste
lehtedena, mis tahes formaadis (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töö
deks; jõupaber ja papp)

Tollimaksuvaba

0

4810 92 30

Mitmekihiline paber ja papp, pleegitatud ainult üks väliskiht, kaetud ühelt või mõle
malt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või ristküli
kukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilis
teks töödeks; jõupaber ja papp)

Tollimaksuvaba

0
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4810 92 90

Mitmekihiline paber ja papp, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude
anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes
formaadis (v.a mitmekihiline paber ja papp, mille kõik kihid on pleegitatud või on
pleegitatud ainult üks väliskiht, ning paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm
graafilisteks töödeks; jõupaber ja papp)

Tollimaksuvaba

0

4810 99 10

Pleegitatud paber ja papp, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliiniga, rullides või
ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a kirjutamiseks, trükki
miseks vm graafilisteks töödeks; jõupaber ja papp, mitmekihiline paber ja papp ning
ilma muu katteta)

Tollimaksuvaba

0

4810 99 30

Paber ja papp, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt vilgupulbriga, rullides või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks vm
graafilisteks töödeks; jõupaber ja papp, mitmekihiline paber ja papp ning ilma muu
katteta)

Tollimaksuvaba

0

4810 99 90

Paber ja papp, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt anorgaaniliste ainetega, rullides või
ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a kaoliiniga kaetud
pleegitatud paber ja papp; vilgupulbriga kaetud paber ja papp, paber ja papp kirjutami
seks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks; jõupaber ja papp, mitmekihiline paber ja
papp ning ilma muu katteta)

Tollimaksuvaba

0

4811 10 00

Tõrva-, bituumen- või asfaltpaber ja -papp, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste
lehtedena, mis tahes formaadis

Tollimaksuvaba

0

4811 41 20

Isekleepuv paber ja papp, värvitud või dekoreeritud pinnaga või pealetrükiga, ribadena,
rullides või lehtedena laiusega kuni 10 cm, vulkaniseerimata loodusliku või süntees
kautšukiga kaetud

Tollimaksuvaba

0

4811 41 90

Isekleepuv paber ja papp, värvitud või dekoreeritud pinnaga või pealetrükiga, rullides
või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a laiusega kuni
10 cm, vulkaniseerimata loodusliku või sünteeskautšukiga kaetud ning rubriigi 4810
kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4811 49 00

Kummeeritud või liimipaber ja papp, värvitud või dekoreeritud pinnaga või pealetrü
kiga, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a ise
kleepuv paber ja rubriigi 4810 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4811 51 00

Paber ja papp, värvitud või dekoreeritud pinnaga või pealetrükiga, kaetud, immutatud
või pealistatud tehisvaigu või plastiga, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehte
dena, mis tahes formaadis, pleegitatud ning massiga üle 150 g/m2 (v.a liimained)

Tollimaksuvaba

0
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4811 59 00

Paber ja papp, värvitud või dekoreeritud pinnaga või pealetrükiga, kaetud, immutatud
või pealistatud tehisvaigu või plastiga, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehte
dena, mis tahes formaadis (v.a pleegitatud ja massiga üle 150 g/m2, ning liimained)

Tollimaksuvaba

0

4811 60 00

Paber ja papp, kaetud, immutatud või pealistatud vaha, parafiini, steariini, õli või glüt
serooliga, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a
rubriikide 4803, 4809 ja 4818 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4811 90 00

Paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas, kaetud, immutatud, pealistatud, vär
vitud või dekoreeritud pinnaga või pealetrükiga, rullides või ruudu- või ristkülikukuju
liste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a rubriikide 4803, 4809, 4810 ja 4818 ning
alamrubriikide 4811 10 kuni 4811 60 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4812 00 00

Paberimassist filtriplokid, -tahvlid ja -plaadid

Tollimaksuvaba

0

4813 10 00

Sigaretipaber, raamatuks volditud või toruks vormitud

Tollimaksuvaba

0

4813 20 00

Sigaretipaber rullides, laiusega kuni 5 cm

Tollimaksuvaba

0

4813 90 10

Sigaretipaber rullides, laiusega üle 5 cm, kuid kuni 15 cm

Tollimaksuvaba

0

4813 90 90

Sigaretipaber, mõõtu lõigatud või lõikamata (v.a raamatuks volditud või toruks vormi
tud ning rullides laiusega kuni 15 cm)

Tollimaksuvaba

0

4814 10 00

Surutrüki-tapeedipaber

Tollimaksuvaba

0

4814 20 00

Tapeet jms seinakatted paberist, mille pealispind on kaetud või pealistatud kohrutatud,
surutrükiga, värvitud, trükimustriga kaunistatud või muul viisil dekoreeritud plastki
higa

Tollimaksuvaba

0

4814 90 10

Tapeet jms seinakattematerjalid kohrutatud, surutrükiga, värvitud, trükimustriga kau
nistatud või muul viisil dekoreeritud pinnaga paberist, pealistatud läbipaistva plastist
kaitsekihiga

Tollimaksuvaba

0

4814 90 80

Paberist tapeet jms seinakattematerjalid ja paberist aknatransparendid (v.a surutrüki-ta
peedipaber ja alamrubriigi 4814 20 või 4814 90 10 kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4816 20 00

Isekopeeruv paber, rullides laiusega kuni 36 cm, või ruudu- või ristkülikukujuliste leh
tedena, mille ükski külg ei ole üle 36 cm, kui leht on kokku voltimata, või lõigatud
muu kujulisteks tükkideks (v.a ruut ja ristkülik), karpides või lahtiselt (v.a söepaber jms
kopeerpaber)

Tollimaksuvaba

0
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4816 90 00

Muu kopeerpaber või paber kujutise ülekandmiseks, rullides laiusega kuni 36 cm, või
ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ükski külg ei ole üle 36 cm, kui leht on
kokku voltimata, või lõigatud muusse vormi kui ruut või ristkülik, karpides või lahti
selt, paberist ofsetivormid (v.a isekopeeruv paber)

Tollimaksuvaba

0

4817 10 00

Paberist või papist ümbrikud (v.a kaartkirjad)

Tollimaksuvaba

0

4817 20 00

Paberist või papist kaartkirjad, lihtpostkaardid ja korrespondentskaardid (v.a trükitud
postmarkidega)

Tollimaksuvaba

0

4817 30 00

Paberist või papist karbid, kotid, taskud ja kirjakomplektid, mis sisaldavad valiku pabe
rikaupu

Tollimaksuvaba

0

4818 10 10

Tualettpaber rullides laiusega kuni 36 cm, iga kihi massiga kuni 25 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4818 10 90

Tualettpaber rullides laiusega kuni 36 cm, iga kihi massiga üle 25 g/m2

Tollimaksuvaba

0

4818 20 10

Tasku- ja käterätikud, kosmeetilised salvrätikud paberist, paberimassist, tselluloosvatist
või tsellulooskiudkangast

Tollimaksuvaba

0

4818 20 91

Käterätikud paberist, paberimassist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast, rullides
laiusega kuni 36 cm

Tollimaksuvaba

0

4818 20 99

Käterätikud paberist, paberimassist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast (v.a rulli
des laiusega kuni 36 cm)

Tollimaksuvaba

0

4818 30 00

Laudlinad ja salvrätikud paberist, paberimassist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkan
gast

Tollimaksuvaba

0

4818 40 11

Hügieenisidemed paberist, paberimassist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast

Tollimaksuvaba

0

4818 40 13

Tampoonid paberist, paberimassist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast

Tollimaksuvaba

0

4818 40 19

Naiste hügieenitarbed paberist, paberimassist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast
(v.a hügieenisidemed ja tampoonid)

Tollimaksuvaba

0

4818 40 90

Imikumähkmed jms hügieenitarbed paberist, paberimassist, tselluloosvatist või tsellu
looskiudkangast

Tollimaksuvaba

0

4818 50 00

Rõivad ja rõivamanused paberist, paberimassist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkan
gast (v.a jalanõud ja nende osad, sh sisetallad, kontsaplekid jms eemaldatavad tooted,
säärised jm tooted, peakatted ja nende osad)

Tollimaksuvaba

0
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4818 90 10

Kirurgias, meditsiinis ja hügieenis kasutatavad tooted paberist, paberimassist, tselluloos
vatist või tsellulooskiudkangast (v.a tualettpaber, tasku- ja käterätikud, kosmeetilised
salvrätikud, käterätikud, laudlinad ja salvrätikud, hügieenisidemed ja tampoonid, imiku
mähkmed jms hügieenitarbed ning jaemüügiks pakendatud kaubad)

Tollimaksuvaba

0

4818 90 90

Paber, tselluloosvatt või tsellulooskiudkangas, kasutamiseks majapidamises või hügiee
nitarbena, rullides laiusega kuni 36 cm või mõõtu või vormi lõigatud; Paberist, paberi
massist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast majapidamis-, hügieeni- või haiglatar
bed (v.a tualettpaber, tasku- ja käterätikud, kosmeetilised salvrätikud, käterätikud, laud
linad ja salvrätikud, hügieenisidemed ja tampoonid, imikumähkmed jms hügieenitarbed
ning kirurgias, meditsiinis ja hügieenis kasutatavad tooted, jaemüügiks pakendamata)

Tollimaksuvaba

0

4819 10 00

Kastid ja karbid lainepaberist või -papist

Tollimaksuvaba

0

4819 20 00

Kokkuvolditavad kastid ja karbid, mitte lainepaberist või -papist

Tollimaksuvaba

0

4819 30 00

Kotid paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast, mille põhja laius on
vähemalt 40 cm

Tollimaksuvaba

0

4819 40 00

Muud kotid (sh torbikud) paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast (v.a
kotid, mille põhja laius on vähemalt 40 cm, ning plaadiümbrised)

Tollimaksuvaba

0

4819 50 00

Muud pakendid (sh plaadiümbrised) paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiud
kangast (v.a kastid ja karbid lainepaberist või -papist, kokkuvolditavad kastid ja karbid,
mitte lainepaberist või -papist, kotid)

Tollimaksuvaba

0

4819 60 00

Dokumendivutlarid, kirjaalused, karbid dokumentide hoidmiseks jms papist kontori-,
kaupluse- jm tarbed (v.a muud pakendid)

Tollimaksuvaba

0

4820 10 10

Paberist või papist registri-, arve-, märkme-, tellimis- ja kviitungiraamatud

Tollimaksuvaba

0

4820 10 30

Paberist või papist märkmikud, kirja- ja märkmeplokid, ilma kalendrita

Tollimaksuvaba

0

4820 10 50

Paberist või papist kalenderpäevikud ja -märkmikud

Tollimaksuvaba

0

4820 10 90

Paberist või papist kirjaplokid jms

Tollimaksuvaba

0

4820 20 00

Vihikud paberist või papist

Tollimaksuvaba

0
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4820 30 00

Kiirköitjad (v.a raamatuümbrised), mapid ja kaustad, paberist või papist

Tollimaksuvaba

0

4820 40 10

Paberist või papist lintformularide komplektid, kopeervahelehtedega või ilma

Tollimaksuvaba

0

4820 40 90

Äriblanketid ja kopeervahelehtedega komplektid, paberist või papist (v.a lintformularid)

Tollimaksuvaba

0

4820 50 00

Albumid näidiste või kollektsioonide jaoks, paberist või papist

Tollimaksuvaba

0

4820 90 00

Kuivatuspaberiplokid jm paberist või papist kirjatarbed, ja paberist või papist raama
tuümbrised (v.a registri-, arve-, märkme-, tellimis- ja kviitungiraamatud, kirjaplokid,
märkmikud, kalenderpäevikud ja -märkmikud, vihikud, kiirköitjad (eraldatavate lehte
dega vm), mapid, kaustad, äriblanketid, kopeervahelehtedega komplektid ja albumid
näidiste või kollektsioonide jaoks)

Tollimaksuvaba

0

4821 10 10

Mitmesugused isekleepuvad paberist või papist etiketid, pealetrükiga

Tollimaksuvaba

0

4821 10 90

Mitmesugused paberist või papist etiketid, pealetrükiga (v.a isekleepuvad)

Tollimaksuvaba

0

4821 90 10

Mitmesugused isekleepuvad paberist või papist etiketid, pealetrükita

Tollimaksuvaba

0

4821 90 90

Mitmesugused paberist või papist etiketid, pealetrükita (v.a isekleepuvad)

Tollimaksuvaba

0

4822 10 00

Poolid, rullid, bobiinid jms alused paberimassist, paberist või papist, perforeeritud või
perforeerimata, tugevdatud või tugevdamata, lõnga kerimiseks

Tollimaksuvaba

0

4822 90 00

Poolid, rullid, bobiinid jms alused paberimassist, paberist või papist, perforeeritud või
perforeerimata, tugevdatud või tugevdamata (v.a lõnga kerimiseks)

Tollimaksuvaba

0

4823 20 00

Filterpaber ja -papp, ribades või rullides, laiusega kuni 36 cm, ruudu- või ristkülikuku
juliste lehtedena, mille ükski külg ei ole üle 36 cm, kui leht on kokku voltimata, või
mõõtu või vormi lõigatud (v.a ruut või ristkülik)

Tollimaksuvaba

0

4823 40 00

Trükitud diagrammipaber, rullides, lehtede või ketastena, rullides laiusega kuni 36 cm,
ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ükski külg ei ole üle 36 cm, kui leht on
kokku voltimata, või lõigatud ketasteks

Tollimaksuvaba

0

4823 61 00

Kandikud, vaagnad, taldrikud, tassid jms tooted bambusest paberist või bambusest pa
pist

Tollimaksuvaba

0

4823 69 10

Kandikud, vaagnad ja taldrikud (v.a bambusest paberist või bambusest papist)

Tollimaksuvaba

0
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4823 69 90

Tassid jms tooted paberist või papist (v.a bambusest paberist või bambusest papist
ning kandikud, vaagnad ja taldrikud)

Tollimaksuvaba

0

4823 70 10

Paberimassist valatud munarestid ja -karbid

Tollimaksuvaba

0

4823 70 90

Mujal nimetamata paberimassist valatud või pressitud tooted

Tollimaksuvaba

0

4823 90 40

Mujal nimetamata paber ja papp kirjutamiseks, tükkimiseks vm graafilisteks töödeks

Tollimaksuvaba

0

4823 90 85

Mujal nimetamata paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas, ribades või rulli
des, laiusega kuni 36 cm, ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ükski külg ei
ole üle 36 cm, kui leht on kokku voltimata, või mõõtu või vormi lõigatud (v.a ruut või
ristkülik);

Tollimaksuvaba

0

4901 10 00

Raamatud, brošüürid jms trükised eraldi poognatena, volditud või voltimata (v.a pe
rioodika ja väljaanded, mis on mõeldud peamiselt reklaami jaoks)

Tollimaksuvaba

0

4901 91 00

Sõnaraamatud ja entsüklopeediad ning nende sarjadena ilmuvad osad

Tollimaksuvaba

0

4901 99 00

Raamatud, brošüürid jms trükised (v.a eraldi poognatena; sõnaraamatud, entsüklopee
diad ning perioodika ja väljaanded, mis on mõeldud peamiselt reklaami jaoks)

Tollimaksuvaba

0

4902 10 00

Ajalehed, ajakirjad ning perioodikaväljaanded, illustreeritud või illustreerimata, re
klaammaterjalidega või ilma, vähemalt neli korda nädalas ilmuvad

Tollimaksuvaba

0

4902 90 10

Ajalehed, ajakirjad ning perioodikaväljaanded, illustreeritud või illustreerimata, re
klaammaterjalidega või ilma, kord nädalas ilmuvad

Tollimaksuvaba

0

4902 90 30

Ajalehed, ajakirjad ning perioodikaväljaanded, illustreeritud või illustreerimata, re
klaammaterjalidega või ilma, kord kuus ilmuvad

Tollimaksuvaba

0

4902 90 90

Ajalehed, ajakirjad ning perioodikaväljaanded, illustreeritud või illustreerimata, re
klaammaterjalidega või ilma (v.a vähemalt neli korda nädalas ilmuvad, kord nädalas il
muvad ja kord kuus ilmuvad)

Tollimaksuvaba

0

4903 00 00

Laste pildiraamatud, joonistus- ja värvimisalbumid

Tollimaksuvaba

0

4904 00 00

Noodid, trükitud või käsikirjas, kokkuköidetud või köitmata, illustreeritud või illustree
rimata

Tollimaksuvaba

0

4905 10 00

Gloobused, trükitud (v.a reljeefsed)

Tollimaksuvaba

0

4905 91 00

Trükitud geograafilised, hüdrograafilised jms kaardid, k.a atlased ja topograafilised kaar
did, raamatutena (v.a gloobused, kaardid ja plaanid, reljeefsed)

Tollimaksuvaba

0
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4905 99 00

Trükitud geograafilised, hüdrograafilised jms kaardid, k.a atlased, seinakaardid ja topo
graafilised kaardid (v.a raamatutena, ning kaardid, plaanid ja gloobused, reljeefsed)

Tollimaksuvaba

0

4906 00 00

Arhitektuursed, tehnilised, tööstusotstarbelised, reklaamiotstarbelised, topograafilised
jms plaanid ja joonised käsitsi valmistatud originaalidena; käsitsi kirjutatud tekstid; fo
toreproduktsioonid valgustundlikul paberil ja läbi kopeerpaberi saadud koopiad eelni
metatutest

Tollimaksuvaba

0

4907 00 10

Kustutamata postmargid, maksumärgid jms margid jooksvast või uuest väljalaskest rii
gis, kus need omavad või hakkavad omama tunnustatud nominaalväärtust

Tollimaksuvaba

0

4907 00 30

Pangatähed

Tollimaksuvaba

0

4907 00 90

Tempelpaber; tšekiformularid; aktsiad, obligatsioonid jms väärtpaberid

Tollimaksuvaba

0

4908 10 00

Ülekandelehed (vesipildid), klaasistuvad

Tollimaksuvaba

0

4908 90 00

Ülekandelehed (vesipildid) (v.a klaasistuvad)

Tollimaksuvaba

0

4909 00 10

Trükitud või illustreeritud postkaardid

Tollimaksuvaba

0

4909 00 90

Trükitud õnnitlus-, kutse- ja tähtpäevakaardid, illustreeritud või illustreerimata, ümb
riku või kaunistustega või ilma

Tollimaksuvaba

0

4910 00 00

Mitmesugused trükikalendrid, sh rebitavate lehtedega

Tollimaksuvaba

0

4911 10 10

Kaubakataloogid

Tollimaksuvaba

0

4911 10 90

Ärireklaam jms (muu kui kaubakataloogid)

Tollimaksuvaba

0

4911 91 00

Mujal nimetamata pildid, graafilised lehed ja fotod

Tollimaksuvaba

0

4911 99 00

Mujal nimetamata trükised

Tollimaksuvaba

0

5001 00 00

Lahtihaspeldamiseks sobivad siidiussikookonid

Tollimaksuvaba

0

5002 00 00

Toorsiid (nullkeeruga)

Tollimaksuvaba

0

5003 00 00

Siidijäägid, sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud
jäätmed

Tollimaksuvaba

0

5004 00 10

Siidlõng, pleegitamata, keedetud või pleegitatud (v.a siidijääkidest kedratud lõng ning
jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0
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5004 00 90

Siidlõng (v.a pleegitamata, keedetud või pleegitatud, siidijääkidest kedratud lõng ning
jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5005 00 10

Siidijääkidest kedratud lõng, pleegitamata, keedetud või pleegitatud (v.a jaemüügiks pa
kendatud)

2,9

0

5005 00 90

Siidijääkidest kedratud lõng (v.a pleegitamata, keedetud või pleegitatud või jaemüügiks
pakendatud)

2,9

0

5006 00 10

Jaemüügiks pakendatud siidlõng (v.a siidijääkidest kedratud lõng)

5

0

5006 00 90

Siidikraasmetest ja muudest siidijääkidest kedratud lõng, jaemüügiks pakendatud; jäme
siid

2,9

0

5007 10 00

Siidikraasmetest riie

3

0

5007 20 11

Kreppriie, mis sisaldab vähemalt 85 % massist siidi või siidijääke, pleegitamata, keede
tud või pleegitatud

6,9

0

5007 20 19

Kreppriie, mis sisaldab vähemalt 85 % massist siidi või siidijääke (v.a pleegitamata, kee
detud või pleegitatud)

6,9

0

5007 20 21

Eponž, habutai, honan, šantung, kora jms Kaug-Ida täissiidriie, labasekoeline, pleegita
mata või keedetud, muul viisil töötlemata (v.a segatud siidikraasmete, muude siidijää
kide või muude tekstiilmaterjalidega)

5,3

0

5007 20 31

Eponž, habutai, honan, šantung, kora jms Kaug-Ida täissiidriie, labasekoeline (v.a plee
gitamata või keedetud, muul viisil töötlemata ning segatud siidikraasmete, muude siidi
jääkide või muude tekstiilmaterjalidega)

7,5

0

5007 20 39

Eponž, habutai, honan, šantung, kora jms Kaug-Ida täissiidriie (v.a labasekoeline ning
segatud siidikraasmete, muude siidijääkide või muude tekstiilmaterjalidega)

7,5

0

5007 20 41

Läbipaistev riie (ažuurne riie), mis sisaldab vähemalt 85 % massist siidi või siidijääke

7,2

0

5007 20 51

Tihedakoeline riie, mis sisaldab vähemalt 85 % massist siidi või siidijääke, pleegitamata,
keedetud või pleegitatud (v.a kreppriie, eponž, habutai, honan, šantung, kora jms
Kaug-Ida täissiidriie)

7,2

0

5007 20 59

Tihedakoeline riie, mis sisaldab vähemalt 85 % massist siidi või siidijääke, värvitud (v.a
kreppriie, eponž, habutai, honan, šantung, kora jms Kaug-Ida täissiidriie)

7,2

0
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5007 20 61

Kirjukoeline tihedakoeline riie, mis sisaldab vähemalt 85 % massist siidi või siidijääke,
laiusega üle 57 cm, kuid mitte üle 75 cm (v.a kreppriie, eponž, habutai, honan, šan
tung, kora jms Kaug-Ida täissiidriie)

7,2

0

5007 20 69

Kirjukoeline tihedakoeline riie, mis sisaldab vähemalt 85 % massist siidi või siidijääke
(v.a laiusega üle 57 cm, kuid mitte üle 75 cm, kreppriie, eponž, habutai, honan, šan
tung, kora jms Kaug-Ida täissiidriie)

7,2

0

5007 20 71

Tihedakoeline riie, mis sisaldab vähemalt 85 % massist siidi või siidijääke, trükitud (v.a
kreppriie, eponž, habutai, honan, šantung, kora jms Kaug-Ida täissiidriie)

7,2

0

5007 90 10

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist siidi või siidijääke, pleegitamata,
keedetud või pleegitatud

6,9

0

5007 90 30

Värvitud riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist siidi või siidijääke

6,9

0

5007 90 50

Kirjukoeline riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist siidi või siidijääke

6,9

0

5007 90 90

Trükitud riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist siidi või siidijääke

6,9

0

5101 11 00

Pesemata pügatud lambavill, sh enne pügamist pestud vill, kraasimata ja kammimata

Tollimaksuvaba

0

5101 19 00

Pesemata lambavill, sh enne pügamist pestud vill, kraasimata ja kammimata (v.a püga
tud)

Tollimaksuvaba

0

5101 21 00

Pügatud lambavill, pestud, karboniseerimata, kraasimata ja kammimata

Tollimaksuvaba

0

5101 29 00

Lambavill, pestud, karboniseerimata, kraasimata ja kammimata (v.a pügatud)

Tollimaksuvaba

0

5101 30 00

Karboniseeritud lambavill, kraasimata ja kammimata

Tollimaksuvaba

0
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5102 11 00

Kašmiirkitse vill, kraasimata ja kammimata

Tollimaksuvaba

0

5102 19 10

Angooraküüliku vill, kraasimata ja kammimata

Tollimaksuvaba

0

5102 19 30

Alpaka-, laama- või vikunjavill, kraasimata ja kammimata

Tollimaksuvaba

0

5102 19 40

Kaameli-, dromedari- või jakivill ning angoora- ja tiibeti kitse vms kitsede vill, kraasi
mata ja kammimata

Tollimaksuvaba

0

5102 19 90

Küüliku-, jänese-, kopra-, nutria- või ondatravill v.a angooraküüliku vill)

Tollimaksuvaba

0

5102 20 00

Loomakarvad, kraasimata ja kammimata (v.a lambavill, karvad ja harjased, mida kasu
tatakse harjade ja pintslite tootmisel, ning hobuse saba- või lakajõhvid)

Tollimaksuvaba

0

5103 10 10

Lambavilla ja muude loomade villa kraasmed, karboniseerimata (v.a kohestatud jäät
med)

Tollimaksuvaba

0

5103 10 90

Lambavilla ja muude loomade villa kraasmed, karboniseeritud (v.a kohestatud jäätmed)

Tollimaksuvaba

0

5103 20 10

Lambavilla ja muude loomade villa lõngajäätmed

Tollimaksuvaba

0

5103 20 91

Lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed, karboniseerimata (v.a lõngajäätmed,
kraasmed ja kohestatud jäätmed)

Tollimaksuvaba

0

5103 20 99

Lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed, karboniseeritud (v.a lõngajäätmed,
kraasmed ja kohestatud jäätmed)

Tollimaksuvaba

0

5103 30 00

Loomakarvade jäätmed, sh lõngajäätmed (v.a kohestatud jäätmed, harjade ja pintslite
tootmisel kasutatavate karvade ja harjaste jäätmed ning hobuse saba- või lakajõhvide
jäätmed)

Tollimaksuvaba

0

5104 00 00

Lambavilla ja muude loomade villa või loomakarvade kohestatud jäätmed, kraasimata
ja kammimata

Tollimaksuvaba

0

5105 10 00

Kraasitud lambavill

2

0

5105 21 00

Lambavillast kammvill pallides

2

0

5105 29 00

Kammitud lambavill (v.a kammvill pallides)

2

0

5105 31 00

Kašmiirkitse vill, kraasitud või kammitud

2

0

5105 39 10

Muude loomade vill, kraasitud (v.a lambavill ja kašmiirkitse vill)

2

0
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5105 39 90

Muude loomade vill, kammitud (v.a lambavill ja kašmiirkitse vill)

2

0

5105 40 00

Loomakarvad, kraasitud või kammitud

2

0

5106 10 10

Lambavillane kraaslõng, lambavilla sisaldusega vähemalt 85 % massist, pleegitamata (v.
a jaemüügiks pakendatud)

3,8

0

5106 10 90

Lambavillane kraaslõng, lambavilla sisaldusega vähemalt 85 % massist (v.a pleegitamata
ja jaemüügiks pakendatud)

3,8

0

5106 20 10

Lambavillane kraaslõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla, ja
mis sisaldab lambavilla ja muude loomade villa kokku vähemalt 85 % massist (v.a jae
müügiks pakendatud)

3,8

0

5106 20 91

Lambavillane kraaslõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla,
pleegitamata (v.a mis sisaldab lambavilla ja muude loomade villa kokku vähemalt 85 %
massist, ja jaemüügiks pakendatud)

4

0

5106 20 99

Lambavillane kraaslõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla (v.a
pleegitamata ning lõng, mis sisaldab lambavilla ja muude loomade villa kokku vähe
malt 85 % massist, ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5107 10 10

Lambavillane kammlõng, lambavilla sisaldusega vähemalt 85 % massist, pleegitamata
(v.a jaemüügiks pakendatud)

3,8

0

5107 10 90

Lambavillane kammlõng, lambavilla sisaldusega vähemalt 85 % massist (v.a pleegita
mata ja jaemüügiks pakendatud)

3,8

0

5107 20 10

Lambavillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla, ja
mis sisaldab lambavilla ja muude loomade villa kokku vähemalt 85 % massist, pleegita
mata (v.a jaemüügiks pakendatud)

4

0

5107 20 30

Lambavillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla, ja
mis sisaldab lambavilla ja muude loomade villa kokku vähemalt 85 % massist (v.a plee
gitamata ja jaemüügiks pakendatud)

4

0

5107 20 51

Lambavillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla, se
gus peamiselt või üksnes sünteesstaapelkiududega, pleegitamata (v.a jaemüügiks paken
datud)

4

0

5107 20 59

Lambavillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla, se
gus peamiselt või üksnes sünteesstaapelkiududega (v.a pleegitamata ja jaemüügiks pa
kendatud)

4

0

5107 20 91

Lambavillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla,
pleegitamata (v.a segus peamiselt või üksnes sünteesstaapelkiududega, mis sisaldab lam
bavilla ja muude loomade villa kokku vähemalt 85 % massist, ja jaemüügiks pakenda
tud)

4

0
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5107 20 99

Lambavillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla (v.a
pleegitamata, segus peamiselt või üksnes sünteesstaapelkiududega, mis sisaldab lamba
villa ja muude loomade villa kokku vähemalt 85 % massist, ja jaemüügiks pakendatud)

4

0

5108 10 10

Kraaslõng muude loomade villast, pleegitamata (v.a lambavillast või jaemüügiks paken
datud)

3,2

0

5108 10 90

Kraaslõng muude loomade villast (v.a pleegitamata ja lambavillast ning jaemüügiks pa
kendatud lõng)

3,2

0

5108 20 10

Kammlõng muude loomade villast, pleegitamata (v.a lambavillast ja jaemüügiks paken
datud)

3,2

0

5108 20 90

Kammlõng muude loomade villast (v.a pleegitamata ja lambavillast ning jaemüügiks
pakendatud lõng)

3,2

0

5109 10 10

Lõng lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % massist, jaemüü
giks pakendatud, kerades, tokkides või vihtides, massiga üle 125 g, kuid mitte üle
500 g

3,8

0

5109 10 90

Lõng lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % massist, jaemüü
giks pakendatud (v.a kerades, tokkides või vihtides ning massiga üle 125 g, kuid mitte
üle 500 g)

5

0

5109 90 10

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude loomade
villa, jaemüügiks pakendatud, kerades, tokkides või vihtides, massiga üle 125 g, kuid
mitte üle 500 g

5

0

5109 90 90

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude loomade
villa, jaemüügiks pakendatud (v.a kerades, tokkides või vihtides, massiga üle 125 g,
kuid mitte üle 500 g)

5

0

5110 00 00

Lõng loomakarvadest või hobusejõhvist (k.a mähitud jõhvlõng), jaemüügiks pakenda
tud või pakendamata (v.a kokkuühendamata hobusejõhv ja lõng)

3,5

0

5111 11 00

Kraasvillane riie lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % mas
sist, pindtihedusega kuni 300 g/m2

8

0

5111 19 10

Kraasvillane riie lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % mas
sist, pindtihedusega üle 300 g/m2, kuid mitte üle 450 g/m2 (v.a rubriigi 5911 tehnilise
otstarbega tekstiiltooted)

8

0

5111 19 90

Kraasvillane riie lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % mas
sist, pindtihedusega üle 450 g/m2 (v.a rubriigi 5911 tehnilise otstarbega tekstiiltooted)

8

0

5111 20 00

Kraasvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, segus peamiselt või üksnes tehis- või sünteesfilamentkiududega

8

0
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5111 30 10

Kraasvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, segus peamiselt või üksnes tehis- või sünteesstaapelkiududega, pindtihe
dusega kuni 300 g/m2

8

0

5111 30 30

Kraasvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, segus peamiselt või üksnes tehis- või sünteesstaapelkiududega, pindtihe
dusega üle 300 g/m2, kuid mitte üle 450 g/m2

8

0

5111 30 90

Kraasvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, segus peamiselt või üksnes tehis- või sünteesstaapelkiududega, pindtihe
dusega üle 450 g/m2

8

0

5111 90 10

Kraasvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa ning üle 10 % massist siidi või siidijääke (v.a segus peamiselt või üksnes
tehis- või sünteesfilamentkiududega või staapelkiududega)

7,2

0

5111 90 91

Kraasvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, pindtihedusega kuni 300 g/m2 (v.a segus peamiselt või üksnes tehis- või
sünteesfilamentkiududega või staapelkiududega ning üle 10 % massist siidi või siidi
jääke sisaldav riie)

8

0

5111 90 93

Kraasvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, pindtihedusega üle 300 g/m2, kuid mitte üle 450 g/m2 (v.a segus peami
selt või üksnes tehis- või sünteesfilamentkiududega või staapelkiududega ning üle 10 %
massist siidi või siidijääke sisaldav riie)

8

0

5111 90 99

Kraasvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, pindtihedusega üle 450 g/m2 (v.a segus peamiselt või üksnes tehis- või
sünteesfilamentkiududega või staapelkiududega ning üle 10 % massist siidi või siidi
jääke sisaldav riie)

8

0

5112 11 00

Kammvillane riie, lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % mas
sist, pindtihedusega kuni 200 g/m2 (v.a rubriigi 5911 tehnilise otstarbega tekstiiltooted)

8

0

5112 19 10

Kraasvillane riie lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % mas
sist, pindtihedusega üle 200 g/m2, kuid mitte üle 375 g/m2 (v.a rubriigi 5911 tehnilise
otstarbega tekstiiltooted)

8

0

5112 19 90

Kraasvillane riie lambavilla või muude loomade villa sisaldusega vähemalt 85 % mas
sist, pindtihedusega üle 375 g/m2 (v.a rubriigi 5911 tehnilise otstarbega tekstiiltooted)

8

0

5112 20 00

Kammvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, segus peamiselt või üksnes tehis- või sünteesfilamentkiududega (v.a ru
briigi 5911 tehnilise otstarbega tekstiiltooted)

8

0
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5112 30 10

Kammvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, segus peamiselt või üksnes tehis- või sünteesstaapelkiududega, pindtihe
dusega kuni 200 g/m2 (v.a rubriigi 5911 tehnilise otstarbega tekstiiltooted)

8

0

5112 30 30

Kammvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, segus peamiselt või üksnes tehis- või sünteesstaapelkiududega, pindtihe
dusega üle 200 g/m2, kuid mitte üle 375 g/m2 (v.a rubriigi 5911 tehnilise otstarbega
tekstiiltooted)

8

0

5112 30 90

Kammvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, segus peamiselt või üksnes tehis- või sünteesstaapelkiududega, pindtihe
dusega üle 375 g/m2 (v.a rubriigi 5911 tehnilise otstarbega tekstiiltooted)

8

0

5112 90 10

Kammvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa ning üle 10 % massist siidi või siidijääke (v.a segus peamiselt või üksnes
tehis- või sünteesfilamentkiududega või staapelkiududega ning rubriigi 5911 tehnilise
otstarbega tekstiiltooted)

7,2

0

5112 90 91

Kammvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, pindtihedusega kuni 200 g/m2 (v.a segus peamiselt või üksnes tehis- või
sünteesfilamentkiududega või staapelkiududega, üle 10 % massist siidi või siidijääke si
saldav riie ning rubriigi 5911 tehnilise otstarbega tekstiiltooted)

8

0

5112 90 93

Kammvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, pindtihedusega üle 200 g/m2, kuid mitte üle 375 g/m2 (v.a segus peami
selt või üksnes tehis- või sünteesfilamentkiududega või staapelkiududega, üle 10 %
massist siidi või siidijääke sisaldav riie ning rubriigi 5911 tehnilise otstarbega tekstiil
tooted)

8

0

5112 90 99

Kammvillane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lambavilla või muude
loomade villa, pindtihedusega üle 375 g/m2 (v.a segus peamiselt või üksnes tehis- või
sünteesfilamentkiududega või staapelkiududega, üle 10 % massist siidi või siidijääke si
saldav riie ning rubriigi 5911 tehnilise otstarbega tekstiiltooted)

8

0

5113 00 00

Loomakarvadest või hobusejõhvist riie (v.a rubriigi 5911 tehnilise otstarbega tekstiil
tooted)

5,3

0

5201 00 10

Puuvill, kraasimata ja kammimata, hügroskoopne või pleegitatud

Tollimaksuvaba

0

5201 00 90

Puuvill, kraasimata ja kammimata (v.a hügroskoopne või pleegitatud)

Tollimaksuvaba

0

5202 10 00

Puuvillased lõngajäätmed (sh niidijäätmed)

Tollimaksuvaba

0

5202 91 00

Kohestatud puuvillajäätmed

Tollimaksuvaba

0
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5202 99 00

Puuvillajäätmed (v.a lõngajäätmed, niidijäätmed ja kohestatud jäätmed)

Tollimaksuvaba

0

5203 00 00

Puuvill, kraasitud või kammitud

Tollimaksuvaba

0

5204 11 00

Õmblusniit, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist (v.a jaemüügiks pakendatud)

4

0

5204 19 00

Õmblusniit, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist puuvilla (v.a jaemüügiks pa
kendatud)

4

0

5204 20 00

Puuvillane õmblusniit, jaemüügiks pakendatud

5

0

5205 11 00

Ühekordne puuvillane lõng kammimata kiududest, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number mitte üle 14),
(v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 12 00

Ühekordne puuvillane lõng kammimata kiududest, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetri
line number üle 14, kuid mitte üle 43) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 13 00

Ühekordne puuvillane lõng kammimata kiududest, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (meetri
line number üle 43, kuid mitte üle 52) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 14 00

Ühekordne puuvillane lõng kammimata kiududest, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (meetriline
number üle 52, kuid mitte üle 80) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 15 10

Ühekordne puuvillane lõng kammimata kiududest, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, joontihedusega vähemalt 83,33 detsiteksi, kuid alla 125 detsiteksi (meetriline
number üle 80, kuid mitte üle 120) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4,4

0

5205 15 90

Ühekordne puuvillane lõng kammimata kiududest, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, joontihedusega alla 83,33 detsiteksi (meetriline number üle 120), (v.a õmblus
niit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 21 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, joontihe
dusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number kuni 14) (v.a õmblusniit ja jae
müügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 22 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, joontihe
dusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number üle
14, kuid mitte üle 43) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0
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5205 23 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, joontihe
dusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number üle
43, kuid mitte üle 52) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 24 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, joontihe
dusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle 52,
kuid mitte üle 80) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 26 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, joontihe
dusega vähemalt 106,38 detsiteksi, kuid alla 125 detsiteksi (meetriline number üle 80,
kuid mitte üle 94) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 27 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, joontihe
dusega vähemalt 83,33 detsiteksi, kuid alla 106,38 detsiteksi (meetriline number üle
94, kuid mitte üle 120) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 28 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, joontihe
dusega alla 83,33 detsiteksi (meetriline number üle 120) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks
pakendatud lõng)

4

0

5205 31 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, puuvillasisaldu
sega vähemalt 85 % massist, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 714,29 detsi
teksi (ühekordse lõnga meetriline number kuni 14) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pa
kendatud lõng)

4

0

5205 32 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, puuvillasisaldu
sega vähemalt 85 % massist, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 232,56 detsi
teksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid
mitte üle 43) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 33 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, puuvillasisaldu
sega vähemalt 85 % massist, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 192,31 detsi
teksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 43, kuid
mitte üle 52) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 34 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, puuvillasisaldu
sega vähemalt 85 % massist, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi,
kuid alla 192,31 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 52, kuid mitte üle
80) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 35 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, puuvillasisaldu
sega vähemalt 85 % massist, ühekordse lõnga joontihedusega alla 125 detsiteksi (ühe
kordse lõnga meetriline number üle 80) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud
lõng)

4

0
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5205 41 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga
meetriline number kuni 14) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 42 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29
detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43) (v.a õmblus
niit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 43 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56
detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52) (v.a õmblus
niit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 44 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 det
siteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80) (v.a õmblusniit
ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 46 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 106,38 detsiteksi, kuid alla 125 det
siteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 80, kuid mitte üle 94) (v.a õmblusniit
ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 47 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 83,33 detsiteksi, kuid alla 106,38
detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 94, kuid mitte üle 120) (v.a õmblus
niit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5205 48 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, ühekordse lõnga joontihedusega alla 83,33 detsiteksi (ühekordse lõnga meetri
line number üle 120) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 11 00

Ühekordne puuvillane lõng kammimata kiududest, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla
85 % massist puuvilla, joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number
kuni 14) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 12 00

Ühekordne puuvillane lõng kammimata kiududest, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla
85 % massist puuvilla, joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 det
siteksi (meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pa
kendatud lõng)

4

0

5206 13 00

Ühekordne puuvillane lõng kammimata kiududest, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla
85 % massist puuvilla, joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 det
siteksi (meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pa
kendatud lõng)

4

0
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5206 14 00

Ühekordne puuvillane lõng kammimata kiududest, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla
85 % massist puuvilla, joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsi
teksi (meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pa
kendatud lõng)

4

0

5206 15 00

Ühekordne puuvillane lõng kammimata kiududest, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla
85 % massist puuvilla, joontihedusega alla 125 detsiteksi (meetriline number üle 80)
(v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 21 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist puu
villa, joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number kuni 14) (v.a õm
blusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 22 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist puu
villa, joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline
number üle 14, kuid mitte üle 43) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 23 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist puu
villa, joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline
number üle 43, kuid mitte üle 52) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 24 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist puu
villa, joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (meetriline
number üle 52, kuid mitte üle 80) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 25 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist puu
villa, joontihedusega alla 125 detsiteksi (meetriline number üle 80) (v.a õmblusniit ja
jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 31 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, mis sisaldab
enamjaolt, kuid alla 85 % massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number kuni 14) (v.a õmblusniit ja jae
müügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 32 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, mis sisaldab
enamjaolt, kuid alla 85 % massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle
14, kuid mitte üle 43) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 33 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, mis sisaldab
enamjaolt, kuid alla 85 % massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle
43, kuid mitte üle 52) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0
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5206 34 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, mis sisaldab
enamjaolt, kuid alla 85 % massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 52,
kuid mitte üle 80) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 35 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, mis sisaldab
enamjaolt, kuid alla 85 % massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega alla
125 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 80) (v.a õmblusniit ja jaemüü
giks pakendatud lõng)

4

0

5206 41 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla
85 % massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number kuni 14) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakenda
tud lõng)

4

0

5206 42 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla
85 % massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi,
kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle
43) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 43 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla
85 % massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi,
kuid alla 232,56 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 43, kuid mitte üle
52) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 44 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla
85 % massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid
alla 192,31 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
(v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5206 45 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla
85 % massist puuvilla, ühekordse lõnga joontihedusega alla 125 detsiteksi (ühekordse
lõnga meetriline number üle 80) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5207 10 00

Puuvillane lõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, jaemüügiks pakendatud (v.
a õmblusniit)

5

0

5207 90 00

Puuvillane lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist puuvilla, jaemüügiks
pakendatud (v.a õmblusniit)

5

0

5208 11 10

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega kuni 100 g/m2, pleegitamata, sidumismaterjalide, haavasidemete ja meditsiinilise
marli valmistamiseks

8

0

5208 11 90

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega kuni 100 g/m2, pleegitamata (v.a sidumismaterjalide, haavasidemete ja meditsiini
lise marli valmistamiseks)

8

0
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5208 12 16

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 130 g/m2, pleegitamata, laiusega kuni 165 cm

8

0

5208 12 19

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 130 g/m2, pleegitamata, laiusega üle 165 cm

8

0

5208 12 96

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 130 g/m2, kuid mitte üle 200 g/m2, pleegitamata, laiusega kuni 165 cm

8

0

5208 12 99

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 130 g/m2, kuid mitte üle 200 g/m2, pleegitamata, laiusega üle 165 cm

8

0

5208 13 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/
m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, pleegitamata

8

0

5208 19 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/
m2, pleegitamata (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, ning labasekoe
line riie)

8

0

5208 21 10

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega kuni 100 g/m2, pleegitatud, sidumismaterjalide, haavasidemete ja meditsiinilise
marli valmistamiseks

8

0

5208 21 90

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega kuni 100 g/m2, pleegitatud (v.a sidumismaterjalide, haavasidemete ja meditsiinilise
marli valmistamiseks)

8

0

5208 22 16

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 130 g/m2, pleegitatud, laiusega kuni 165 cm

8

0

5208 22 19

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 130 g/m2, pleegitatud, laiusega üle 165 cm

8

0

5208 22 96

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 130 g/m2, kuid mitte üle 200 g/m2, pleegitatud, laiusega kuni 165 cm

8

0

5208 22 99

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 130 g/m2, kuid mitte üle 200 g/m2, pleegitatud, laiusega üle 165 cm

8

0

5208 23 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/
m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, pleegitatud

8

0
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5208 29 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/
m2, pleegitatud (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, ning labasekoe
line riie)

8

0

5208 31 00

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega kuni 100 g/m2, värvitud

8

0

5208 32 16

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 130 g/m2, värvitud, laiusega kuni 165 cm

8

0

5208 32 19

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 130 g/m2, värvitud, laiusega üle 165 cm

8

0

5208 32 96

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 130 g/m2, kuid mitte üle 200 g/m2, värvitud, laiusega kuni 165 cm

8

0

5208 32 99

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 130 g/m2, kuid mitte üle 200 g/m2, värvitud, laiusega üle 165 cm

8

0

5208 33 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/
m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, värvitud

8

0

5208 39 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/
m2, värvitud (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, ning labasekoeline
riie)

8

0

5208 41 00

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega kuni 100 g/m2, kirjukoeline

8

0

5208 42 00

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 200 g/m2, kirjukoeline

8

0

5208 43 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/
m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, kirjukoeline

8

0

5208 49 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/
m2, kirjukoeline (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, ning labasekoe
line riie)

8

0
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5208 51 00

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega kuni 100 g/m2, trükitud

8

0

5208 52 00

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 200 g/m2, trükitud

8

0

5208 59 10

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/
m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, trükitud

8

0

5208 59 90

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/
m2, trükitud (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, ning labasekoeline
riie)

8

0

5209 11 00

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 200 g/m2, pleegitamata

8

0

5209 12 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/
m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, pleegitamata

8

0

5209 19 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/
m2, pleegitamata (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, ning labasekoe
line riie)

8

0

5209 21 00

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 200 g/m2, pleegitatud

8

0

5209 22 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/
m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, pleegitatud

8

0

5209 29 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/
m2, pleegitatud (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, ning labasekoe
line riie)

8

0

5209 31 00

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 200 g/m2, värvitud

8

0

5209 32 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/
m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, värvitud

8

0

5209 39 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/
m2, värvitud (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, ning labasekoeline
riie)

8

0
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5209 41 00

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 200 g/m2, kirjukoeline

8

0

5209 42 00

Denim (teksariie), puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle
200 g/m2, kirjukoeline

8

0

5209 43 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/
m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, kirjukoeline

8

0

5209 49 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/
m2, kirjukoeline (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, ning labasekoe
line riie)

8

0

5209 51 00

Labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedu
sega üle 200 g/m2, trükitud

8

0

5209 52 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/
m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, trükitud

8

0

5209 59 00

Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/
m2, trükitud (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega, ning labasekoeline
riie)

8

0

5210 11 00

Labasekoeline riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvilla
sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2, pleegitamata

8

0

5210 19 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2, pleegitamata (v.a labasekoeline riie)

8

0

5210 21 00

Labasekoeline riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvilla
sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2, pleegitatud

8

0

5210 29 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2, pleegitatud (v.a labasekoeline riie)

8

0

5210 31 00

Labasekoeline riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvilla
sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2, värvitud

8

0
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5210 32 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse)
sidusega, värvitud

8

0

5210 39 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2, värvitud (v.a 3- või 4-lõngalise toimse
(sh risttoimse) sidusega, ning labasekoeline riie)

8

0

5210 41 00

Labasekoeline riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvilla
sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2, kirjukoeline

8

0

5210 49 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2, kirjukoeline (v.a labasekoeline riie)

8

0

5210 51 00

Labasekoeline riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvilla
sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2, trükitud

8

0

5210 59 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2, trükitud (v.a labasekoeline riie)

8

0

5211 11 00

Labasekoeline riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvilla
sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, pleegitamata

8

0

5211 12 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) si
dusega, pleegitamata

8

0

5211 19 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, pleegitamata (v.a 3- või 4-lõngalise toimse
(sh risttoimse) sidusega, ning labasekoeline riie)

8

0

5211 20 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, pleegitatud

8

0

5211 31 00

Labasekoeline riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvilla
sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, värvitud

8

0
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5211 32 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) si
dusega, värvitud

8

0

5211 39 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, värvitud (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh
risttoimse) sidusega, ning labasekoeline riie)

8

0

5211 41 00

Labasekoeline riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvilla
sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, kirjukoeline

8

0

5211 42 00

Denim (teksariie) puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasi
saldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, kirjukoeline

8

0

5211 43 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) si
dusega, kirjukoeline

8

0

5211 49 10

Žakaarriie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldu
sega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, kirjukoeline

8

0

5211 49 90

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, kirjukoeline (v.a 3- või 4-lõngalise toimse
(sh risttoimse) sidusega, ning denim (teksariie), žakaarriie ja labasekoeline riie)

8

0

5211 51 00

Labasekoeline riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvilla
sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, trükitud

8

0

5211 52 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) si
dusega, trükitud

8

0

5211 59 00

Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla
85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, trükitud (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh
risttoimse) sidusega, ning labasekoeline riie)

8

0

5212 11 10

Puuvillane riie segus peamiselt või ainult linaga, puuvillasisaldusega alla 85 % massist,
pindtihedusega kuni 200 g/m2, pleegitamata

8

0
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5212 11 90

Puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2,
pleegitamata (muu kui segus peamiselt või üksnes keemiliste kiududega või segus pea
miselt või ainult linaga)

8

0

5212 12 10

Puuvillane riie segus peamiselt või ainult linaga, puuvillasisaldusega alla 85 % massist,
pindtihedusega kuni 200 g/m2, pleegitatud

8

0

5212 12 90

Puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2,
pleegitatud (muu kui segus peamiselt või üksnes keemiliste kiududega või segus peami
selt või ainult linaga)

8

0

5212 13 10

Puuvillane riie segus peamiselt või ainult linaga, puuvillasisaldusega alla 85 % massist,
pindtihedusega kuni 200 g/m2, värvitud

8

0

5212 13 90

Puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2,
värvitud (muu kui segus peamiselt või üksnes keemiliste kiududega või segus peamiselt
või ainult linaga)

8

0

5212 14 10

Puuvillane riie segus peamiselt või ainult linaga, puuvillasisaldusega alla 85 % massist,
pindtihedusega kuni 200 g/m2, kirjukoeline

8

0

5212 14 90

Puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2,
kirjukoeline (muu kui segus peamiselt või üksnes keemiliste kiududega või segus pea
miselt või ainult linaga)

8

0

5212 15 10

Puuvillane riie segus peamiselt või ainult linaga, puuvillasisaldusega alla 85 % massist,
pindtihedusega kuni 200 g/m2, trükitud

8

0

5212 15 90

Puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2,
trükitud (muu kui segus peamiselt või üksnes keemiliste kiududega või segus peamiselt
või ainult linaga)

8

0

5212 21 10

Puuvillane riie segus peamiselt või ainult linaga, puuvillasisaldusega alla 85 % massist,
pindtihedusega üle 200 g/m2, pleegitamata

8

0

5212 21 90

Puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2,
pleegitamata (muu kui segus peamiselt või üksnes keemiliste kiududega või segus pea
miselt või ainult linaga)

8

0

5212 22 10

Puuvillane riie segus peamiselt või ainult linaga, puuvillasisaldusega alla 85 % massist,
pindtihedusega üle 200 g/m2, pleegitatud

8

0
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5212 22 90

Puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2,
pleegitatud (muu kui segus peamiselt või üksnes keemiliste kiududega või segus peami
selt või ainult linaga)

8

0

5212 23 10

Puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, vär
vitud (muu kui segus peamiselt või üksnes linaga)

8

0

5212 23 90

Puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, vär
vitud (muu kui segus peamiselt või üksnes keemiliste kiududega või segus peamiselt
või ainult linaga)

8

0

5212 24 10

Puuvillane riie segus peamiselt või ainult linaga, puuvillasisaldusega alla 85 % massist,
pindtihedusega üle 200 g/m2, kirjukoeline

8

0

5212 24 90

Puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, kir
jukoeline (muu kui segus peamiselt või üksnes keemiliste kiududega või segus peami
selt või ainult linaga)

8

0

5212 25 10

Puuvillane riie segus peamiselt või ainult linaga, puuvillasisaldusega alla 85 % massist,
pindtihedusega üle 200 g/m2, trükitud

8

0

5212 25 90

Puuvillane riie, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, trü
kitud (muu kui segus peamiselt või üksnes keemiliste kiududega või segus peamiselt
või ainult linaga)

8

0

5301 10 00

Lina, toores või leotatud

Tollimaksuvaba

0

5301 21 00

Lina, murtud või ropsitud

Tollimaksuvaba

0

5301 29 00

Lina, soetud või muul viisil töödeldud, kuid ketramata (v.a murtud, ropsitud või leota
tud lina)

Tollimaksuvaba

0

5301 30 10

Linatakud

Tollimaksuvaba

0

5301 30 90

Linajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

Tollimaksuvaba

0

5302 10 00

Harilik kanep (Cannabis sativa L.), toores või leotatud

Tollimaksuvaba

0

5302 90 00

Harilik kanep (Cannabis sativa L.), töödeldud, kuid ketramata; kanepitakud ja -jäätmed
(sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed) (v.a leotatud kanep)

Tollimaksuvaba

0
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5303 10 00

Džuut ja muud niinekiud, toored või leotatud (v.a lina-, kanepi- ja ramjeekiud)

Tollimaksuvaba

0

5303 90 00

Džuut ja muud niinekiud, töödeldud, kuid ketramata; nende kiudude takud ja jäätmed
(sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed) (v.a leotatud kiud, lina-, kanepi- ja ramjeekiud)

Tollimaksuvaba

0

5305 00 00

Kookoskiud, manillakanep (abaka ehk Musa textilis Nee), ramjee, agaavi perekonna tai
mede jt mujal nimetamata taimsed kiud, toored või töödeldud, kuid ketramata; nende
kiudude takud, kraasmed ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

Tollimaksuvaba

0

5306 10 10

Ühekordne linane lõng joontihedusega vähemalt 833,3 detsiteksi (meetriline number
mitte üle 12) (v.a jaemüügiks pakendatud)

4

0

5306 10 30

Ühekordne linane lõng vähemalt 277,8 detsiteksi, kuid alla 833,3 detsiteksi (meetriline
number üle 12, kuid mitte üle 36) (v.a jaemüügiks pakendatud)

4

0

5306 10 50

Ühekordne linane lõng joontihedusega alla 277,8 detsiteksi (meetriline number üle 36)
(v.a jaemüügiks pakendatud)

3,8

0

5306 10 90

Ühekordne linane lõng, jaemüügiks pakendatud

5

0

5306 20 10

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng, linane (v.a jaemüügiks pakendatud)

4

0

5306 20 90

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng, linane, jaemüügiks pakendatud

5

0

5307 10 10

Ühekordne lõng džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest, joontihedusega
kuni 1 000 detsiteksi (meetriline number vähemalt 10)

Tollimaksuvaba

0

5307 10 90

Ühekordne lõng džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest, joontihedusega
üle 1 000 detsiteksi (meetriline number alla 10)

Tollimaksuvaba

0

5307 20 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng džuudist või muudest rubriigi 5303 nii
nekiududest

Tollimaksuvaba

0

5308 10 00

Kookoslõng

Tollimaksuvaba

0

5308 20 10

Kanepilõng (v.a jaemüügiks pakendatud)

3

0

5308 20 90

Kanepilõng, jaemüügiks pakendatud

4,9

0
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5308 90 12

Ramjeelõng joontihedusega vähemalt 277,8 detsiteksi (meetriline number mitte üle 36)

4

0

5308 90 19

Ramjeelõng joontihedusega alla 277,8 detsiteksi (meetriline number üle 36)

3,8

0

5308 90 50

Paberlõng

4

0

5308 90 90

Lõng taimsetest tekstiilkiududest (v.a linane lõng, lõng džuudist või muudest rubriigi
5303 niinekiududest, kookoslõng, kanepilõng, paberlõng, ramjeelõng ja puuvillane
lõng)

3,8

0

5309 11 10

Linane riie, linasisaldusega vähemalt 85 % massist, pleegitamata

8

0

5309 11 90

Linane riie, linasisaldusega vähemalt 85 % massist, pleegitatud

8

0

5309 19 00

Linane riie, linasisaldusega vähemalt 85 % massist, värvitud, kirjukoeline või trükitud

8

0

5309 21 10

Linane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lina, pleegitamata

8

0

5309 21 90

Linane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lina, pleegitatud

8

0

5309 29 00

Linane riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist lina, värvitud, kirjukoeline
või trükitud

8

0

5310 10 10

Riie džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest, pleegitamata, laiusega kuni
150 cm

4

0

5310 10 90

Riie džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest, pleegitamata, laiusega üle
150 cm

4

0

5310 90 00

Riie džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest, pleegitatud, värvitud, kirjukoe
line või trükitud

4

0

5311 00 10

Ramjeekiust riie

8

0

5311 00 90

Riie muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõngast riie (v.a linast, džuudist, muu
dest rubriigi 5303 niinekiududest, ramjeekiust ja puuvillasest lõngast riie)

5,8

0

5401 10 12

Õmblusniit (põhimik- e sardlõng), polüesterfilament, ümbritsetud puuvillakiuga (v.a
jaemüügiks pakendatud)

4

0
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5401 10 14

Põhimiklõng (sardlõng) sünteesfilamentkiududest (v.a jaemüügiks pakendatud ning po
lüesterfilament, ümbritsetud puuvillakiuga)

4

0

5401 10 16

Tekstureeritud lõng sünteesfilamentkiududest (v.a põhimiklõng (sardlõng) ja jaemüü
giks pakendatud lõng)

4

0

5401 10 18

Õmblusniit sünteesfilamentkiududest (v.a põhimiklõng (sardlõng), tekstureeritud lõng
ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5401 10 90

Õmblusniit sünteesfilamentkiududest, jaemüügiks pakendatud

5

0

5401 20 10

Õmblusniit tehisfilamentkiududest (v.a jaemüügiks pakendatud)

4

0

5401 20 90

Õmblusniit tehisfilamentkiududest, jaemüügiks pakendatud

5

0

5402 11 00

Eriti tugev lõng aramiidist (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5402 19 00

Eriti tugev lõng nailonist või muust polüamiidist, jaemüügiks pakendamata (v.a õm
blusniit, jaemüügiks pakendatud lõng ja eriti tugev lõng aramiidist)

4

0

5402 20 00

Eriti tugev polüesterlõng (v.a jaemüügiks pakendatud)

4

0

5402 31 00

Tekstureeritud lõng nailonist või muudest polüamiidkiududest, ühekordse lõnga joonti
hedusega kuni 50 teksi (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5402 32 00

Tekstureeritud lõng nailonist või muudest polüamiidkiududest, ühekordse lõnga joonti
hedusega üle 50 teksi (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5402 33 00

Tekstureeritud lõng polüesterkiust (v.a jaemüügiks pakendatud)

4

0

5402 34 00

Tekstureeritud lõng polüpropüleenist (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5402 39 00

Tekstureeritud sünteesfilamentkiududest lõng (v.a õmblusniit, jaemüügiks pakendatud
lõng ja tekstureeritud lõng polüpropüleenist, polüestrist, nailonist või muudest polüa
miidkiududest)

4

0

5402 44 00

Sünteesfilamentkiududest ühekordne elastomeerne lõng, nullkeeruga või keerdumusega
kuni 50 keerdu meetril (v.a õmblusniit, jaemüügiks pakendatud lõng, tekstureeritud
lõng ja lõng polüesterkiust, nailonist või muudest polüamiididest)

4

0
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5402 45 00

Lõng nailonist või muudest polüamiididest, sh ühekordne monofilament joontihedu
sega alla 67 detsiteksi, nullkeeruga või keerdumusega kuni 50 keerdu meetril (v.a õm
blusniit, jaemüügiks pakendatud lõng, elastomeerne lõng, eriti tugev lõng ja teksturee
ritud lõng)

4

0

5402 46 00

Lõng polüesterkiust, sh ühekordne monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi,
nullkeeruga või keerdumusega kuni 50 keerdu meetril, osaliselt orienteeritud (v.a elas
tomeerne lõng, õmblusniit, jaemüügiks pakendatud lõng ja tekstureeritud lõng)

4

0

5402 47 00

Lõng polüesterkiust, sh ühekordne monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi,
nullkeeruga või keerdumusega kuni 50 keerdu meetril (v.a elastomeerne lõng, õmblus
niit, jaemüügiks pakendatud lõng, tekstureeritud lõng ja osaliselt orienteeritud lõng po
lüesterkiust)

4

0

5402 48 00

Lõng polüpropüleenist, sh ühekordne monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi,
nullkeeruga või keerdumusega kuni 50 keerdu meetril (v.a elastomeerne lõng, õmblus
niit, jaemüügiks pakendatud lõng ja tekstureeritud lõng)

4

0

5402 49 00

Lõng sünteesfilamentkiududest, sh ühekordne sünteesmonofilament joontihedusega
alla 67 detsiteksi, nullkeeruga või keerdumusega kuni 50 keerdu meetril (v.a õmblus
niit, jaemüügiks pakendatud lõng, tekstureeritud lõng, elastomeerne lõng ja lõng po
lüesterkiust, nailonist või muudest polüamiididest)

4

0

5402 51 00

Lõng nailonist või muudest polüamiididest, sh ühekordne monofilament joontihedu
sega alla 67 detsiteksi, keerdumusega üle 50 keeru meetril (v.a õmblusniit, jaemüügiks
pakendatud lõng, eriti tugev lõng ja tekstureeritud lõng)

4

0

5402 52 00

Lõng polüestritest, sh ühekordne monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi, keer
dumusega üle 50 keeru meetril (v.a õmblusniit, jaemüügiks pakendatud lõng ja tekstu
reeritud lõng)

4

0

5402 59 10

Lõng polüpropüleenist, sh ühekordne monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi,
keerdumusega üle 50 keeru meetril (v.a õmblusniit, jaemüügiks pakendatud lõng ja
tekstureeritud lõng)

4

0

5402 59 90

Lõng sünteesfilamentkiududest, sh ühekordne sünteesmonofilament joontihedusega
alla 67 detsiteksi, keerdumusega üle 50 keeru meetril (v.a õmblusniit, jaemüügiks pa
kendatud lõng, tekstureeritud lõng ja lõng polüpropüleenist, polüestritest, nailonist või
muudest polüamiididest)

4

0

5402 61 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng nailonist või muudest polüamiididest, sh
monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi (v.a õmblusniit, jaemüügiks pakendatud
lõng, eriti tugev lõng ja tekstureeritud lõng)

4

0
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5402 62 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng polüestritest, sh monofilament joontihe
dusega alla 67 detsiteksi (v.a õmblusniit, jaemüügiks pakendatud lõng ja tekstureeritud
lõng)

4

0

5402 69 10

Mitmekordne sünteesfilamentkiududest (kordistatud) või komplekslõng polüpropülee
nist, sh monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi (v.a õmblusniit, jaemüügiks pa
kendatud lõng ja tekstureeritud lõng)

4

0

5402 69 90

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng sünteesfilamentkiududest, sh sünteesmo
nofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi (v.a õmblusniit, jaemüügiks pakendatud
lõng, tekstureeritud lõng ja lõng polüpropüleenist, polüestritest, nailonist või muudest
polüamiididest)

4

0

5403 10 00

Eriti tugev viskooslõng (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5403 31 00

Lõng viskoosist, sh monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi, ühekordne, null
keeruga või keerdumusega kuni 120 keerdu meetril (v.a õmblusniit, eriti tugev lõng ja
jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5403 32 00

Lõng viskoosist, sh monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi, ühekordne, keerdu
musega üle 120 keeru meetril (v.a õmblusniit, eriti tugev lõng ja jaemüügiks pakenda
tud lõng)

4

0

5403 33 00

Atsetüültselluloosist lõng, sh monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi, ühe
kordne (v.a õmblusniit, eriti tugev lõng ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5403 39 00

Lõng tehisfilamentkiududest, sh tehismonofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi,
ühekordne (v.a õmblusniit, lõng viskoosist või atsetüültselluloosist ning jaemüügiks pa
kendatud lõng)

4

0

5403 41 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng viskoosist, sh monofilament joontihedu
sega alla 67 detsiteksi (v.a õmblusniit, eriti tugev lõng ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5403 42 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng atsetüültselluloosist, sh monofilament
joontihedusega alla 67 detsiteksi (v.a õmblusniit, eriti tugev lõng ja jaemüügiks paken
datud lõng)

4

0

5403 49 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng tehisfilamentkiududest, sh tehismonofila
ment joontihedusega alla 67 detsiteksi (v.a õmblusniit, lõng viskoosist või atsetüültsel
luloosist ning jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5404 11 00

Elastomeerne monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis
tahes läbimõõt ei ületa 1 mm

4

0
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5404 12 00

Polüpropüleenist monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike
mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm (v.a elastomeerne)

4

0

5404 19 00

Sünteesmonofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes
läbimõõt ei ületa 1 mm (v.a elastomeerne ja polüpropüleenist)

4

0

5404 90 11

Polüpropüleenist dekoratiivsed ribad kingituste pakkimiseks, laiusega kuni 5 mm

4

0

5404 90 19

Polüpropüleenist ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega kuni 5 mm (v.a dekoratiivsed ri
bad kingituste pakkimiseks)

4

0

5404 90 90

Sünteestekstiilmaterjalist ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega kuni 5 mm (v.a polüpro
püleenist)

4

0

5405 00 00

Tehismonofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes lä
bimõõt ei ületa 1 mm; sünteestekstiilmaterjalist ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega
kuni 5 mm

3,8

0

5406 00 00

Lõng keemilistest filamentkiududest, jaemüügiks pakendatud (v.a õmblusniit)

5

0

5407 10 00

Riie eriti tugevast nailonlõngast või muudest eriti tugevatest polüamiid- või polüester
lõngadest, sh monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis
tahes läbimõõt ei ületa 1 mm

8

0

5407 20 11

Riie ribadest jms, polüetüleenist või polüpropüleenist, sh monofilament joontihedusega
vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm, laiusega alla
3m

8

0

5407 20 19

Riie ribadest jms, polüetüleenist või polüpropüleenist, sh monofilament joontihedusega
vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm, laiusega 3 m
ja rohkem

8

0

5407 20 90

Riie ribadest jms, sünteesfilamentkiududest, sh monofilament joontihedusega vähemalt
67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm (v.a polüetüleenist või
polüpropüleenist)

8

0

5407 30 00

Riie sünteesfilamentlõngast, sh monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi,
mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm, mis koosneb üksteise peale asetatud
paralleelsete tekstiillõngade kihtidest lõngade suunaga risti või nurga all, need kihid on
lõngade ristumiskohtades ühendatud liimiga või termiliselt

8

0

5407 41 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % nailoni või muude polüamiidide filament
kiudu, sh monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis ta
hes läbimõõt ei ületa 1 mm, pleegitamata või pleegitatud

8

0
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5407 42 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % nailoni või muude polüamiidide filament
kiudu, sh monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis ta
hes läbimõõt ei ületa 1 mm, värvitud

8

0

5407 43 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % nailoni või muude polüamiidide filament
kiudu, sh monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis ta
hes läbimõõt ei ületa 1 mm, kirjukoeline

8

0

5407 44 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % nailoni või muude polüamiidide filament
kiudu, sh monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis ta
hes läbimõõt ei ületa 1 mm, trükitud

8

0

5407 51 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureeritud polüesterfilamentkiudu, sh mo
nofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei
ületa 1 mm, pleegitamata või pleegitatud

8

0

5407 52 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureeritud polüesterfilamentkiudu, sh mo
nofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei
ületa 1 mm, värvitud

8

0

5407 53 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureeritud polüesterfilamentkiudu, sh mo
nofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei
ületa 1 mm, kirjukoeline

8

0

5407 54 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureeritud polüesterfilamentkiudu, sh mo
nofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei
ületa 1 mm, trükitud

8

0

5407 61 10

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureerimata polüesterfilamentkiudu, sh
monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt
ei ületa 1 mm, pleegitamata või pleegitatud

8

0

5407 61 30

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureerimata polüesterfilamentkiudu, sh
monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt
ei ületa 1 mm, värvitud

8

0

5407 61 50

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureerimata polüesterfilamentkiudu, sh
monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt
ei ületa 1 mm, kirjukoeline

8

0

5407 61 90

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureerimata polüesterfilamentkiudu, sh
monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt
ei ületa 1 mm, trükitud

8

0

5407 69 10

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureeritud ja tekstureerimata polüesterfila
mentkiudude segu, sh monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille rist
lõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm, töötlemata või ainult pleegitatud

8

0
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5407 69 90

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureeritud ja tekstureerimata polüesterfila
mentkiudude segu, sh monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille rist
lõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm, värvitud, kirjukoeline või trükitud

8

0

5407 71 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % sünteesfilamentkiudu, sh monofilament joon
tihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm,
töötlemata või ainult pleegitatud (v.a polüestrite, nailoni või polüamiidide filament-,
või monofilamentkiududest, ning tekstureeritud ja tekstureerimata polüesterfilament
kiudude segust)

8

0

5407 72 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % sünteesfilamentkiudu, sh monofilament joon
tihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm,
värvitud (v.a polüestrite, nailoni või polüamiidide filament-, või monofilamentkiudu
dest, ning tekstureeritud ja tekstureerimata polüesterfilamentkiudude segust)

8

0

5407 73 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % sünteesfilamentkiudu, sh monofilament joon
tihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm,
kirjukoeline (v.a polüestrite, nailoni või polüamiidide filament-, või monofilamentkiu
dudest, ning tekstureeritud ja tekstureerimata polüesterfilamentkiudude segust)

8

0

5407 74 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % sünteesfilamentkiudu, sh monofilament joon
tihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm,
trükitud (v.a polüestrite, nailoni või polüamiidide filament-, või monofilamentkiudu
dest, ning tekstureeritud ja tekstureerimata polüesterfilamentkiudude segust)

8

0

5407 81 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesfilamentkiudu, sh monofila
ment joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa
1 mm, segus peamiselt või üksnes villaga, pleegitamata või pleegitatud

8

0

5407 82 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesfilamentkiudu, sh monofila
ment joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa
1 mm, segus peamiselt või üksnes villaga, värvitud

8

0

5407 83 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesfilamentkiudu, sh monofila
ment joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa
1 mm, segus peamiselt või üksnes villaga, kirjukoeline

8

0

5407 84 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesfilamentkiudu, sh monofila
ment joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa
1 mm, segus peamiselt või üksnes villaga, trükitud

8

0

L 356/408

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

5407 91 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesfilamentkiudu, sh monofila
ment joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa
1 mm (v.a segus peamiselt või üksnes villaga, pleegitamata või pleegitatud)

8

0

5407 92 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesfilamentkiudu, sh monofila
ment joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa
1 mm (v.a segus peamiselt või üksnes villaga, värvitud)

8

0

5407 93 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesfilamentkiudu, sh monofila
ment joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa
1 mm (v.a segus peamiselt või üksnes villaga, kirjukoeline)

8

0

5407 94 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesfilamentkiudu, sh monofila
ment joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa
1 mm (v.a segus peamiselt või üksnes villaga, trükitud)

8

0

5408 10 00

Riie eriti tugevast viskooslõngast, sh monofilament joontihedusega vähemalt 67 detsi
teksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm

8

0

5408 21 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tehisfilamentkiudu, sh monofilament joonti
hedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm, plee
gitamata või pleegitatud (v.a eriti tugevast viskooslõngast)

8

0

5408 22 10

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tehisfilamentkiudu, sh monofilament joonti
hedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm, vär
vitud, laiusega üle 135 cm, kuid mitte üle 155 cm, labase, toimse, risttoimse või sa
tään- või atlass-sidusega riie (v.a eriti tugevast viskooslõngast)

8

0

5408 22 90

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tehisfilamentkiudu, sh monofilament joonti
hedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm, vär
vitud (v.a laiusega üle 135 cm, kuid mitte üle 155 cm, labase, toimse, risttoimse või sa
tään- või atlass-sidusega riie ja eriti tugevast viskooslõngast riie)

8

0

5408 23 10

Žakaarriie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tehisfilamentkiudu, sh monofilament
joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa
1 mm, kirjukoeline, laiusega üle 115 cm, kuid alla 140 cm, pindtihedusega üle 250 g/
m2 (v.a eriti tugevast viskooslõngast)

8

0
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5408 23 90

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tehisfilamentkiudu, sh monofilament joonti
hedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm, kir
jukoeline (v.a žakaarrie laiusega üle 115 cm, kuid alla 140 cm, pindtihedusega üle
250 g/m2 ja eriti tugevast viskooslõngast riie)

8

0

5408 24 00

Riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tehisfilamentkiudu, sh monofilament joonti
hedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm, trü
kitud (v.a eriti tugevast viskooslõngast)

8

0

5408 31 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisfilamentkiudu, sh monofila
ment joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa
1 mm, pleegitamata või pleegitatud (v.a eriti tugevast viskooslõngast)

8

0

5408 32 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid mitte üle 85 % massist tehisfilamentkiudu, sh mono
filament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei
ületa 1 mm, värvitud (v.a eriti tugevast viskooslõngast)

8

0

5408 33 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid mitte üle 85 % massist tehisfilamentkiudu, sh mono
filament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei
ületa 1 mm, kirjukoeline (v.a eriti tugevast viskooslõngast)

8

0

5408 34 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid mitte üle 85 % massist tehisfilamentkiudu, sh mono
filament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei
ületa 1 mm, trükitud (v.a eriti tugevast viskooslõngast)

8

0

5501 10 00

Filamentköisik, mida on kirjeldatud grupi 55 märkuses 1, nailonist või muudest polüa
miididest

4

0

5501 20 00

Filamentköisik, mida on kirjeldatud grupi 55 märkuses 1, polüestritest

4

0

5501 30 00

Filamentköisik, mida on kirjeldatud grupi 55 märkuses 1, akrüülidest või modakrüüli
dest

4

0

5501 40 00

Sünteesfilamentköisik, mida on kirjeldatud grupi 55 märkuses 1, polüpropüleenist

4

0

5501 90 00

Sünteesfilamentköisik, mida on kirjeldatud grupi 55 märkuses 1 (v.a akrüülidest või
modakrüülidest, polüestritest, polüpropüleenist, nailonist või muudest polüamiididest)

4

0
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5502 00 10

Tehisfilamentköisik, mida on kirjeldatud grupi 55 märkuses 1, viskoosist

4

0

5502 00 40

Tehisfilamentköisik, mida on kirjeldatud grupi 55 märkuses 1, atsetaadist

4

0

5502 00 80

Tehisfilamentköisik, mida on kirjeldatud grupi 55 märkuses 1 (v.a viskoosist või atse
taadist)

4

0

5503 11 00

Staapelkiud aramiidist, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmis
tamata

4

0

5503 19 00

Staapelkiud nailonist või muudest polüamiididest, kraasimata, kammimata või muul
viisil ketramiseks ettevalmistamata (v.a aramiidist)

4

0

5503 20 00

Staapelkiud polüestritest, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks etteval
mistamata

4

0

5503 30 00

Staapelkiud akrüülidest või modakrüülidest, kraasimata, kammimata või muul viisil ke
tramiseks ettevalmistamata

4

0

5503 40 00

Staapelkiud polüpropüleenist, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ette
valmistamata

4

0

5503 90 10

Staapelkiud kloorkiududest, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks etteval
mistamata

4

0

5503 90 90

Sünteesstaapelkiud, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmista
mata (v.a polüpropüleenist, akrüülidest, modakrüülidest, polüestritest, nailonist või
muudest polüamiididest, ning staapelkiud kloorkiududest)

4

0

5504 10 00

Staapelkiud viskooskiust, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks etteval
mistamata

4

0

5504 90 00

Tehisstaapelkiud, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata
(v.a viskooskiust)

4

0

5505 10 10

Nailonist või muudest polüamiididest staapelkiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäät
med ja kohestatud jäätmed)

4

0

5505 10 30

Polüestritest staapelkiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäät
med)

4

0

5505 10 50

Akrüülidest või modakrüülidest staapelkiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja
kohestatud jäätmed)

4

0
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5505 10 70

Polüpropüleenist staapelkiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud
jäätmed)

4

0

5505 10 90

Sünteesstaapelkiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed) (v.a
polüpropüleenist, akrüülidest või modakrüülidest, polüestrist, nailonist ja muudest po
lüamiididest staapelkiudude jäätmed)

4

0

5505 20 00

Tehisstaapelkiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

4

0

5506 10 00

Staapelkiud nailonist või muudest polüamiididest, kraasitud, kammitud või muul viisil
ketramiseks ettevalmistatud

4

0

5506 20 00

Staapelkiud polüestritest, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmista
tud

4

0

5506 30 00

Staapelkiud akrüülidest või modakrüülidest, kraasitud, kammitud või muul viisil ketra
miseks ettevalmistatud

4

0

5506 90 10

Staapelkiud kloorkiududest, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks etteval
mistatud

4

0

5506 90 90

Sünteesstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud (v.
a akrüülidest, modakrüülidest, polüestritest, nailonist või muudest polüamiididest, ning
staapelkiud kloorkiududest)

4

0

5507 00 00

Tehisstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud

4

0

5508 10 10

Õmblusniit sünteesstaapelkiududest (v.a jaemüügiks pakendatud)

4

0

5508 10 90

Õmblusniit sünteesstaapelkiududest, jaemüügiks pakendatud

5

0

5508 20 10

Õmblusniit tehisstaapelkiududest (v.a jaemüügiks pakendatud)

4

0

5508 20 90

Õmblusniit tehisstaapelkiududest, jaemüügiks pakendatud

5

0

5509 11 00

Ühekordne lõng nailoni või muude polüamiidstaapelkiudude sisaldusega vähemalt
85 % massist (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5509 12 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng nailoni või muude polüamiidstaapelkiu
dude sisaldusega vähemalt 85 % massist (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud
lõng)

4

0
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5509 21 00

Ühekordne lõng polüesterstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist (v.a õm
blusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5509 22 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng polüesterstaapelkiudude sisaldusega vähe
malt 85 % massist (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5509 31 00

Ühekordne lõng akrüül- või modakrüülstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % mas
sist (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5509 32 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng akrüül- või modakrüülstaapelkiudude si
saldusega vähemalt 85 % massist (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5509 41 00

Ühekordne lõng sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist (v.a õmblus
niit ja jaemüügiks pakendatud lõng, lõng akrüül-, modakrüül-, polüester-, nailon- või
muudest polüamiidstaapelkiududest)

4

0

5509 42 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähe
malt 85 % massist (v.a õmblusniit, jaemüügiks pakendatud lõng, lõng akrüül-, moda
krüül-, polüester-, nailon- või muudest polüamiidstaapelkiududest)

4

0

5509 51 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes tehisstaapelkiududega (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud
lõng)

4

0

5509 52 00

Lõng, mis sisaldab üle 50 %, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes lambavillaga või muude loomade villaga (v.a õmblusniit ja jae
müügiks pakendatud lõng)

4

0

5509 53 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5509 59 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, muu kui
segus peamiselt või üksnes puuvillaga, lambavillaga või muude loomade villaga või te
hisstaapelkiududega (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5509 61 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist akrüül- või modakrüülstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes lambavillaga või muude loomade villaga (v.a õmblus
niit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5509 62 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist akrüül- või modakrüülstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud
lõng)

4

0
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5509 69 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist akrüül- või modakrüülstaapelkiu
dusid, muu kui segus peamiselt või üksnes puuvillaga, lambavillaga või muude loo
made villaga (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5509 91 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes lambavillaga või muude loomade villaga (v.a õmblusniit, jaemüügiks
pakendatud lõng ning lõng polüester-, akrüül- või modakrüülstaapelkiududest)

4

0

5509 92 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes puuvillaga (v.a õmblusniit, jaemüügiks pakendatud lõng ning lõng
polüester-, akrüül- või modakrüülstaapelkiududest)

4

0

5509 99 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, muu kui
segus peamiselt või üksnes puuvillaga, lambavillaga või muude loomade villaga (v.a
õmblusniit, jaemüügiks pakendatud lõng ning lõng polüester-, akrüül- või modakrüüls
taapelkiududest)

4

0

5510 11 00

Ühekordne lõng tehisstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist (v.a õmblusniit
ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5510 12 00

Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng tehisstaapelkiudude sisaldusega vähemalt
85 % massist (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5510 20 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes lambavillaga või muude loomade villaga (v.a õmblusniit ja jaemüügiks
pakendatud lõng)

4

0

5510 30 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes puuvillaga (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5510 90 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, muu kui se
gus peamiselt või üksnes puuvillaga, lambavillaga või muude loomade villaga, (v.a õm
blusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

4

0

5511 10 00

Lõng sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, jaemüügiks pakenda
tud (v.a õmblusniit)

5

0

5511 20 00

Lõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiude, jaemüügiks
pakendatud (v.a õmblusniit)

5

0
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5511 30 00

Lõng tehisstaapelkiududest, jaemüügiks pakendatud (v.a õmblusniit)

5

0

5512 11 00

Riie polüesterstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, pleegitamata või plee
gitatud

8

0

5512 19 10

Riie polüesterstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, trükitud

8

0

5512 19 90

Riie polüesterstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, värvitud või kirjukoe
line

8

0

5512 21 00

Riie akrüül- või modakrüülstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, pleegita
mata või pleegitatud

8

0

5512 29 10

Riie akrüül- või modakrüülstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, trükitud

8

0

5512 29 90

Riie akrüül- või modakrüülstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, värvitud
või kirjukoeline

8

0

5512 91 00

Riie sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, pleegitamata või pleegi
tatud (v.a akrüül-, modakrüül- või polüesterstaapelkiududest)

8

0

5512 99 10

Riie sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, trükitud (v.a akrüül-,
modakrüül- või polüesterstaapelkiududest)

8

0

5512 99 90

Riie sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, värvitud või kirjukoeline
(v.a akrüül-, modakrüül- või polüesterstaapelkiududest)

8

0

5513 11 20

Labasekoeline riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, pleegita
mata või pleegitatud, laiusega kuni 165 cm

8

0

5513 11 90

Labasekoeline riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, pleegita
mata või pleegitatud, laiusega üle 165 cm

8

0

5513 12 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, 3- või 4-lõngalise
toimse (sh risttoimse) sidusega, pleegitamata või pleegitatud

8

0

5513 13 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, pleegitamata või plee
gitatud (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega ja labasekoeline riie)

8

0
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5513 19 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, pleegitamata või pleegita
tud (v.a polüesterstaapelkiududest)

8

0

5513 21 10

Labasekoeline riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, värvitud,
laiusega kuni 135 cm

8

0

5513 21 30

Labasekoeline riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, värvitud,
laiusega üle 135 cm, kuid mitte üle 165 cm

8

0

5513 21 90

Labasekoeline riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, värvitud,
laiusega üle 165 cm

8

0

5513 23 10

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, 3- või 4-lõngalise
toimse (sh risttoimse) sidusega, värvitud

8

0

5513 23 90

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, värvitud (v.a labase
koeline ja 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega riie)

8

0

5513 29 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, värvitud (v.a polüesters
taapelkiududest)

8

0

5513 31 00

Labasekoeline riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, kirjukoe
line

8

0

5513 39 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, kirjukoeline (v.a labase
koeline riie polüesterstaapelkiududest)

8

0

5513 41 00

Labasekoeline riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, trükitud

8

0

5513 49 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega kuni 170 g/m2, trükitud (v.a labasekoeline
riie polüesterstaapelkiududest)

8

0
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5514 11 00

Labasekoeline riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudu
sid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, pleegitamata
või pleegitatud

8

0

5514 12 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, 3- või 4-lõngalise
toimse (sh risttoimse) sidusega, pleegitamata või pleegitatud

8

0

5514 19 10

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, pleegitamata või pleegi
tatud (v.a 3- või 4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega ja labasekoeline)

8

0

5514 19 90

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, pleegitamata või pleegitatud
(v.a polüesterstaapelkiududest)

8

0

5514 21 00

Labasekoeline riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, värvitud

8

0

5514 22 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, 3- või 4-lõngalise
toimse (sh risttoimse) sidusega, värvitud

8

0

5514 23 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, värvitud (v.a 3- või 4lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega ja labasekoeline riie)

8

0

5514 29 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, värvitud (v.a polüesterstaa
pelkiududest)

8

0

5514 30 10

Labasekoeline riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, kirjukoe
line

8

0

5514 30 30

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, 3- või 4-lõngalise
toimse (sh risttoimse) sidusega, kirjukoeline

8

0
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5514 30 50

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, kirjukoeline (v.a 3- või
4-lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega ja labasekoeline)

8

0

5514 30 90

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, kirjukoeline (v.a polüesters
taapelkiududest)

8

0

5514 41 00

Labasekoeline riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, trükitud

8

0

5514 42 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, 3- või 4-lõngalise
toimse (sh risttoimse) sidusega, trükitud

8

0

5514 43 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, trükitud (v.a 3- või 4lõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega ja labasekoeline)

8

0

5514 49 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega üle 170 g/m2, trükitud (v.a polüesterstaa
pelkiududest)

8

0

5515 11 10

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes viskoosstaapelkiududega, pleegitamata või pleegitatud

8

0

5515 11 30

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes viskoosstaapelkiududega, trükitud

8

0

5515 11 90

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes viskoosstaapelkiududega, värvitud või kirjukoeline

8

0

5515 12 10

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega, pleegitamata või pleegitatud

8

0

5515 12 30

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega, trükitud

8

0
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5515 12 90

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega, värvitud või kirjukoeline

8

0

5515 13 11

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kraasvillaga, pleegitamata või pleegita
tud

8

0

5515 13 19

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kraasvillaga, värvitud, kirjukoeline või
trükitud

8

0

5515 13 91

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kammvillaga, pleegitamata või pleegi
tatud

8

0

5515 13 99

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kammvillaga, värvitud, kirjukoeline
või trükitud

8

0

5515 19 10

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid (v.a segus
peamiselt või üksnes lambavillaga või muude loomade villaga, keemiliste filamentkiu
dudega, viskoosstaapelkiududega või puuvillaga, pleegitamata või pleegitatud)

8

0

5515 19 30

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid (v.a segus
peamiselt või üksnes lambavillaga või muude loomade villaga, keemiliste filamentkiu
dudega, viskoosstaapelkiududega või puuvillaga, trükitud)

8

0

5515 19 90

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist polüesterstaapelkiudusid (v.a segus
peamiselt või üksnes lambavillaga või muude loomade villaga, keemiliste filamentkiu
dudega, viskoosstaapelkiududega või puuvillaga, värvitud või kirjukoeline)

8

0

5515 21 10

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist akrüül- või modakrüülstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega, pleegitamata või plee
gitatud

8

0

5515 21 30

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist akrüül- või modakrüülstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega, trükitud

8

0

5515 21 90

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist akrüül- või modakrüülstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega, värvitud või kirjukoe
line

8

0
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5515 22 11

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist akrüül- või modakrüülstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kraasvillaga, pleegitamata
või pleegitatud

8

0

5515 22 19

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist akrüül- või modakrüülstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kraasvillaga, värvitud, kir
jukoeline või trükitud

8

0

5515 22 91

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist akrüül- või modakrüülstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kammvillaga, pleegita
mata või pleegitatud

8

0

5515 22 99

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist akrüül- või modakrüülstaapelkiu
dusid, segus peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kammvillaga, värvitud,
kirjukoeline või trükitud

8

0

5515 29 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist akrüül- või modakrüülstaapelkiu
dusid (v.a segus peamiselt või üksnes lambavillaga või muude loomade villaga, keemi
liste filamentkiududega või puuvillaga)

8

0

5515 91 10

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes keemiliste filamentkiududega, pleegitamata või pleegitatud (v.a
akrüül-, modakrüül- või polüesterstaapelkiududest)

8

0

5515 91 30

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes keemiliste filamentkiududega, trükitud (v.a akrüül-, modakrüül- või
polüesterstaapelkiududest)

8

0

5515 91 90

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, segus pea
miselt või üksnes keemiliste filamentkiududega, värvitud või kirjukoeline (v.a akrüül-,
modakrüül- või polüesterstaapelkiududest)

8

0

5515 99 20

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, muu kui se
gus peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiudude või puuvillaga, pleegitamata või
pleegitatud (v.a akrüül-, modakrüül- või polüesterstaapelkiududest)

8

0

5515 99 40

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, muu kui se
gus peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiudude või puuvillaga, trükitud (v.a
akrüül-, modakrüül- või polüesterstaapelkiududest)

8

0

5515 99 80

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist sünteesstaapelkiudusid, muu kui se
gus peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiudude või puuvillaga, värvitud või kirju
koeline (v.a akrüül-, modakrüül- või polüesterstaapelkiududest)

8

0
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5516 11 00

Riie tehisstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, pleegitamata või pleegita
tud

8

0

5516 12 00

Riie tehisstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, värvitud

8

0

5516 13 00

Riie tehisstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, kirjukoeline

8

0

5516 14 00

Riie tehisstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist, trükitud

8

0

5516 21 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes keemiliste filamentkiududega, pleegitamata või pleegitatud

8

0

5516 22 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes keemiliste filamentkiududega, värvitud

8

0

5516 23 10

Žakaarriie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus
peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega, kirjukoeline, laiusega vähemalt
140 cm (madratsitikkriie)

8

0

5516 23 90

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes keemiliste filamentkiududega, kirjukoeline (v.a žakaarriie laiusega vähe
malt 140 cm; madratsitikkriie)

8

0

5516 24 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes keemiliste filamentkiududega, trükitud

8

0

5516 31 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes lambavillaga või muude loomade villaga, pleegitamata või pleegitatud

8

0

5516 32 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes lambavillaga või muude loomade villaga, värvitud

8

0

5516 33 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes lambavillaga või muude loomade villaga, kirjukoeline

8

0

5516 34 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes lambavillaga või muude loomade villaga, trükitud

8

0

5516 41 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes puuvillaga, pleegitamata või pleegitatud

8

0
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5516 42 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes puuvillaga, värvitud

8

0

5516 43 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes puuvillaga, kirjukoeline

8

0

5516 44 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid, segus peami
selt või üksnes puuvillaga, trükitud

8

0

5516 91 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid (v.a segus pea
miselt või üksnes puuvillaga, lambavillaga või muude loomade villaga või keemiliste fi
lamentkiududega), pleegitamata või pleegitatud

8

0

5516 92 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid (v.a segus pea
miselt või üksnes puuvillaga, lambavillaga või muude loomade villaga või keemiliste fi
lamentkiududega), värvitud

8

0

5516 93 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid (v.a segus pea
miselt või üksnes puuvillaga, lambavillaga või muude loomade villaga või keemiliste fi
lamentkiududega), kirjukoeline

8

0

5516 94 00

Riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist tehisstaapelkiudusid (v.a segus pea
miselt või üksnes puuvillaga, lambavillaga või muude loomade villaga või keemiliste fi
lamentkiududega), trükitud

8

0

5601 10 10

Vatist hügieenisidemed ja -tampoonid, mähkmed jms hügieenitarbed, keemilistest kiu
dudest

5

0

5601 10 90

Vatist hügieenisidemed ja -tampoonid, mähkmed jms hügieenitarbed, taimsetest teks
tiilmaterjalidest

3,8

0

5601 21 10

Hügroskoopne puuvillavatt ja muud tooted sellest (v.a hügieenisidemed ja -tampoonid,
mähkmed jms hügieenitarbed, vatt ja vatitooted, ravimitega immutatud või kaetud või
jaemüügipakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veteri
naarias, ning tooted impregneeritud, pealistatud või kaetud parfümeeria- või kosmeeti
katoodetega, seebiga, puhastusvahenditega jne)

3,8

0

5601 21 90

Mittehügroskoopne puuvillavatt ja muud tooted sellest (v.a hügieenisidemed ja -tam
poonid, mähkmed jms hügieenitarbed, vatt ja vatitooted, ravimitega immutatud või
kaetud või jaemüügipakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis
või veterinaarias, ning tooted impregneeritud, pealistatud või kaetud parfümeeria- või
kosmeetikatoodetega, seebiga, puhastusvahenditega jne)

3,8

0

5601 22 10

Keemilistest kiududest vatt rullides diameetriga kuni 8 mm (v.a täielikult riidega kae
tud)

3,8

0
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5601 22 91

Sünteeskiududest vatt ja muud tooted sellest (v.a rullides diameetriga kuni 8 mm, hü
gieenisidemed ja -tampoonid, mähkmed jms hügieenitarbed, vatt ja vatitooted, ravimi
tega immutatud või kaetud või jaemüügipakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis,
kirurgias, hambaravis või veterinaarias, ning tooted impregneeritud, pealistatud või
kaetud parfümeeria- või kosmeetikatoodetega, seebiga jne)

4

0

5601 22 99

Tehiskiududest vatt ja muud tooted sellest (v.a rullides diameetriga kuni 8 mm, hügiee
nisidemed ja -tampoonid, mähkmed jms hügieenitarbed, vatt ja vatitooted, ravimitega
immutatud või kaetud või jaemüügipakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirur
gias, hambaravis või veterinaarias, ning tooted impregneeritud, pealistatud või kaetud
parfümeeria- või kosmeetikatoodetega, seebiga jne)

4

0

5601 29 00

Tekstiilvatt ja muud tooted sellest (v.a puuvillast või keemilistest kiududest; hügieenisi
demed ja -tampoonid, mähkmed jms hügieenitarbed, vatt ja vatitooted, ravimitega im
mutatud või kaetud või jaemüügipakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirur
gias, hambaravis või veterinaarias, ning tooted impregneeritud, pealistatud või kaetud
parfümeeria- või kosmeetikatoodetega, seebiga, puhastusvahenditega jne)

3,8

0

5601 30 00

Tekstiilflokk, -tolm, -ebemed

3,2

0

5602 10 11

Nõeltöödeldud vilt džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest, impregneeri
mata, pealistamata, katmata ja lamineerimata, mujal nimetamata

6,7

0

5602 10 19

Nõeltöödeldud vilt, impregneerimata, pealistamata, katmata ja lamineerimata, mujal ni
metamata (v.a džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest)

6,7

0

5602 10 31

Läbiõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismeetodil) valmistatud vilt, impregneeri
mata, pealistamata, katmata ja lamineerimata, lamba- või muude loomade villast, mujal
nimetamata

6,7

0

5602 10 35

Läbiõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismeetodil) valmistatud vilt, impregneeri
mata, pealistamata, katmata ja lamineerimata, loomakarvadest, mujal nimetamata

6,7

0

5602 10 39

Läbiõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismeetodil) valmistatud vilt, impregneeri
mata, pealistamata, katmata ja lamineerimata, mujal nimetamata (v.a lamba- või muude
loomade villast või loomakarvadest)

6,7

0

5602 10 90

Nõeltöödeldud või läbiõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismeetodil) valmistatud
vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud, mujal nimetamata

6,7

0

5602 21 00

Vilt, impregneerimata, pealistamata, katmata ja lamineerimata, lamba- või muude loo
made villast, mujal nimetamata (v.a nõeltöödeldud või läbiõmblemismeetodil (silmku
dumis-õmblemismeetodil) valmistatud vilt)

6,7

0
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5602 29 00

Vilt, impregneerimata, pealistamata, katmata ja lamineerimata (v.a lamba- või muude
loomade villast; nõeltöödeldud või läbiõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismee
todil) valmistatud vilt)

6,7

0

5602 90 00

Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud (v.a nõeltöödeldud või lä
biõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismeetodil) valmistatud)

6,7

0

5603 11 10

Lausriie keemilistest kiududest, pealistatud või kaetud, mujal nimetamata, pindtihedu
sega kuni 25 g/m2

4,3

0

5603 11 90

Lausriie keemilistest kiududest, pindtihedusega kuni 25 g/m2, impregneeritud või lami
neeritud või mitte, mujal nimetamata (v.a pealistatud või kaetud)

4,3

0

5603 12 10

Lausriie keemilistest kiududest, pealistatud või kaetud, mujal nimetamata, pindtihedu
sega üle 25 g/m2, kuid mitte üle 70 g/m2

4,3

0

5603 12 90

Lausriie keemilistest kiududest, pindtihedusega üle 25 g/m2, kuid mitte üle 70 g/m2,
impregneeritud või lamineeritud või mitte, mujal nimetamata (v.a pealistatud või kae
tud)

4,3

0

5603 13 10

Lausriie keemilistest kiududest, pealistatud või kaetud, mujal nimetamata, pindtihedu
sega üle 70 g/m2, kuid mitte üle 150 g/m2

4,3

0

5603 13 90

Lausriie keemilistest kiududest, pindtihedusega üle 70 g/m2, kuid mitte üle 150 g/m2,
impregneeritud või lamineeritud või mitte, mujal nimetamata (v.a pealistatud või kae
tud)

4,3

0

5603 14 10

Lausriie keemilistest kiududest, pealistatud või kaetud, mujal nimetamata, pindtihedu
sega üle 150 g/m2

4,3

0

5603 14 90

Lausriie keemilistest kiududest, pindtihedusega üle 150 g/m2, impregneeritud või lami
neeritud või mitte, mujal nimetamata (v.a pealistatud või kaetud)

4,3

0

5603 91 10

Lausriie pindtihedusega kuni 25 g/m2, pealistatud või kaetud, mujal nimetamata, (v.a
keemilistest kiududest)

4,3

0

5603 91 90

Lausriie pindtihedusega kuni 25 g/m2, impregneeritud või lamineeritud või mitte, mu
jal nimetamata (v.a pealistatud või kaetud ja keemilistest kiududest)

4,3

0

5603 92 10

Lausriie pindtihedusega üle 25 g/m2, kuid kuni 70 g/m2, pealistatud või kaetud, mujal
nimetamata (v.a keemilistest kiududest)

4,3

0

5603 92 90

Lausriie pindtihedusega üle 25 g/m2, kuid kuni 70 g/m2, impregneeritud või lamineeri
tud või mitte, mujal nimetamata (v.a pealistatud või kaetud ja keemilistest kiududest)

4,3

0

5603 93 10

Lausriie pindtihedusega üle 70 g/m2, kuid kuni 150 g/m2, pealistatud või kaetud, mujal
nimetamata (v.a keemilistest kiududest)

4,3

0
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5603 93 90

Lausriie pindtihedusega üle 70 g/m2, kuid kuni 150 g/m2, impregneeritud või laminee
ritud või mitte, mujal nimetamata (v.a pealistatud või kaetud ja keemilistest kiududest)

4,3

0

5603 94 10

Lausriie pindtihedusega üle 150 g/m2, pealistatud või kaetud, mujal nimetamata (v.a
keemilistest kiududest)

4,3

0

5603 94 90

Lausriie pindtihedusega üle 150 g/m2, impregneeritud või lamineeritud või mitte, mujal
nimetamata (v.a pealistatud või kaetud ja keemilistest kiududest)

4,3

0

5604 10 00

Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael

4

0

5604 90 10

Eriti tugev lõng polüester-, nailon- või teistest polüamiidkiududest või viskooskiust, im
pregneeritud või pealistatud kummi või plastiga

4

0

5604 90 90

Tekstiillõng ning rubriigi 5404 või 5405 ribad jms, impregneeritud, pealistatud, kaetud
või ümbritsetud kummi või plastiga (v.a eriti tugev lõng polüester-, nailon- või teistest
polüamiidkiududest või viskooskiust, impregneeritud või pealistatud kummi või plas
tiga; tehiskätgut, niit ja nöör õngekonksu kinnitusega või muul viisil õngenööriks ku
jundatud)

4

0

5605 00 00

Metalliseeritud lõng, mähitud või mähkimata, mis koosneb metallniidi, -riba või -pul
briga kombineeritud või metalliga kaetud tekstiillõngast või rubriigi 5404 või 5405 ri
bast vms (v.a lõngad tekstiilkiudude ja metallikiudude segust, antistaatiliste omadustega;
metalltraadiga tugevdatud lõngad; kaunistused)

4

0

5606 00 10

Bukleelõng (v.a rubriiki 5605 kuuluv metall-lõng ja metalliseeritud lõng; mähitud lõng
hobusejõhvist; tekstiiliga kaetud kumminiit; pael, nöör jm rubriigi 5808 punutud teks
tiilitooted; mähitud metall-lõng

8

0

5606 00 91

Mähitud lõng (v.a rubriiki 5605 kuuluv metall-lõng ja metalliseeritud lõng; mähitud
lõng hobusejõhvist; tekstiiliga kaetud kumminiit; pael, nöör jm rubriigi 5808 punutud
tekstiilitooted; mähitud metall-lõng

5,3

0

5606 00 99

Šenill-lõng (k.a šenill-lõng flokist); rubriigi 5404 või 5405 mähitud ribad jms (v.a ru
briiki 5605 kuuluv metall-lõng ja metalliseeritud lõng; mähitud lõng hobusejõhvist;
tekstiiliga kaetud kumminiit; pael, nöör jm rubriigi 5808 punutud tekstiilitooted; mähi
tud metall-lõng

5,3

0

5607 21 00

Sidumis- või pakkenöör sisalist või muudest perekond Agave taimede kiududest

12

0
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5607 29 10

Nöörid, paelad, köied ja trossid sisalist või muudest perekond Agave taimede kiududest,
põimitud või punutud või mitte, ning impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritse
tud kummi või plastiga või mitte, joontihedusega üle 100 000 detsiteksi (10 g/m) (v.a
sidumis- või pakkenöör)

12

0

5607 29 90

Nöörid, paelad, köied ja trossid sisalist või muudest perekond Agave taimede kiududest,
põimitud või punutud või mitte, ning impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritse
tud kummi või plastiga või mitte, joontihedusega kuni 100 000 detsiteksi (10 g/m) (v.
a sidumis- või pakkenöör)

12

0

5607 41 00

Sidumis- või pakkenöör polüetüleenist või polüpropüleenist

8

0

5607 49 11

Nöörid, paelad, köied ja trossid polüetüleenist või polüpropüleenist, põimitud või pu
nutud, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga või
mitte, joontihedusega üle 50 000 detsiteksi (5 g/m) (v.a sidumis- või pakkenöör)

8

0

5607 49 19

Nöörid, paelad, köied ja trossid polüetüleenist või polüpropüleenist, põimimata ja pu
numata, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga või
mitte, joontihedusega üle 50 000 detsiteksi (5 g/m) (v.a sidumis- või pakkenöör)

8

0

5607 49 90

Nöörid, paelad, köied ja trossid polüetüleenist või polüpropüleenist, põimitud või pu
nutud või mitte, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plas
tiga või mitte, joontihedusega kuni 50 000 detsiteksi (5 g/m) (v.a sidumis- või pakke
nöör)

8

0

5607 50 11

Nöörid, paelad, köied ja trossid nailonist või muudest polüamiid- või polüesterkiudu
dest, põimitud või punutud, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud
kummi või plastiga või mitte, joontihedusega üle 50 000 detsiteksi (5 g/m)

8

0

5607 50 19

Nöörid, paelad, köied ja trossid nailonist või muudest polüamiid- või polüesterkiudu
dest, põimimata ja punumata, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud
kummi või plastiga või mitte, joontihedusega üle 50 000 detsiteksi (5 g/m)

8

0

5607 50 30

Nöörid, paelad, köied ja trossid nailonist või muudest polüamiid- või polüesterkiudu
dest, põimitud või punutud või mitte, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbrit
setud kummi või plastiga või mitte, joontihedusega üle 50 000 detsiteksi (5 g/m)

8

0

5607 50 90

Nöörid, paelad, köied ja trossid muudest sünteeskiududest, põimitud või punutud või
mitte ning impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga või
mitte (v.a polüetüleenist, polüpropüleenist, polüestritest, nailonist või muudest polüa
miidkiududest)

8

0

5607 90 20

Nöörid, paelad, köied ja trossid manillakanepist (abaka ehk Musa textilis Nee) või muu
dest kõvadest (lehe) kiududest; džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest, põi
mitud või punutud või mitte ning impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud
kummi või plastiga või mitte

6

0
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5607 90 90

Nöörid, paelad, köied ja trossid, põimitud või punutud või mitte ning impregneeritud,
pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga või mitte (v.a sünteeskiududest,
džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest, sisalist või muudest perekond
Agave taimede kiududest, manillakanepist (abaka ehk Musa textilis Nee) või muudest kõ
vadest (lehe) kiududest)

8

0

5608 11 11

Sõlmitud kalavõrgud nööridest, paeltest, köitest või trossidest valmistoodetena, nailo
nist või muust polüamiidkiust (v.a kahvad)

8

0

5608 11 19

Sõlmitud kalavõrgud lõngast valmistoodetena, nailonist või muust polüamiidkiust (v.a
kahvad)

8

0

5608 11 91

Sõlmitud kalavõrgud nööridest, paeltest, köitest või trossidest valmistoodetena, keemi
listest tekstiilmaterjalidest (v.a nailonist või muust polüamiidkiust ja kahvad)

8

0

5608 11 99

Sõlmitud kalavõrgud lõngast valmistoodetena, keemilistest tekstiilmaterjalidest (v.a nai
lonist või muust polüamiidkiust ja kahvad)

8

0

5608 19 11

Sõlmitud võrgud nööridest, paeltest, köitest või trossidest valmistoodetena, nailonist
või muust polüamiidkiust (v.a kalavõrgud, juuksevõrgud, võrgud sporditarbeks, sh kah
vad, liblikavõrgud jms)

8

0

5608 19 19

Sõlmitud võrgud valmistoodetena, nailonist või muust polüamiidkiust (v.a nööridest,
paeltest, köitest või trossidest, kalavõrgud, juuksevõrgud, võrgud sporditarbeks, sh kah
vad, liblikavõrgud jms)

8

0

5608 19 30

Sõlmitud võrgud valmistoodetena, keemilistest tekstiilmaterjalidest (v.a nailonist või
muust polüamiidkiust, kalavõrgud, juuksevõrgud, võrgud sporditarbeks, sh kahvad, li
blikavõrgud jms)

8

0

5608 19 90

Sõlmitud võrgulina nööridest, paeltest või köitest, tüki või meetri kaupa; keemilistest
tekstiilmaterjalidest (v.a võrgud valmistoodetena)

8

0

5608 90 00

Sõlmitud võrgulina nööridest, paeltest või köitest, tüki või meetri kaupa; kalavõrgud
valmistoodetena ja muud taimsetest tekstiilmaterjalidest võrgud valmistoodetena (v.a
juuksevõrgud, võrgud sporditarbeks, sh kahvad, liblikavõrgud jms)

8

0

5609 00 00

Mujal nimetamata tooted lõngast, rubriikide 5404 ja 5405 ribadest vms, või rubriigi
5607 nöörist, paelast, köiest või trossist

5,8

0
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5701 10 10

Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted valmistoodetena või mitte, lambavõi muude loomade villast, mis sisaldavad üle 10 % massist siidi või siidijääke, v.a siidi
kraasmeid

8

0

5701 10 90

Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted valmistoodetena või mitte, lambavõi muude loomade villast (v.a need, mis sisaldavad üle 10 % massist siidi või siidi
jääke, v.a siidikraasmeid)

8 MAX
2,8 EUR/m2

0

5701 90 10

Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted valmistoodetena või mitte, siidist,
siidijäätmetest peale siidikraasmete, sünteeskiududest, rubriigi 5605 metalliseeritud lõn
gast või metallniiti sisaldavatest tekstiilkiududest

8

0

5701 90 90

Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted valmistoodetena või mitte, tekstiil
materjalist (v.a lamba- või muude loomade villast, siidist, siidijäätmetest peale siidi
kraasmete või metallniiti sisaldavatest tekstiilkiududest)

3,5

0

5702 10 00

„Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad valmistoodetena või
mitte

3

0

5702 20 00

Telgedel kootud kookoskiust põrandakatted, valmistoodetena või mitte

4

0

5702 31 10

Telgedel kootud Axminsteri karusvaibad lamba- või muude loomade villast, v.a taftingja flokeeritud vaibad, pooltoodetena

8

0

5702 31 80

Telgedel kootud karusvaibad jm põrandakatted lamba- või muude loomade villast, v.a
tafting- ja flokeeritud vaibad, pooltoodetena (v.a Axminsteri vaibad, „Kelem“, „Schu
macks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad)

8

0

5702 32 10

Telgedel kootud Axminsteri karusvaibad keemilistest tekstiilmaterjalidest, v.a tafting- ja
flokeeritud vaibad, pooltoodetena

8

0

5702 32 90

Telgedel kootud karusvaibad jm põrandakatted keemilistest tekstiilmaterjalidest, v.a taf
ting- ja flokeeritud vaibad, pooltoodetena (v.a Axminsteri vaibad, „Kelem“, „Schu
macks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad)

8

0

5702 39 00

Telgedel kootud karusvaibad jm tekstiilpõrandakatted taimsetest tekstiilmaterjalidest
või loomakarvadest (v.a tafting- ja flokeeritud vaibad), pooltoodetena (v.a „Kelem“,
„Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad ning kookoskiust põranda
katted)

8

0

5702 41 10

Telgedel kootud Axminsteri karusvaibad lamba- või muude loomade villast, v.a taftingja flokeeritud vaibad, valmistoodetena

8

0

5702 41 90

Telgedel kootud karusvaibad jm põrandakatted lamba- või muude loomade villast, v.a
tafting- ja flokeeritud vaibad, valmistoodetena (v.a „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“
jms käsitelgedel kootud vaibad ja Axminsteri vaibad)

8

0
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5702 42 10

Telgedel kootud Axminsteri karusvaibad keemilistest tekstiilmaterjalidest, v.a tafting- ja
flokeeritud vaibad, valmistoodetena

8

0

5702 42 90

Telgedel kootud karusvaibad jm põrandakatted keemilistest tekstiilmaterjalidest, v.a taf
ting- ja flokeeritud vaibad, valmistoodetena (v.a „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“
jms käsitelgedel kootud vaibad ja Axminsteri vaibad)

8

0

5702 49 00

Telgedel kootud karusvaibad jm tekstiilpõrandakatted taimsetest tekstiilmaterjalidest
või loomakarvadest (v.a tafting- ja flokeeritud vaibad), valmistoodetena (v.a „Kelem“,
„Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad ning kookoskiust põranda
katted)

8

0

5702 50 10

Telgedel kootud vaibad jm põrandakatted, v.a karusvaibad, lamba- või muude loomade
villast, v.a tafting- ja flokeeritud vaibad, pooltoodetena (v.a „Kelem“, „Schumacks“, „Ka
ramanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad)

8

0

5702 50 31

Telgedel kootud vaibad jm põrandakatted, v.a karusvaibad, polüpropüleenist, v.a taf
ting- ja flokeeritud vaibad, pooltoodetena (v.a „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ jms
käsitelgedel kootud vaibad)

8

0

5702 50 39

Telgedel kootud vaibad jm põrandakatted, v.a karusvaibad, keemilistest tekstiilmaterjali
dest, v.a tafting- ja flokeeritud vaibad, pooltoodetena (v.a polüpropüleenist, „Kelem“,
„Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad)

8

0

5702 50 90

Telgedel kootud vaibad jm tekstiilpõrandakatted, v.a karusvaibad, taimsetest tekstiilma
terjalidest või loomakarvadest (v.a tafting- ja flokeeritud vaibad), pooltoodetena (v.a
„Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad ning kookoskiust
põrandakatted)

8

0

5702 91 00

Telgedel kootud vaibad jm põrandakatted, v.a karusvaibad, lamba- või muude loomade
villast, v.a tafting- ja flokeeritud vaibad, valmistoodetena (v.a „Kelem“, „Schumacks“,
„Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad)

8

0

5702 92 10

Telgedel kootud vaibad jm põrandakatted, v.a karusvaibad, polüpropüleenist, v.a taf
ting- ja flokeeritud vaibad, valmistoodetena (v.a „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“
jms käsitelgedel kootud vaibad)

8

0

5702 92 90

Telgedel kootud vaibad jm põrandakatted, v.a karusvaibad, keemilistest tekstiilmaterjali
dest, v.a tafting- ja flokeeritud vaibad, valmistoodetena (v.a polüpropüleenist, „Kelem“,
„Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad)

8

0

5702 99 00

Telgedel kootud vaibad jm tekstiilpõrandakatted, v.a karusvaibad, taimsetest tekstiilma
terjalidest või loomakarvadest (v.a tafting- ja flokeeritud vaibad), valmistoodetena (v.a
„Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad ning kookoskiust
põrandakatted)

8

0
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5703 10 00

Taftingvaibad ja muud taftingpõrandakatted, lamba- või muude loomade villast, valmis
toodetena või mitte

8

0

5703 20 11

Taftingvaibad nailonist või muust polüamiidkiust plaatidena, mille pindala on kuni
0,3 m2, trükitud

8

0

5703 20 19

Taftingvaibad ja muud taftingpõrandakatted nailonist või muust polüamiidkiust, val
mistoodetena või mitte, trükitud (v.a vaibad plaatidena, mille pindala on kuni 0,3 m2)

8

0

5703 20 91

Taftingvaibad nailonist või muust polüamiidkiust plaatidena, mille pindala on kuni
0,3 m2 (v.a trükitud)

8

0

5703 20 99

Taftingvaibad ja muud taftingpõrandakatted nailonist või muust polüamiidkiust, val
mistoodetena või mitte (v.a trükitud ning vaibad plaatidena, mille pindala on kuni
0,3 m2)

8

0

5703 30 11

Taftingvaibad polüpropüleenist plaatidena, mille pindala on kuni 0,3 m2

8

0

5703 30 19

Taftingvaibad ja muud taftingpõrandakatted polüpropüleenist, valmistoodetena või
mitte (v.a vaibad plaatidena, mille pindala on kuni 0,3 m2)

8

0

5703 30 81

Taftingvaibad keemilistest tekstiilmaterjalidest plaatidena, mille pindala on kuni 0,3 m2
(v.a polüpropüleenist, nailonist või muust polüamiidkiust)

8

0

5703 30 89

Taftingvaibad ja muud taftingpõrandakatted keemilistest tekstiilmaterjalidest, valmis
toodetena või mitte (v.a polüpropüleenist, nailonist või muust polüamiidkiust ning vai
bad plaatidena, mille pindala on kuni 0,3 m2)

8

0

5703 90 10

Taftingvaibad taimsetest tekstiilmaterjalidest või loomakarvadest, plaatidena, mille pin
dala on kuni 0,3 m2, valmistoodetena või mitte

8

0

5703 90 90

Taftingvaibad ja muud taftingpõrandakatted taimsetest tekstiilmaterjalidest või looma
karvadest, valmistoodetena või mitte (v.a vaibad plaatidena, mille pindala on kuni
0,3 m2)

8

0

5704 10 00

Vildist vaibad plaatidena, mille pindala on kuni 0,3 m2 (v.a tafting- ja flokeetooted)

6,7

0

5704 90 00

Vildist vaibad ja muud viltpõrandakatted (v.a tafting- ja flokeetooted), valmistoodetena
või mitte (v.a vaibad plaatidena, mille pindala on kuni 0,3 m2)

6,7

0

5705 00 10

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted lamba- või muude loomade villast, valmistoode
tena või mitte (v.a sõlmtehnikas, telgedel kootud, taftingvaibad ja vildist vaibad)

8

0
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5705 00 30

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted keemilistest tekstiilmaterjalidest, valmistoodetena
või mitte (v.a sõlmtehnikas, telgedel kootud, taftingvaibad ja vildist vaibad)

8

0

5705 00 90

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted taimsetest tekstiilmaterjalidest või loomakarva
dest, valmistoodetena või mitte (v.a sõlmtehnikas, telgedel kootud, taftingvaibad ja vil
dist vaibad)

8

0

5801 10 00

Karusriie ja šenillriie, lamba- või muude loomade villast (v.a froteerätikuriie jms kootud
froteeriie, rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 21 00

Läbilõikamata kudekarustusega puuvillane riie (v.a froteerätikuriie jms kootud frotee
riie, rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 22 00

Läbilõigatud kudekarustusega puuvillane pesusamet (v.a froteerätikuriie jms kootud fro
teeriie, rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 23 00

Läbilõigatud kudekarustusega puuvillane riie (v.a froteerätikuriie jms kootud froteeriie,
rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 24 00

Läbilõikamata lõimkarustusega (épinglé) puuvillane riie (v.a froteerätikuriie jms kootud
froteeriie, rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 25 00

Läbilõigatud lõimkarustusega puuvillane riie (v.a froteerätikuriie jms kootud froteeriie,
rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 26 00

Puuvillane šenillriie (v.a froteerätikuriie jms kootud froteeriie, rubriigi 5806 telgedel
kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 31 00

Läbilõikamata kudekarustusega keemilistest kiududest riie (v.a froteerätikuriie jms koo
tud froteeriie, rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 32 00

Läbilõigatud kudekarustusega keemilistest kiududest pesusamet (v.a froteerätikuriie jms
kootud froteeriie, rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 33 00

Läbilõigatud kudekarustusega keemilistest kiududest riie (v.a froteerätikuriie jms kootud
froteeriie, rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)

8

0
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5801 34 00

Läbilõikamata lõimkarustusega (épinglé) keemilistest kiududest riie (v.a froteerätikuriie
jms kootud froteeriie, rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 35 00

Läbilõigatud lõimkarustusega keemilistest kiududest riie (v.a froteerätikuriie jms kootud
froteeriie, rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 36 00

Keemilistest kiududest šenillriie (v.a froteerätikuriie jms kootud froteeriie, rubriigi 5806
telgedel kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 90 10

Linane karusriie ja šenillriie (v.a froteerätikuriie jms kootud froteeriie, rubriigi 5806 tel
gedel kootud paelad; taftingriie)

8

0

5801 90 90

Karusriie ja šenillriie (v.a linane, keemilistest kiududest, lamba- või muude loomade vil
last, froteerätikuriie jms kootud froteeriie, rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftin
griie)

8

0

5802 11 00

Froteerätikuriie jms kootud froteeriie, puuvillane, pleegitamata (v.a rubriigi 5806 telge
del kootud paelad, ning vaibad jm põrandakatted)

8

0

5802 19 00

Froteerätikuriie jms kootud froteeriie, puuvillane (v.a pleegitamata, rubriigi 5806 telge
del kootud paelad, ning vaibad jm põrandakatted)

8

0

5802 20 00

Froteerätikuriie jms kootud froteeriie (v.a puuvillane, rubriigi 5806 telgedel kootud
paelad, ning vaibad jm põrandakatted)

8

0

5802 30 00

Taftingriie (v.a vaibad jm põrandakatted)

8

0

5803 00 10

Ažuurne riie, puuvillane (v.a rubriigi 5806 telgedel kootud paelad)

5,8

0

5803 00 30

Ažuurne riie siidist või siidijääkidest (v.a rubriigi 5806 telgedel kootud paelad)

7,2

0

5803 00 90

Ažuurne riie (v.a siidist või siidijääkidest, puuvillane ning rubriigi 5806 telgedel kootud
paelad)

8

0

5804 10 11

Sõlmitud võrkriie, sile

6,5

0

5804 10 19

Tüll ja muu võrkriie, siletüll (v.a sõlmitud võrkriie, telgedel kootud riie ja silmkoeline
või heegeldatud kangas)

6,5

0
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5804 10 90

Tüll ja muu võrkriie, mustriline (v.a telgedel kootud riie ja silmkoeline või heegeldatud
kangas);

8

0

5804 21 10

Pitsimasinatel valmistatud keemilistest kiududest pitskangas, -ribad või -motiivid (v.a
rubriikidesse 6002 kuni 6006 kuuluvad tooted)

8

0

5804 21 90

Masinpitskangas, -ribad või -motiivid keemilistest kiududest (v.a pitsimasinatel valmis
tatud pits ning rubriikidesse 6002 kuni 6006 kuuluvad tooted)

8

0

5804 29 10

Pitsimasinatel valmistatud pitskangas, -ribad või -motiivid (v.a keemilistest kiududest
ning rubriikidesse 6002 kuni 6006 kuuluvad tooted)

8

0

5804 29 90

Masinpitskangas, -ribad või -motiivid (v.a keemilistest kiududest, pitsimasinatel valmis
tatud pits ning rubriikidesse 6002 kuni 6006 kuuluvad tooted)

8

0

5804 30 00

Käsitsi valmistatud pitskangas, -ribad või -motiivid (v.a rubriikidesse 6002 kuni 6006
kuuluvad tooted)

8

0

5805 00 00

Gobeläänid, Flandria, Aubussoni, Beauvais' jms tüüpi käsitelgedel valmistatud seinavai
bad ning käsitsi väljaõmmeldud (näiteks vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistoode
tena või mitte (v.a „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad
ning üle saja-aastased seinavaibad)

5,6

0

5806 10 00

Telgedel kootud paelad, karusriidest, k.a froteerätikuriie jm froteeriie ja šenillriie laiu
sega kuni 30 cm (v.a etiketid, embleemid jms tekstiiltooted)

6,3

0

5806 20 00

Telgedel kootud paelad, mis sisaldavad vähemalt 5 % massist elastomeerset lõnga või
kumminiiti, laiusega kuni 30 cm (v.a telgedel kootud paelad karusriidest, sh froteeräti
kuriie jm froteeriie ja šenillriie, ning etiketid, embleemid jms tekstiiltooted)

7,5

0

5806 31 00

Telgedel kootud puuvillased paelad laiusega kuni 30 cm, mujal nimetamata

7,5

0

5806 32 10

Telgedel kootud koetservadega paelad keemilistest kiududest, laiusega kuni 30 cm, mu
jal nimetamata

7,5

0

5806 32 90

Telgedel kootud koetservadeta paelad keemilistest kiududest, laiusega kuni 30 cm, mu
jal nimetamata

7,5

0

5806 39 00

Mujal nimetamata telgedel kootud paelad muust tekstiilmaterjalist (v.a puuvillast ja kee
milistest kiududest), laiusega kuni 30 cm

7,5

0
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5806 40 00

Paelad, mis koosnevad kleepaine abil ühendatud lõimest ilma koelõngata (lauspaelad)
laiusega kuni 30 cm

6,2

0

5807 10 10

Kootud etiketid, embleemid jms tekstiiltooted, meetrikaubana, ribades või kindla kuju
ja suuruse järgi välja lõigatud, sissekootud mustri või motiividega

6,2

0

5807 10 90

Kootud etiketid, embleemid jms tekstiiltooted, meetrikaubana, ribades või kindla kuju
ja suuruse järgi välja lõigatud, v.a tikitud (v.a sissekootud mustri või motiividega)

6,2

0

5807 90 10

Etiketid, embleemid jms tooted vildist või lausriidest, meetrikaubana, ribades või kindla
kuju ja suuruse järgi välja lõigatud (v.a tikitud)

6,3

0

5807 90 90

Etiketid, embleemid jms tekstiiltooted, meetrikaubana, ribades või kindla kuju ja suu
ruse järgi välja lõigatud (v.a tikitud, kootud ja vildist või lausriidest)

8

0

5808 10 00

Punutud pael meetrikaubana

5

0

5808 90 00

Tikandita posamendid (v.a silmkoelised ja heegeldatud), meetrikaubana; tutid jms teks
tiiltooted (v.a punutud paelad meetrikaubana)

5,3

0

5809 00 00

Metallniidist ja rubriigi 5605 metalliseeritud lõngast mujal nimetamata riie, mida kasu
tatakse rõivastes, sisustuskangana vms otstarbel

5,6

0

5810 10 10

Tikandid tekstiilriidest alusel, ilma nähtava aluspinnata, meetrikauba, ribade või motii
videna väärtusega üle 35 EUR/kg (netomassis)

5,8

0

5810 10 90

Tikandid tekstiilriidest alusel, ilma nähtava aluspinnata, meetrikauba, ribade või motii
videna väärtusega kuni 35 EUR/kg (netomassis)

8

0

5810 91 10

Puuvillased tikandid tekstiilriidest alusel, meetrikauba, ribade või motiividena väärtu
sega üle 17,5 EUR/kg (netomassis) (v.a ilma nähtava aluspinnata)

5,8

0

5810 91 90

Puuvillased tikandid tekstiilriidest alusel, meetrikauba, ribade või motiividena väärtu
sega kuni 17,5 EUR/kg (netomassis) (v.a ilma nähtava aluspinnata)

7,2

0

5810 92 10

Keemilistest kiududest tikandid tekstiilriidest alusel, meetrikauba, ribade või motiivi
dena väärtusega üle 17,5 EUR/kg (netomassis) (v.a ilma nähtava aluspinnata)

5,8

0

5810 92 90

Keemilistest kiududest tikandid tekstiilriidest alusel, meetrikauba, ribade või motiivi
dena väärtusega kuni 17,5 EUR/kg (netomassis) (v.a ilma nähtava aluspinnata)

7,2

0
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5810 99 10

Muust materjalist kui puuvillased või keemilistest kiududest tikandid tekstiilriidest alu
sel, meetrikauba, ribade või motiividena väärtusega üle 17,5 EUR/kg (netomassis) (v.a
ilma nähtava aluspinnata)

5,8

0

5810 99 90

Muust materjalist kui puuvillased või keemilistest kiududest tikandid tekstiilriidest alu
sel, meetrikauba, ribade või motiividena väärtusega kuni 17,5 EUR/kg (netomassis) (v.a
ilma nähtava aluspinnata)

7,2

0

5811 00 00

Tepitud tekstiil meetrikaubana, mis koosneb vähemalt ühest õmblemisega või muul vii
sil ühendatud tekstiilmaterjali kihist ja polstrist (v.a rubriigis 5810 nimetatud tikandid
ning tepitud tekstiilist voodipesu ja mööblikatted)

8

0

5901 10 00

Kummi või tärklisainetega pealistatud tekstiilriie raamatute väliskaanteks, karpide ja pa
pist toodete jms valmistamiseks

6,5

0

5901 90 00

Pausriie; ettevalmistatud maalimislõuend; vaheriie jms jäik kübara-alusriie (v.a plastiga
pealistatud tekstiilriie)

6,5

0

5902 10 10

Rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust polüamiidist, kummiga impreg
neeritud

5,6

0

5902 10 90

Rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust polüamiidist, immutatud või im
pregneeritud plastiga või mitte (v.a kummiga impregneeritud)

8

0

5902 20 10

Rehvikoortriie eriti tugevast polüesterlõngast, kummiga impregneeritud

5,6

0

5902 20 90

Rehvikoortriie eriti tugevast polüesterlõngast, immutatud või impregneeritud plastiga
või mitte (v.a kummiga impregneeritud)

8

0

5902 90 10

Rehvikoortriie eriti tugevast viskooslõngast, kummiga impregneeritud

5,6

0

5902 90 90

Rehvikoortriie eriti tugevast viskooslõngast, immutatud plastiga või mitte (v.a kummiga
impregneeritud)

8

0
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5903 10 10

Polü(vinüülkloriid)iga impregneeritud riie (v.a polü(vinüülkloriid)iga impregneeritud
tekstiilmaterjalist seinakatted)

8

0

5903 10 90

Polü(vinüülkloriid)iga pealistatud, kaetud või lamineeritud riie (v.a polü(vinüülkloriid)
iga kaetud tekstiilmaterjalist seinakatted; põrandakatted, mis koosnevad tekstiilalusest
ja polü(vinüülkloriid)ist pealmisest kihist või kattest)

8

0

5903 20 10

Polüuretaaniga impregneeritud riie (v.a polüuretaaniga impregneeritud tekstiilmaterja
list seinakatted)

8

0

5903 20 90

Polüuretaaniga pealistatud, kaetud või lamineeritud riie (v.a polüuretaaniga kaetud teks
tiilmaterjalist seinakatted; põrandakatted, mis koosnevad tekstiilalusest ja polüuretaanist
pealmisest kihist või kattest)

8

0

5903 90 10

Muu plastiga kui polü(vinüülkloriid)i või polüuretaaniga impregneeritud riie (v.a plas
tiga impregneeritud tekstiilmaterjalist seinakatted)

8

0

5903 90 91

Tselluloosi derivaatide või muude plastidega kui polü(vinüülkloriid)i või polüuretaaniga
pealistatud, kaetud või lamineeritud riie, kusjuures pealmine pool on riidest (v.a plas
tiga kaetud tekstiilmaterjalist seinakatted)

8

0

5903 90 99

Muude plastidega kui polü(vinüülkloriid)i või polüuretaaniga pealistatud, kaetud või la
mineeritud riie (v.a need, mille pealmine pool on riidest, rehvikoortriie eriti tugevast
nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polüester- või viskooslõngast; plas
tiga impregneeritud või kaetud tekstiilmaterjalist seinakatted; põrandakatted, mis koos
nevad tekstiilalusest ja plastist pealmisest kihist või kattest)

8

0

5904 10 00

Linoleum, mõõtu lõigatud või lõikamata

5,3

0

5904 90 00

Põrandakatted tekstiilalusel, mõõtu lõigatud või lõikamata (v.a linoleum)

5,3

0

5905 00 10

Tekstiilseinakatted, mis koosnevad mistahes alusmaterjalile kinnitatud paralleelsetest
lõngadest

5,8

0

5905 00 30

Linased seinakatted (v.a need, mis koosnevad mistahes alusmaterjalile kinnitatud paral
leelsetest lõngadest)

8

0

5905 00 50

Džuudist seinakatted (v.a need, mis koosnevad mistahes alusmaterjalile kinnitatud pa
ralleelsetest lõngadest)

4

0
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5905 00 70

Keemilistest kiududest seinakatted (v.a need, mis koosnevad mistahes alusmaterjalile
kinnitatud paralleelsetest lõngadest)

8

0

5905 00 90

Tekstiilseinakatted (v.a linased, džuudist või keemilistest kiududest seinakatted ning
need, mis koosnevad mistahes alusmaterjalile kinnitatud paralleelsetest lõngadest)

6

0

5906 10 00

Kleeplindid kummeeritud tekstiilriidest, laiusega kuni 20 cm (v.a ravimitega immutatud
või kaetud või jaemüügipakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hamba
ravis või veterinaarias)

4,6

0

5906 91 00

Silmkoeline või heegeldatud kummeeritud tekstiilriie, mujal nimetamata

6,5

0

5906 99 10

Tekstiilriie, mis koosneb paralleelsetest kummiga aglomeeritud lõngadest

8

0

5906 99 90

Kummeeritud tekstiilriie (v.a silmkoeline või heegeldatud tekstiilriie, paralleelsetest
kummiga aglomeeritud lõngadest koosnev tekstiilriie, kleeplint laiusega kuni 20 cm ja
rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polües
ter- või viskooslõngast)

5,6

0

5907 00 10

Õliriie ja muu kuivaval õlil põhineva ainega kaetud tekstiilriie

4,9

0

5907 00 90

Tekstiilriie, impregneeritud, pealistatud või kaetud; maalitud lõuend teatridekoratsiooni
deks, stuudio fooniks jms, mujal nimetamata (v.a õliriie ja muu kuivaval õlil põhineva
ainega kaetud tekstiilriie)

4,9

0

5908 00 00

Tekstiiltahid lampidele, ahjudele, välgumihklitele, küünaldele vms, telgedel kootud, pu
nutud või silmkoelised; hõõgsukad ja ringkootud hõõgsukakangas selleks otstarbeks,
impregneeritud või impregneerimata (v.a vahaga kaetud tahid peenikestele küünaldele,
süütenöörid ja detonaatori süütenöörid, tekstiillõngast tahid ja klaaskiust tahid)

5,6

0

5909 00 10

Sünteeskiududest voolikud ja torud, sisekattega või ilma, muude materjalidega armeeri
tud või mitte, muudest materjalidest manustega või ilma

6,5

0

5909 00 90

Tekstiilist voolikud ja torud, sisekattega või ilma, muude materjalidega armeeritud või
mitte, muudest materjalidest manustega või ilma (v.a sünteeskiududest voolikud ja to
rud)

6,5

0

5910 00 00

Tekstiilmaterjalist rihmamaterjal ülekanderihmade või konveierilintide jaoks, plastiga
immutatud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte, metalli või muu materjaliga
tugevdatud või mitte (v.a paksusega alla 3 mm ning kindlaksmääramata pikkusega või
ainult pikuti lõigatud; ning impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud kum
miga või valmistatud lõngast või nöörist, mis on impregneeritud või pealistatud kum
miga)

5,1

0
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5911 10 00

Nõelkraaslintide valmistamiseks kasutatav kummi, naha või muu materjaliga pealista
tud, kaetud või lamineeritud tekstiilriie, vilt või vildiga vooderdatud riie ja muu sama
laadne tehnilise otstarbega riie, k.a kummiga impregneeritud sametpael lõimepoomi
katmiseks

5,3

0

5911 20 00

Sõelariie, valmistootena või mitte

4,6

0

5911 31 11

Vanutatud või vanutamata sünteeskiust riie lõputu lindina või varustatud ühenduslüli
dega, paberimasinatele jms seadmetele, pindtihedusega alla 650 g/m2

5,8

0

5911 31 19

Tekstiilriie ja vilt siidist või tehiskiududest, lõputu lindina või varustatud ühenduslüli
dega, paberimasinatele jms seadmetele, k.a riie ja vilt siidist või keemilistest kiududest
sarnastele seadmetele (näiteks tselluloosi või asbesttsemendi tootmiseks), pindtihedu
sega alla 650 g/m2

5,8

0

5911 31 90

Tekstiilriie ja vilt, lõputu lindina või varustatud ühenduslülidega, paberimasinatele jms
seadmetele (näiteks tselluloosi või asbesttsemendi tootmiseks), pindtihedusega alla
650 g/m2 (v.a siidist või keemilistest kiududest)

4,4

0

5911 32 10

Tekstiilriie ja vilt siidist või keemilistest kiududest, lõputu lindina või varustatud ühen
duslülidega, paberimasinatele jms seadmetele (näiteks tselluloosi või asbesttsemendi
tootmiseks), pindtihedusega vähemalt 650 g/m2

5,8

0

5911 32 90

Tekstiilriie ja vilt, lõputu lindina või varustatud ühenduslülidega, paberimasinatele jms
seadmetele (näiteks tselluloosi või asbesttsemendi tootmiseks), pindtihedusega vähemalt
650 g/m2 (v.a siidist või keemilistest kiududest)

4,4

0

5911 40 00

Filterriie õlipressidele jms seadmetele (k.a juustest filterriie)

6

0

5911 90 10

Grupi 59 märkuses 7 määratletud tehnilise otstarbega vildist tooted, mujal nimetamata

6

0

5911 90 90

Grupi 59 märkuses 7 määratletud tehnilise otstarbega tekstiiltooted, mujal nimetamata
(v.a vildist)

6

0

6001 10 00

Silmkoelised või heegeldatud kõrge karusega kangad

8

0

6001 21 00

Silmkoelised või heegeldatud puuvillased aaskarusega kangad

8

0

6001 22 00

Silmkoelised või heegeldatud keemilistest kiududest aaskarusega kangad

8

0
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6001 29 00

Silmkoelised või heegeldatud aaskarusega kangad (v.a puuvillased või keemilistest kiu
dudest)

8

0

6001 91 00

Silmkoelised või heegeldatud puuvillased karuskangad (v.a kõrge karusega)

8

0

6001 92 00

Silmkoelised või heegeldatud keemilistest kiududest karuskangad (v.a kõrge karusega
kangad)

8

0

6001 99 00

Silmkoelised või heegeldatud karuskangad (v.a puuvillased või keemilistest kiududest
ning kõrge karusega kangad)

8

0

6002 40 00

Silmkoelised või heegeldatud kangad laiusega kuni 30 cm, elastomeerse lõnga sisaldu
sega vähemalt 5 % massist (v.a kumminiiti sisaldavad kangad ja karuskangad (sh kõrge
karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegel
datud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6002 90 00

Silmkoelised või heegeldatud kangad laiusega kuni 30 cm, elastomeerse lõnga ja kum
miniidi või üksnes kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist (v.a karuskangad (sh
kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või
heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud, ning alamru
briigi 3006 10 30 kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad)

6,5

0

6003 10 00

Lamba- või muude loomade villast silmkoelised või heegeldatud kangad laiusega kuni
30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % mas
sist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted
ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lami
neeritud)

8

0

6003 20 00

Puuvillased silmkoelised või heegeldatud kangad laiusega kuni 30 cm (v.a kangad elas
tomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh
kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või
heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6003 30 10

Raššelpits sünteeskiust laiusega kuni 30 cm (v.a elastomeerse lõnga või kumminiidi si
saldusega vähemalt 5 % massist)

8

0

6003 30 90

Sünteeskiududest silmkoelised või heegeldatud kangad laiusega kuni 30 cm (v.a raššel
pits, kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja ka
ruskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, silmkoe
lised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud,
ning alamrubriigi 3006 10 30 kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käs
nad)

8

0
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6003 40 00

Tehiskiust silmkoelised või heegeldatud kangad laiusega kuni 30 cm (v.a kangad elasto
meerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh
kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, silmkoelised või hee
geldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud, ning alamru
briigi 3006 10 30 kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad)

8

0

6003 90 00

Silmkoelised või heegeldatud kangad laiusega kuni 30 cm (v.a puuvillased, keemilistest
kiududest, lamba- või muude loomade villast, kangad elastomeerse lõnga või kummi
niidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega
kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impreg
neeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud, ning alamrubriigi 3006 10 30 kirurgias
või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad)

8

0

6004 10 00

Silmkoelised või heegeldatud kangad laiusega üle 30 cm, elastomeerse lõnga sisaldu
sega vähemalt 5 % massist (v.a kumminiiti sisaldavad kangad ja karuskangad (sh kõrge
karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegel
datud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6004 90 00

Silmkoelised või heegeldatud kangad laiusega üle 30 cm, elastomeerse lõnga ja kummi
niidi või üksnes kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist (v.a karuskangad (sh
kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või
heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

6,5

0

6005 21 00

Pleegitatud või pleegitamata puuvillane lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumis
masinatel valmistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga
või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega),
aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kan
gad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 22 00

Värvitud puuvillane lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud
trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisal
dusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad,
etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud,
pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 23 00

Kirjukoeline puuvillane lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmista
tud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi si
saldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kan
gad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeri
tud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0
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6005 24 00

Trükitud puuvillane lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud
trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisal
dusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad,
etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud,
pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 31 10

Pleegitatud või pleegitamata sünteeskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudu
mismasinatel valmistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm, kardinakangas, k.a võrkrii
dest kardinakangas (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähe
malt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad ning silm
koelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 31 50

Pleegitamata või pleegitatud raššelpits, lõimetrikookangast (sh galoontrikookudumis
masinatel valmistatud trikookangas), sünteeskiududest, laiusega üle 30 cm (v.a kardina
kanga või võrkriidest kardinakangana ning elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldu
sega vähemalt 5 % massist)

8

0

6005 31 90

Pleegitatud või pleegitamata sünteeskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudu
mismasinatel valmistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kardinakangas, raššel
pits, kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja ka
ruskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning
silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeri
tud)

8

0

6005 32 10

Värvitud sünteeskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel val
mistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm, kardinakangas, k.a võrkriidest kardinakan
gas (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja
karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad ning silmkoelised või heegelda
tud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 32 50

Värvitud raššelpits, lõimetrikookangast (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud
trikookangas), sünteeskiududest, laiusega üle 30 cm (v.a kardinakanga või võrkriidest
kardinakangana ning elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 %
massist)

8

0
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6005 32 90

Värvitud sünteeskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel val
mistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kardinakangas, raššelpits, kangad elasto
meerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh
kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või
heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 33 10

Sünteeskiududest kirjukoeline lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel
valmistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm, kardinakangas, k.a võrkriidest kardina
kangas (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % mas
sist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad ning silmkoelised või hee
geldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 33 50

Raššelpits, lõimetrikookangast (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikoo
kangas), sünteeskiududest, kirjukoeline, laiusega üle 30 cm (v.a kardinakanga või võr
kriidest kardinakangana ning elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt
5 % massist)

8

0

6005 33 90

Kirjukoeline sünteeskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel
valmistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kardinakangas, raššelpits, kangad
elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad
(sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised
või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 34 10

Trükitud sünteeskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel val
mistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm, kardinakangas, k.a võrkriidest kardinakan
gas (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja
karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad ning silmkoelised või heegelda
tud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 34 50

Trükitud raššelpits, lõimetrikookangast (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud
trikookangas), sünteeskiududest, laiusega üle 30 cm (v.a kardinakanga või võrkriidest
kardinakangana ning elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 %
massist)

8

0
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6005 34 90

Trükitud sünteeskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel val
mistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kardinakangas, raššelpits, kangad elasto
meerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh
kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või
heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 41 00

Pleegitamata või pleegitatud tehiskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudu
mismasinatel valmistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kangad elastomeerse
lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karu
sega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud
kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 42 00

Värvitud tehiskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmista
tud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi si
saldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kan
gad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeri
tud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 43 00

Kirjukoeline tehiskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel val
mistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või kummi
niidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega
kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impreg
neeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 44 00

Trükitud tehiskiududest lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmista
tud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi si
saldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kan
gad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeri
tud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6005 90 10

Lamba- või muude loomade villast lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasina
tel valmistatud trikookangas) laiusega üle 30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või
kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aas
karusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad,
impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0
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6005 90 90

Lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas) laiu
sega üle 30 cm (v.a puuvillane, keemilistest kiududest, lamba- või muude loomade vil
last, kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja ka
ruskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning
silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeri
tud)

8

0

6006 10 00

Lamba- või muude loomade villast silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle
30 cm (v.a lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikoo
kangas), kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist
ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted,
ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lami
neeritud)

8

0

6006 21 00

Pleegitamata või pleegitatud puuvillane silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle
30 cm (v.a lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikoo
kangas), kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist
ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted,
ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lami
neeritud)

8

0

6006 22 00

Värvitud puuvillane silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle 30 cm (v.a lõime
trikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas), kangad
elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad
(sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised
või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6006 23 00

Kirjukoeline puuvillane silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle 30 cm (v.a lõi
metrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas), kangad
elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad
(sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised
või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6006 24 00

Trükitud puuvillane silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle 30 cm (v.a lõime
trikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas), kangad
elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad
(sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised
või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0
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6006 31 10

Pleegitamata või pleegitatud sünteeskiududest silmkoeline või heegeldatud kardinakan
gas, k.a võrkriidest kardinakangas laiusega üle 30 cm (v.a lõimetrikookangas (sh ga
loontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas), kangad elastomeerse lõnga või
kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aas
karusega kangad ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealista
tud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6006 31 90

Pleegitamata või pleegitatud sünteeskiududest silmkoeline või heegeldatud kangas laiu
sega üle 30 cm (v.a kardinakangas, lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasina
tel valmistatud trikookangas), kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega
vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid,
sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealista
tud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6006 32 10

Värvitud sünteeskiududest silmkoeline või heegeldatud kardinakangas, k.a võrkriidest
kardinakangas laiusega üle 30 cm (v.a lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumisma
sinatel valmistatud trikookangas), kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldu
sega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad
ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lami
neeritud)

8

0

6006 32 90

Värvitud sünteeskiududest silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle 30 cm (v.a
kardinakangas, lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud tri
kookangas), kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % mas
sist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted,
ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lami
neeritud)

8

0

6006 33 10

Sünteeskiududest silmkoeline või heegeldatud kirjukoeline kardinakangas, k.a võrkrii
dest kardinakangas laiusega üle 30 cm (v.a lõimetrikookangas (sh galoontrikookudu
mismasinatel valmistatud trikookangas), kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi si
saldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kan
gad ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või
lamineeritud)

8

0

6006 33 90

Kirjukoeline sünteeskiududest silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle 30 cm
(v.a kardinakangas, lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud
trikookangas), kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 %
massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms
tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud
või lamineeritud)

8

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/445

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

6006 34 10

Trükitud sünteeskiududest silmkoeline või heegeldatud kardinakangas, k.a võrkriidest
kardinakangas laiusega üle 30 cm (v.a lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumisma
sinatel valmistatud trikookangas), kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldu
sega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad
ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lami
neeritud)

8

0

6006 34 90

Trükitud sünteeskiududest silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle 30 cm (v.a
kardinakangas, lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud tri
kookangas), kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % mas
sist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted,
ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lami
neeritud)

8

0

6006 41 00

Pleegitamata või pleegitatud tehiskiududest silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega
üle 30 cm (v.a lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud tri
kookangas), kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % mas
sist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted,
ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lami
neeritud)

8

0

6006 42 00

Värvitud tehiskiududest silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle 30 cm (v.a lõi
metrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas), kangad
elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad
(sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised
või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6006 43 00

Kirjukoeline tehiskiududest silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle 30 cm (v.a
lõimetrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas), kan
gad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskan
gad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoeli
sed või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6006 44 00

Trükitud tehiskiududest silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle 30 cm (v.a lõi
metrikookangas (sh galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas), kangad
elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad
(sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised
või heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0
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Silmkoeline või heegeldatud kangas laiusega üle 30 cm (v.a keemilistest kiududest, puu
villane, lamba- või muude loomade villast, lõimetrikookangas (sh galoontrikookudu
mismasinatel valmistatud trikookangas), kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi si
saldusega vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kan
gad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad, impregneeri
tud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

8

0

6101 20 10

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, puuvillased, silmkoeli
sed või heegeldatud

12

0

6101 20 90

Meeste ja poiste anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, puuvilla
sed, silmkoelised või heegeldatud (v.a ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid, rin
natüki ja traksidega tunked ja püksid)

12

0

6101 30 10

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, keemilistest kiududest,
silmkoelised või heegeldatud

12

0

6101 30 90

Meeste ja poiste anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, keemilis
test kiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a ülikonnad, komplektid, pintsakud, blei
serid, rinnatüki ja traksidega tunked ja püksid)

12

0

6101 90 20

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad tekstiilmaterjalist, silm
koelised või heegeldatud (v.a puuvillased või keemilistest kiududest)

12

0

6101 90 80

Meeste ja poiste anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad tekstiil
materjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a puuvillased või keemilistest kiududest. üli
konnad, komplektid, pintsakud, bleiserid, rinnatüki ja traksidega tunked ja püksid)

12

0

6102 10 10

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, lamba- või muude
loomade villast, silmkoelised või heegeldatud

12

0

6102 10 90

Naiste ja tüdrukute anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad,
lamba- või muude loomade villast, silmkoelised või heegeldatud (v.a kostüümid, kom
plektid, jakid, pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, trakside ja
rinnatükiga tunked)

12

0

6102 20 10

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, puuvillased, silm
koelised või heegeldatud

12

0

6102 20 90

Naiste ja tüdrukute anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, puu
villased, silmkoelised või heegeldatud (v.a kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud,
bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, trakside ja rinnatükiga tunked)

12

0
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6102 30 10

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, keemilistest kiudu
dest, silmkoelised või heegeldatud

12

0

6102 30 90

Naiste ja tüdrukute anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, kee
milistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a kostüümid, komplektid, jakid,
pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, trakside ja rinnatükiga tun
ked)

12

0

6102 90 10

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, tekstiilmaterjalist,
silmkoelised või heegeldatud (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased või
keemilistest kiududest)

12

0

6102 90 90

Naiste ja tüdrukute anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, teks
tiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a lamba- või muude loomade villast, puu
villased ja keemilistest kiududest, kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid,
kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, trakside ja rinnatükiga tunked)

12

0

6103 10 00

Meeste ja poiste ülikonnad, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a spordi
dressid, suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6103 22 00

Meeste ja poiste komplektid, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud (v.a suusakos
tüümid ja supelrõivad)

12

0

6103 23 00

Meeste ja poiste komplektid, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a suusa
kostüümid ja supelrõivad)

12

0

6103 29 00

Meeste ja poiste komplektid, tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude loomade villast,
puuvillased või sünteeskiududest ning suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6103 31 00

Meeste ja poiste pintsakud, jakid ja bleiserid, lamba- või muude loomade villast, silm
koelised või heegeldatud (v.a tuulepluusid jms)

12

0

6103 32 00

Meeste ja poiste pintsakud, jakid ja bleiserid, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud
(v.a tuulejakid jms)

12

0

6103 33 00

Meeste ja poiste pintsakud, jakid ja bleiserid, sünteeskiududest, silmkoelised või heegel
datud (v.a tuulejakid jms)

12

0

6103 39 00

Meeste ja poiste pintsakud, jakid ja bleiserid, tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude
loomade villast, puuvillased või sünteeskiududest ning tuulejakid jms)

12

0

6103 41 00

Meeste ja poiste püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid,
lamba- või muude loomade villast, silmkoelised või heegeldatud (v.a aluspüksid ja su
pelrõivad)

12

0
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6103 42 00

Meeste ja poiste püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid,
puuvillased, silmkoelised või heegeldatud (v.a aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6103 43 00

Meeste ja poiste püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid,
sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6103 49 00

Meeste ja poiste püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid,
tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a lamba- või muude loomade villast,
puuvillased või sünteeskiududest ning supelrõivad ja aluspüksid)

12

0

6104 13 00

Naiste ja tüdrukute kostüümid, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a suu
sakostüümid ja supelrõivad)

12

0

6104 19 00

Naiste ja tüdrukute kostüümid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a sün
teeskiududest, suusakostüümid ja supelrõivad)

12

0

6104 22 00

Naiste ja tüdrukute komplektid, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud (v.a suusaüli
konnad ja supelrõivad)

12

0

6104 23 00

Naiste ja tüdrukute komplektid, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a
suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6104 29 00

Naiste ja tüdrukute komplektid, tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased või sünteeskiududest,
suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6104 31 00

Naiste ja tüdrukute pintsakud, jakid ja bleiserid, lamba- või muude loomade villast,
silmkoelised või heegeldatud (v.a tuulejakid jms)

12

0

6104 32 00

Naiste ja tüdrukute pintsakud, jakid ja bleiserid, puuvillased, silmkoelised või heegelda
tud (v.a tuulejakid jms)

12

0

6104 33 00

Naiste ja tüdrukute pintsakud, jakid ja bleiserid, sünteeskiududest, silmkoelised või hee
geldatud (v.a tuulejakid jms)

12

0

6104 39 00

Naiste ja tüdrukute pintsakud, jakid ja bleiserid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või hee
geldatud (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased või sünteeskiududest, tuu
lejakid jms)

12

0

6104 41 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, lamba- või muude loomade villast, silmkoelised või heegel
datud (v.a alusseelikud)

12

0

6104 42 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud (v.a alusseelikud)

12

0
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6104 43 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a alussee
likud)

12

0

6104 44 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, tehiskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a alusseeli
kud)

12

0

6104 49 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a lamba-t
või muude loomade villast, puuvillased või keemilistest kiududest ja alusseelikud)

12

0

6104 51 00

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud, lamba- või muude loomade villast, silm
koelised või heegeldatud (v.a alusseelikud)

12

0

6104 52 00

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud
(v.a alusseelikud)

12

0

6104 53 00

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud, sünteeskiududest, silmkoelised või heegel
datud (v.a alusseelikud)

12

0

6104 59 00

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegel
datud (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased või sünteeskiududest, ja alus
seelikud)

12

0

6104 61 00

Naiste ja tüdrukute püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed pük
sid, lamba- või muude loomade villast, silmkoelised või heegeldatud (v.a aluspüksid ja
supelrõivad)

12

0

6104 62 00

Naiste ja tüdrukute püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed pük
sid, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud (v.a aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6104 63 00

Naiste ja tüdrukute püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed pük
sid, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6104 69 00

Naiste ja tüdrukute püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed pük
sid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a lamba- või muude loomade vil
last, puuvillased või sünteeskiududest, ning aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6105 10 00

Meeste ja poiste päevasärgid, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud (v.a öösärgid, Tsärgid, särgikud jm alussärgid)

12

0

6105 20 10

Meeste ja poiste päevasärgid, sünteetilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a
öösärgid, T-särgid, särgikud jm alussärgid)

12

0

6105 20 90

Meeste ja poiste päevasärgid, keemilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a
öösärgid, T-särgid, särgikud jm alussärgid)

12

0
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6105 90 10

Meeste ja poiste päevasärgid, lamba- või muude loomade villast, silmkoelised või hee
geldatud (v.a öösärgid, T-särgid, särgikud jm alussärgid)

12

0

6105 90 90

Meeste ja poiste päevasärgid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a puu
villased, keemilistest kiududest, lamba- või muude loomade villast ning öösärgid, T-sär
gid, särgikud jm alussärgid)

12

0

6106 10 00

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, puuvillased, silmkoelised või heegel
datud (v.a T-särgid jm alussärgid)

12

0

6106 20 00

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, keemilistest kiududest, silmkoelised
või heegeldatud (v.a T-särgid jm alussärgid)

12

0

6106 90 10

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, lamba- või muude loomade villast,
silmkoelised või heegeldatud (v.a T-särgid jm alussärgid)

12

0

6106 90 30

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, siidist või siidijääkidest, silmkoelised
või heegeldatud (v.a T-särgid jm alussärgid)

12

0

6106 90 50

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, lina- või ramjeekiust, silmkoelised
või heegeldatud (v.a T-särgid jm alussärgid)

12

0

6106 90 90

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või
heegeldatud (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased või keemilistest kiudu
dest, siidist või siidijääkidest, lina- või ramjeekiust ning T-särgid ja alussärgid)

12

0

6107 11 00

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud

12

0

6107 12 00

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud, keemilistest kiududest, silmkoelised või heegel
datud

12

0

6107 19 00

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud, muust tekstiilmaterjalist, silmkoelised või hee
geldatud (v.a puuvillased või keemilistest kiududest)

12

0

6107 21 00

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud (v.a
alussärgid ja särgikud)

12

0

6107 22 00

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad, keemilistest kiududest, silmkoelised või heegel
datud (v.a alussärgid ja särgikud)

12

0

6107 29 00

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud
(v.a puuvillased või keemilistest kiududest, ning alussärgid ja särgikud)

12

0

6107 91 00

Meeste ja poiste supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, puuvillased, silmkoe
lised või heegeldatud

12

0
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6107 99 00

Meeste ja poiste supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, tekstiilmaterjalist,
silmkoelised või heegeldatud (v.a puuvillased)

12

0

6108 11 00

Naiste ja tüdrukute kombineed ja alusseelikud, keemilistest kiududest, silmkoelised või
heegeldatud (v.a T-särgid jm alussärgid)

12

0

6108 19 00

Naiste ja tüdrukute kombineed ja alusseelikud, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või hee
geldatud (v.a keemilistest kiududest ning T-särgid ja alussärgid)

12

0

6108 21 00

Naiste ja tüdrukute püksikud ja aluspüksid, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud

12

0

6108 22 00

Naiste ja tüdrukute püksikud ja aluspüksid, keemilistest kiududest, silmkoelised või
heegeldatud

12

0

6108 29 00

Naiste ja tüdrukute püksikud ja aluspüksid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegel
datud (v.a puuvillased või keemilistest kiududest)

12

0

6108 31 00

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud
(v.a T-särgid, alussärgid ja negližeed)

12

0

6108 32 00

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad, keemilistest kiududest, silmkoelised või hee
geldatud (v.a T-särgid, alussärgid ja negližeed)

12

0

6108 39 00

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegelda
tud (v.a puuvillased või keemilistest kiududest, ning T-särgid, alussärgid ja negližeed)

12

0

6108 91 00

Naiste ja tüdrukute negližeed, supelmantlid, hommikumantlid, kodukuued jms rõivae
semed, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud (v.a alussärgid, kombineed, alusseeli
kud, püksikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, rinnahoidjad, sukahoidjad, korsetid
jms)

12

0

6108 92 00

Naiste ja tüdrukute negližeed, supelmantlid, hommikumantlid, kodukuued jms rõivae
semed, keemilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a alussärgid, kombineed,
alusseelikud, püksikud ja aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, rinnahoidjad, sukahoidjad,
korsetid jms)

12

0

6108 99 00

Naiste ja tüdrukute negližeed, supelmantlid, hommikumantlid, kodukuued jms rõivae
semed, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a puuvillased või keemilistest
kiududest, alussärgid, kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, rinna
hoidjad, sukahoidjad, korsetid jms)

12

0

6109 10 00

T-särgid, särgikud ja muud alussärgid, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud

12

0

6109 90 10

T-särgid, särgikud ja muud alussärgid, lamba- või muude loomade villast, silmkoelised
või heegeldatud

12

0
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6109 90 30

T-särgid, särgikud ja muud alussärgid, keemilistest kiududest, silmkoelised või heegelda
tud

12

0

6109 90 90

T-särgid, särgikud ja muud alussärgid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud
(v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased või keemilistest kiududest)

12

0

6110 11 10

Kampsunid ja pulloverid lambavilla sisaldusega vähemalt 50 % massist ja toote massiga
vähemalt 600 g, silmkoelised või heegeldatud

10,5

0

6110 11 30

Meeste ja poiste kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, lambavil
last, silmkoelised või heegeldatud (v.a kampsunid ja pulloverid lambavilla sisaldusega
vähemalt 50 % massist ja toote massiga vähemalt 600 g ja vateeritud vestid)

12

0

6110 11 90

Naiste ja tüdrukute kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, lamba
villast, silmkoelised või heegeldatud (v.a kampsunid ja pulloverid lambavilla sisaldusega
vähemalt 50 % massist ja toote massiga vähemalt 600 g ja vateeritud vestid)

12

0

6110 12 10

Meeste ja poiste kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, kašmiir
kitse villast, silmkoelised või heegeldatud (v.a vateeritud tooted)

12

0

6110 12 90

Naiste ja tüdrukute kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, kašmiir
kitse villast, silmkoelised või heegeldatud (v.a vateeritud tooted)

12

0

6110 19 10

Meeste ja poiste kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, muude
loomade villast, silmkoelised või heegeldatud (v.a kašmiirkitse villast ning vateeritud
tooted)

12

0

6110 19 90

Naiste ja tüdrukute kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, muude
loomade villast, silmkoelised või heegeldatud (v.a kašmiirkitse villast ning vateeritud
tooted)

12

0

6110 20 10

Kerged peenkoes džemprid ja pulloverid rull-, polo- või kõrge kaelusega, puuvillased,
silmkoelised või heegeldatud

12

0

6110 20 91

Meeste ja poiste kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, puuvilla
sed, silmkoelised või heegeldatud (v.a kerged peenkoes džemprid ja pulloverid rull-,
polo- või kõrge kaelusega ning vateeritud vestid)

12

0

6110 20 99

Naiste ja tüdrukute kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, puuvil
lased, silmkoelised või heegeldatud (v.a kerged peenkoes džemprid ja pulloverid rull-,
polo- või kõrge kaelusega ning vateeritud vestid)

12

0

6110 30 10

Kerged peenkoes džemprid ja pulloverid rull-, polo- või kõrge kaelusega, keemilistest
kiududest, silmkoelised või heegeldatud

12

0

6110 30 91

Meeste ja poiste kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, keemilis
test kiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a kerged peenkoes džemprid ja pullove
rid rull-, polo- või kõrge kaelusega ning vateeritud vestid)

12

0
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6110 30 99

Naiste ja tüdrukute kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, keemi
listest kiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a kerged peenkoes džemprid ja pullo
verid rull-, polo- või kõrge kaelusega ning vateeritud vestid)

12

0

6110 90 10

Kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, lina- või ramjeekiust, silm
koelised või heegeldatud (v.a vateeritud vestid)

12

0

6110 90 90

Kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed, tekstiilmaterjalist, silmkoe
lised või heegeldatud (v.a keemilistest kiududest, lamba- või muude loomade villast,
puuvillased, lina- või ramjeekiust, ning vateeritud vestid)

12

0

6111 20 10

Väikelaste sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, puuvillased, silmkoelised või
heegeldatud

8,9

0

6111 20 90

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud (v.a sõrm
kindad, labakindad ja sõrmedeta kindad ja mütsid)

12

0

6111 30 10

Väikelaste sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, sünteeskiududest, silmkoelised
või heegeldatud

8,9

0

6111 30 90

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a
sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad ja mütsid)

12

0

6111 90 11

Väikelaste sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, lamba- või muude loomade
villast, silmkoelised või heegeldatud

8,9

0

6111 90 19

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, lamba- või muude loomade villast, silmkoelised või
heegeldatud (v.a sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad ja mütsid)

12

0

6111 90 90

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a
lamba- või muude loomade villast, puuvillased või sünteeskiududest ja mütsid)

12

0

6112 11 00

Spordidressid, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud

12

0

6112 12 00

Spordidressid, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud

12

0

6112 19 00

Spordidressid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a puuvillased või sün
teeskiududest)

12

0

6112 20 00

Suusakostüümid, silmkoelised või heegeldatud

12

0

6112 31 10

Meeste ja poiste supelkostüümid, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud, kum
miniidi sisaldusega vähemalt 5 % massist

8

0

6112 31 90

Meeste ja poiste supelkostüümid, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a
kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist)

12

0
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6112 39 10

Meeste ja poiste supelkostüümid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud, kum
miniidi sisaldusega vähemalt 5 % massist (v.a sünteeskiududest)

8

0

6112 39 90

Meeste ja poiste supelkostüümid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a
sünteeskiududest ja kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist)

12

0

6112 41 10

Naiste ja tüdrukute supelkostüümid, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud,
kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist

8

0

6112 41 90

Naiste ja tüdrukute supelkostüümid, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.
a kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist)

12

0

6112 49 10

Naiste ja tüdrukute supelkostüümid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud,
kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist (v.a sünteeskiududest)

8

0

6112 49 90

Naiste ja tüdrukute supelkostüümid, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.
a sünteeskiududest ja kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist)

12

0

6113 00 10

Kummeeritud rõivad, silmkoelised või heegeldatud (v.a väikelaste rõivad ja rõivamanu
sed)

8

0

6113 00 90

Rõivad silmkoelisest või heegeldatud kangast, impregneeritud, pealistatud või kaetud
plasti või muude materjalidega (v.a kummeeritud ning väikelaste rõivad ja rõivamanu
sed)

12

0

6114 20 00

Mujal nimetamata silmkoelised või heegeldatud ameti-, spordi- vms rõivad, puuvillased

12

0

6114 30 00

Mujal nimetamata silmkoelised või heegeldatud ameti-, spordi- vms rõivad, keemilistest
kiududest

12

0

6114 90 00

Mujal nimetamata silmkoelised või heegeldatud ameti-, spordi- vms rõivad, tekstiilma
terjalist (v.a puuvillased või keemilistest kiududest)

12

0

6115 10 10

Veenilaiendite ravisukad, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud

8

0

6115 10 90

Tugisukad tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a veenilaiendite ravisukad
sünteeskiududest ning sukktooted väikelastele)

12

0

6115 21 00

Sukkpüksid ja retuusid, sünteeskiust, silmkoelised või heegeldatud, ühekordse lõnga
joontihedusega alla 67 detsiteksi (v.a tugisukad)

12

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/455

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

6115 22 00

Sukkpüksid ja retuusid, sünteeskiust, silmkoelised või heegeldatud, ühekordse lõnga
joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi (v.a tugisukad)

12

0

6115 29 00

Sukkpüksid ja retuusid tekstiilmaterjalist, silmkoelised või heegeldatud (v.a tugisukad,
sukkpüksid ja retuusid sünteeskiududest ning sukktooted väikelastele)

12

0

6115 30 11

Naiste põlvikud sünteeskiust, silmkoelised või heegeldatud, ühekordse lõnga joontihe
dusega alla 67 detsiteksi (v.a tugisukad)

12

0

6115 30 19

Naiste sukad sünteeskiust, silmkoelised või heegeldatud, ühekordse lõnga joontihedu
sega alla 67 detsiteksi (v.a tugisukad, sukkpüksid ja retuusid ning põlvikud)

12

0

6115 30 90

Naiste sukad ja põlvikud, silmkoelised või heegeldatud, ühekordse lõnga joontihedusega
alla 67 detsiteksi (v.a tugisukad, sukktooted sünteeskiust ning sukkpüksid ja retuusid)

12

0

6115 94 00

Sukad, põlvikud, sokid jm sukktooted, k.a kamassid (jalatsipealsed), lamba- või muude
loomade villast, silmkoelised või heegeldatud (v.a tugisukad, sukkpüksid ja retuusid,
naiste sukad ja põlvikud, ühekordse lõnga joontihedusega alla 67 detsiteksi, ning sukk
tooted väikelastele)

12

0

6115 95 00

Sukad, põlvikud, sokid jm sukktooted, k.a kamassid (jalatsipealsed), puuvillased, silm
koelised või heegeldatud (v.a tugisukad, sukkpüksid ja retuusid, naiste sukad ja põlvi
kud, ühekordse lõnga joontihedusega alla 67 detsiteksi, ning sukktooted väikelastele)

12

0

6115 96 10

Põlvikud sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a tugisukad, naiste sukad
ühekordse lõnga joontihedusega alla 67 detsiteksi, ning sukktooted väikelastele)

12

0

6115 96 91

Naistesukad sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a tugisukad, sukkpüksid
ja retuusid, naiste sukad ühekordse lõnga joontihedusega alla 67 detsiteksi, ning põlvi
kud)

12

0

6115 96 99

Sukad, sokid jm sukktooted, k.a kamassid (jalatsipealsed), sünteeskiududest, silmkoeli
sed või heegeldatud (v.a tugisukad, naiste sukkpüksid ja retuusid, sukad ja põlvikud
ning sukktooted väikelastele)

12

0

6115 99 00

Sukad, põlvikud, sokid jm sukktooted, k.a kamassid (jalatsipealsed), tekstiilmaterjalist,
silmkoelised või heegeldatud (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased, sün
teeskiududest, tugisukad, sukkpüksid ja retuusid, naiste sukad ja põlvikud, ühekordse
lõnga joontihedusega alla 67 detsiteksi, ning sukktooted väikelastele)

12

0
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6116 10 20

Sõrmkindad, kummiga impregneeritud, pealistatud või kaetud, silmkoelised või heegel
datud

8

0

6116 10 80

Labakindad ja sõrmedeta kindad, impregneeritud, pealistatud või kaetud kummi või
plastiga, silmkoelised või heegeldatud, impregneeritud, pealistatud või kaetud plastiga,
silmkoelised või heegeldatud

8,9

0

6116 91 00

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, lamba- või muude loomade villast, silm
koelised või heegeldatud (v.a väikelastele)

8,9

0

6116 92 00

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud
(v.a impregneeritud, pealistatud või kaetud kummi või plastiga, ning väikelastele)

8,9

0

6116 93 00

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, sünteeskiududest, silmkoelised või hee
geldatud (v.a impregneeritud, pealistatud või kaetud kummi või plastiga, ning väikelas
tele)

8,9

0

6116 99 00

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, tekstiilmaterjalist, silmkoelised või hee
geldatud (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased või sünteeskiududest, im
pregneeritud, pealistatud või kaetud kummi või plastiga, ning väikelastele)

8,9

0

6117 10 00

Pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms, silmkoelised või heegeldatud

12

0

6117 80 10

Silmkoelised või heegeldatud rõivamanused valmistoodetena, elastsed või kummeeri
tud, mujal nimetamata

8

0

6117 80 80

Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed ja muud valmis rõivamanused, silmkoelised või hee
geldatud, mujal nimetamata (v.a elastsed või kummeeritud, pea- ja kaelarätikud, sallid,
mantiljad, loorid jms)

12

0

6117 90 00

Rõivaste või rõivamanuste silmkoelised või heegeldatud osad, mujal nimetamata

12

0

6201 11 00

Meeste ja poiste mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, lambavõi muude loomade villast (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6201 12 10

Meeste ja poiste mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, puuvil
lased, toote massiga kuni 1 kg (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6201 12 90

Meeste ja poiste mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, puuvil
lased, toote massiga üle 1 kg (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6201 13 10

Meeste ja poiste mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, keemi
listest kiududest, toote massiga kuni 1 kg (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0
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6201 13 90

Meeste ja poiste mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, keemi
listest kiududest, toote massiga üle 1 kg (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6201 19 00

Meeste ja poiste mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, tekstiil
materjalist (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased või keemilistest kiudu
dest, silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6201 91 00

Meeste ja poiste anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms, lamba- või
muude loomade villast (v.a silmkoelised või heegeldatud, ülikonnad, komplektid, pint
sakud, bleiserid ja püksid)

12

0

6201 92 00

Meeste ja poiste anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms, puuvillased (v.a silmkoelised
või heegeldatud, ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid, püksid ja suusajakid)

12

0

6201 93 00

Meeste ja poiste anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms, keemilistest kiududest (v.a
silmkoelised või heegeldatud, ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid, püksid ja
suusajakid)

12

0

6201 99 00

Meeste ja poiste anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms, muust tekstiil
materjalist (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased või keemilistest kiudu
dest, silmkoelised või heegeldatud, ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid ja pük
sid)

12

0

6202 11 00

Naiste ja tüdrukute mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad,
lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6202 12 10

Naiste ja tüdrukute mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad,
puuvillased, toote massiga kuni 1 kg (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6202 12 90

Naiste ja tüdrukute mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad,
puuvillased, toote massiga üle 1 kg (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6202 13 10

Naiste ja tüdrukute mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, kee
milistest kiududest, toote massiga kuni 1 kg (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6202 13 90

Naiste ja tüdrukute mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad, kee
milistest kiududest, toote massiga üle 1 kg (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6202 19 00

Naiste ja tüdrukute mantlid, vihmamantlid, poolmantlid, keebid, joped jms rõivad,
tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased või keemilistest
kiududest, silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6202 91 00

Naiste ja tüdrukute anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms, lamba- või
muude loomade villast (v.a silmkoelised või heegeldatud, ülikonnad, komplektid, pint
sakud, bleiserid ja püksid)

12

0
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6202 92 00

Naiste ja tüdrukute anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms, puuvillased (v.a silmkoelised
või heegeldatud, kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, püksid ja suusaja
kid)

12

0

6202 93 00

Naiste ja tüdrukute anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms, keemilistest kiududest (v.a
silmkoelised või heegeldatud, kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, püksid
ja suusajakid)

12

0

6202 99 00

Naiste ja tüdrukute anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms, muust teks
tiilmaterjalist (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased või keemilistest kiudu
dest, silmkoelised või heegeldatud, ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid ja pük
sid)

12

0

6203 11 00

Meeste ja poiste ülikonnad, lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või hee
geldatud, spordidressid, suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6203 12 00

Meeste ja poiste ülikonnad, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud, spordi
dressid, suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6203 19 10

Meeste ja poiste ülikonnad, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud, spordidressid,
suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6203 19 30

Meeste ja poiste ülikonnad, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud, spordi
dressid, suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6203 19 90

Meeste ja poiste ülikonnad, tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude loomade villast,
puuvillased või sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud, spordidressid, suusaüli
konnad ja supelrõivad)

12

0

6203 22 10

Meeste ja poiste töö- ja ametirõivaste komplektid, puuvillased (v.a silmkoelised või hee
geldatud)

12

0

6203 22 80

Meeste ja poiste komplektid, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud ja töö- ja
ametirõivad, spordidressid, suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6203 23 10

Meeste ja poiste töö- ja ametirõivaste komplektid, sünteeskiududest (v.a silmkoelised
või heegeldatud)

12

0

6203 23 80

Meeste ja poiste komplektid, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud ja tööja ametirõivad, spordidressid, suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6203 29 11

Meeste ja poiste töö- ja ametirõivaste komplektid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või
heegeldatud)

12

0

6203 29 18

Meeste ja poiste komplektid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud ja töö- ja
ametirõivad, spordidressid, suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0
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6203 29 30

Meeste ja poiste komplektid, lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või
heegeldatud, suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6203 29 90

Meeste ja poiste komplektid, tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude loomade villast,
puuvillased või keemilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud, suusaülikonnad ja
supelrõivad)

12

0

6203 31 00

Meeste ja poiste pintsakud, jakid ja bleiserid, lamba- või muude loomade villast (v.a
silmkoelised või heegeldatud, tuulepluusid jms)

12

0

6203 32 10

Meeste ja poiste pintsakud, jakid ja bleiserid, töö- ja ametirõivad, puuvillased (v.a silm
koelised või heegeldatud, tuulejakid jms)

12

0

6203 32 90

Meeste ja poiste pintsakud, jakid ja bleiserid, puuvillased (v.a silmkoelised või heegelda
tud, töö- ja ametirõivad, tuulejakid jms)

12

0

6203 33 10

Meeste ja poiste pintsakud, jakid ja bleiserid, töö- ja ametirõivad, sünteeskiududest (v.a
silmkoelised või heegeldatud, tuulejakid jms)

12

0

6203 33 90

Meeste ja poiste pintsakud, jakid ja bleiserid, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või hee
geldatud, töö- ja ametirõivad, tuulejakid jms)

12

0

6203 39 11

Meeste ja poiste pintsakud, jakid ja bleiserid, töö- ja ametirõivad, tehiskiududest (v.a
silmkoelised või heegeldatud, tuulejakid jms)

12

0

6203 39 19

Meeste ja poiste pintsakud, jakid ja bleiserid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või hee
geldatud, töö- ja ametirõivad, tuulejakid jms)

12

0

6203 39 90

Meeste ja poiste pintsakud, jakid ja bleiserid, tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude
loomade villast, puuvillased või keemilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud,
tuulepluusid jms)

12

0

6203 41 10

Meeste ja poiste püksid ja põlvpüksid, lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoeli
sed või heegeldatud, trakside ja rinnatükiga tunked ja aluspüksid)

12

0

6203 41 30

Meeste ja poiste trakside ja rinnatükiga tunked, lamba- või muude loomade villast (v.a
silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6203 41 90

Meeste ja poiste lühikesed püksid, lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised
või heegeldatud, aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6203 42 11

Meeste ja poiste püksid ja põlvpüksid, töö- ja ametirõivad, puuvillased (v.a silmkoelised
või heegeldatud ning trakside ja rinnatükiga tunked)

12

0

6203 42 31

Meeste ja poiste püksid ja põlvpüksid, puuvillasest denimist (v.a silmkoelised või hee
geldatud, töö- ja ametirõivad, trakside ja rinnatükiga tunked ning aluspüksid)

12

0
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6203 42 33

Meeste ja poiste püksid ja põlvpüksid, puuvillasest läbilõigatud kudekarustusega pesu
sametist (v.a silmkoelised või heegeldatud, töö- ja ametirõivad, trakside ja rinnatükiga
tunked ning aluspüksid)

12

0

6203 42 35

Meeste ja poiste püksid ja põlvpüksid, puuvillased (v.a denimist, läbilõigatud kudeka
rustusega pesusametist, silmkoelised või heegeldatud, töö- ja ametirõivad, trakside ja
rinnatükiga tunked ning aluspüksid)

12

0

6203 42 51

Meeste ja poiste trakside ja rinnatükiga tunked, puuvillased, töö- ja ametirõivad (v.a
silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6203 42 59

Meeste ja poiste trakside ja rinnatükiga tunked, puuvillased (v.a silmkoelised või heegel
datud ning töö- ja ametirõivad)

12

0

6203 42 90

Meeste ja poiste lühikesed püksid, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud ning
supelrõivad ja aluspüksid)

12

0

6203 43 11

Meeste ja poiste püksid ja põlvpüksid, töö- ja ametirõivad, sünteeskiududest (v.a silm
koelised või heegeldatud ning trakside ja rinnatükiga tunked)

12

0

6203 43 19

Meeste ja poiste püksid ja põlvpüksid, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või heegelda
tud, töö- ja ametirõivad, trakside ja rinnatükiga tunked ning aluspüksid)

12

0

6203 43 31

Meeste ja poiste trakside ja rinnatükiga tunked, sünteeskiududest, töö- ja ametirõivad
(v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6203 43 39

Meeste ja poiste trakside ja rinnatükiga tunked, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või
heegeldatud ning töö- ja ametirõivad)

12

0

6203 43 90

Meeste ja poiste lühikesed püksid, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud,
aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6203 49 11

Meeste ja poiste püksid ja põlvpüksid, töö- ja ametirõivad, tehiskiududest (v.a silmkoeli
sed või heegeldatud ning trakside ja rinnatükiga tunked)

12

0

6203 49 19

Meeste ja poiste püksid ja põlvpüksid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud,
töö- ja ametirõivad, trakside ja rinnatükiga tunked ning aluspüksid)

12

0

6203 49 31

Meeste ja poiste trakside ja rinnatükiga tunked, tehiskiududest, töö- ja ametirõivad (v.a
silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6203 49 39

Meeste ja poiste trakside ja rinnatükiga tunked, tehiskiududest (v.a silmkoelised või hee
geldatud ning töö- ja ametirõivad)

12

0

6203 49 50

Meeste ja poiste lühikesed püksid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud,
aluspüksid ja supelrõivad)

12

0
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6203 49 90

Meeste ja poiste püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid,
tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased või keemilistest
kiududest, silmkoelised või heegeldatud, aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6204 11 00

Naiste ja tüdrukute kostüümid, lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või
heegeldatud, suusakostüümid ja supelrõivad)

12

0

6204 12 00

Naiste ja tüdrukute kostüümid, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud, suusakos
tüümid ja supelrõivad)

12

0

6204 13 00

Naiste ja tüdrukute kostüümid, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud, suu
sakostüümid ja supelrõivad)

12

0

6204 19 10

Naiste ja tüdrukute kostüümid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud, suusa
kostüümid ja supelrõivad)

12

0

6204 19 90

Naiste ja tüdrukute kostüümid, tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude loomade vil
last, puuvillased või keemilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud, suusakostüü
mid ja supelrõivad)

12

0

6204 21 00

Naiste ja tüdrukute komplektid, lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või
heegeldatud, suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6204 22 10

Naiste ja tüdrukute komplektid, puuvillased, töö- ja ametirõivad (v.a silmkoelised või
heegeldatud)

12

0

6204 22 80

Naiste ja tüdrukute komplektid, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud ja töö- ja
ametirõivad, spordidressid, suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6204 23 10

Naiste ja tüdrukute komplektid, sünteeskiududest, töö- ja ametirõivad (v.a silmkoelised
või heegeldatud)

12

0

6204 23 80

Naiste ja tüdrukute komplektid, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud ja
töö- ja ametirõivad, spordidressid, suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6204 29 11

Naiste ja tüdrukute komplektid, tehiskiududest, töö- ja ametirõivad (v.a silmkoelised
või heegeldatud)

12

0

6204 29 18

Naiste ja tüdrukute komplektid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud ja tööja ametirõivad, spordidressid, suusaülikonnad ja supelrõivad)

12

0

6204 29 90

Naiste ja tüdrukute komplektid, tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude loomade vil
last, puuvillased või keemilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud, suusakostüü
mid ja supelrõivad)

12

0

6204 31 00

Naiste ja tüdrukute pintsakud, jakid ja bleiserid, lamba- või muude loomade villast (v.a
silmkoelised või heegeldatud, tuulejakid jms)

12

0
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6204 32 10

Naiste ja tüdrukute pintsakud, jakid ja bleiserid, töö- ja ametirõivad, puuvillased (v.a
silmkoelised või heegeldatud, tuulejakid jms)

12

0

6204 32 90

Naiste ja tüdrukute pintsakud, jakid ja bleiserid, puuvillased (v.a silmkoelised või hee
geldatud, töö- ja ametirõivad, tuulejakid jms)

12

0

6204 33 10

Naiste ja tüdrukute pintsakud, jakid ja bleiserid, töö- ja ametirõivad, sünteeskiududest
(v.a silmkoelised või heegeldatud, tuulejakid jms)

12

0

6204 33 90

Naiste ja tüdrukute pintsakud, jakid ja bleiserid, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või
heegeldatud, töö- ja ametirõivad, tuulejakid jms)

12

0

6204 39 11

Naiste ja tüdrukute pintsakud, jakid ja bleiserid, töö- ja ametirõivad, tehiskiududest (v.a
silmkoelised või heegeldatud, tuulejakid jms)

12

0

6204 39 19

Naiste ja tüdrukute pintsakud, jakid ja bleiserid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või
heegeldatud, töö- ja ametirõivad, tuulejakid jms)

12

0

6204 39 90

Naiste ja tüdrukute pintsakud, jakid ja bleiserid, tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või
muude loomade villast, puuvillased või keemilistest kiududest, silmkoelised või heegel
datud, ja tuulejakid jms)

12

0

6204 41 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või hee
geldatud ja alusseelikud)

12

0

6204 42 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud ja alusseeli
kud)

12

0

6204 43 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud ja alus
seelikud)

12

0

6204 44 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud ja alusseeli
kud)

12

0

6204 49 00

Naiste ja tüdrukute kleidid, tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude loomade villast,
puuvillased või keemilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud, ja alusseelikud)

12

0

6204 51 00

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud, lamba- või muude loomade villast (v.a
silmkoelised või heegeldatud ja alusseelikud)

12

0

6204 52 00

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud, puuvillased (v.a silmkoelised või heegelda
tud ja alusseelikud)

12

0

6204 53 00

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või hee
geldatud ja alusseelikud)

12

0

6204 59 10

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegel
datud ja alusseelikud)

12

0
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6204 59 90

Naiste ja tüdrukute seelikud ja püksseelikud, tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude
loomade villast, puuvillased või keemilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud, ja
alusseelikud)

12

0

6204 61 10

Naiste ja tüdrukute püksid ja põlvpüksid, lamba- või muude loomade villast (v.a silm
koelised või heegeldatud, aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6204 61 85

Naiste ja tüdrukute trakside ja rinnatükiga tunked ja lühikesed püksid, lamba- või
muude loomade villast (v.a silmkoelised või heegeldatud, aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6204 62 11

Naiste ja tüdrukute puuvillased püksid ja põlvpüksid, töö- ja ametirõivad (v.a silmkoeli
sed või heegeldatud ning trakside ja rinnatükiga tunked)

12

0

6204 62 31

Naiste ja tüdrukute püksid ja põlvpüksid puuvillasest denimist (v.a töö- ja ametirõivad,
trakside ja rinnatükiga tunked ning aluspüksid)

12

0

6204 62 33

Naiste ja tüdrukute püksid ja põlvpüksid, puuvillasest läbilõigatud kudekarustusega pe
susametist (v.a töö- ja ametirõivad, trakside ja rinnatükiga tunked ning aluspüksid)

12

0

6204 62 39

Naiste ja tüdrukute püksid ja põlvpüksid, puuvillased (v.a läbilõigatud kudekarustusega
pesusametist, denimist, silmkoelised või heegeldatud, ning töö- ja ametirõivad, trakside
ja rinnatükiga tunked, püksikud ja spordidresside püksid)

12

0

6204 62 51

Naiste ja tüdrukute trakside ja rinnatükiga tunked, puuvillased, töö- ja ametirõivad (v.a
silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6204 62 59

Naiste ja tüdrukute trakside ja rinnatükiga tunked, puuvillased (v.a silmkoelised või
heegeldatud ning töö- ja ametirõivad)

12

0

6204 62 90

Naiste ja tüdrukute lühikesed püksid, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud,
aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6204 63 11

Naiste ja tüdrukute püksid ja põlvpüksid sünteeskiududest, töö- ja ametirõivad (v.a
silmkoelised või heegeldatud ja trakside ja rinnatükiga tunked)

12

0

6204 63 18

Naiste ja tüdrukute sünteeskiududest püksid ja põlvpüksid (v.a läbilõigatud kudekarus
tusega pesusametist, denimist, silmkoelised või heegeldatud ning töö- ja ametirõivad,
trakside ja rinnatükiga tunked, püksikud ja spordidresside püksid)

12

0

6204 63 31

Naiste ja tüdrukute trakside ja rinnatükiga tunked, sünteeskiududest, töö- ja ametirõi
vad (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6204 63 39

Naiste ja tüdrukute trakside ja rinnatükiga tunked, sünteeskiududest (v.a silmkoelised
või heegeldatud ning töö- ja ametirõivad)

12

0

6204 63 90

Naiste ja tüdrukute lühikesed püksid, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või heegelda
tud, aluspüksid ja supelrõivad)

12

0
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6204 69 11

Naiste ja tüdrukute püksid ja põlvpüksid tehiskiududest, töö- ja ametirõivad (v.a silm
koelised või heegeldatud ja trakside ja rinnatükiga tunked)

12

0

6204 69 18

Naiste ja tüdrukute püksid ja põlvpüksid tehiskiududest (v.a läbilõigatud kudekarustu
sega pesusametist, denimist, silmkoelised või heegeldatud ning töö- ja ametirõivad,
trakside ja rinnatükiga tunked, püksikud ja spordidresside püksid)

12

0

6204 69 31

Naiste ja tüdrukute trakside ja rinnatükiga tunked, tehiskiududest, töö- ja ametirõivad
(v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6204 69 39

Naiste ja tüdrukute trakside ja rinnatükiga tunked, tehiskiududest (v.a silmkoelised või
heegeldatud ning töö- ja ametirõivad)

12

0

6204 69 50

Naiste ja tüdrukute lühikesed püksid, tehiskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud,
aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6204 69 90

Naiste ja tüdrukute püksid, trakside ja rinnatükiga tunked, põlvpüksid ja lühikesed pük
sid, tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvillased või keemilis
test kiududest, silmkoelised või heegeldatud, aluspüksid ja supelrõivad)

12

0

6205 20 00

Meeste ja poiste päevasärgid, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud, öösärgid,
särgikud jm alussärgid)

12

0

6205 30 00

Meeste ja poiste päevasärgid, keemilistest kiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud,
öösärgid, särgikud jm alussärgid)

12

0

6205 90 10

Meeste ja poiste päevasärgid, lina- või ramjeekiust (v.a silmkoelised või heegeldatud,
öösärgid, särgikud jm alussärgid)

12

0

6205 90 80

Meeste ja poiste päevasärgid, tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased või keemilistest kiudu
dest, lina- või ramjeekiust, silmkoelised või heegeldatud, öösärgid, särgikud jm alussär
gid)

12

0

6206 10 00

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, siidist või siidijääkidest (v.a silmkoeli
sed või heegeldatud ja alussärgid)

12

0

6206 20 00

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, lamba- või muude loomade villast (v.
a silmkoelised või heegeldatud ja alussärgid)

12

0

6206 30 00

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, puuvillased (v.a silmkoelised või hee
geldatud ja alussärgid)

12

0

6206 40 00

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, keemilistest kiududest (v.a silmkoeli
sed või heegeldatud ja alussärgid)

12

0

6206 90 10

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, lina- või ramjeekiust (v.a silmkoelised
või heegeldatud ja alussärgid)

12

0
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6206 90 90

Naiste ja tüdrukute pluusid, särgid ja särkpluusid, tekstiilmaterjalist (v.a siidist või siidi
jääkidest, lamba- või muude loomade villast, puuvillased või keemilistest kiududest,
lina- või ramjeekiust, silmkoelised või heegeldatud, ja alussärgid)

12

0

6207 11 00

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6207 19 00

Meeste ja poiste aluspüksid ja püksikud, tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased, silmkoelised
või heegeldatud)

12

0

6207 21 00

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud,
alussärgid, särgikud ja aluspüksid)

12

0

6207 22 00

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad, keemilistest kiududest (v.a silmkoelised või
heegeldatud, alussärgid, särgikud ja aluspüksid)

12

0

6207 29 00

Meeste ja poiste öösärgid ja pidžaamad, tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased või keemilis
test kiududest, silmkoelised või heegeldatud, alussärgid, särgikud ja aluspüksid)

12

0

6207 91 00

Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted,
puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud, aluspüksid, öösärgid ja pidžaamad)

12

0

6207 99 10

Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted,
keemilistest kiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud, aluspüksid, öösärgid ja pidžaa
mad)

12

0

6207 99 90

Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, supelmantlid, hommikumantlid jms tooted,
tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased, keemilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud,
aluspüksid, öösärgid ja pidžaamad)

12

0

6208 11 00

Naiste ja tüdrukute kombineed ja alusseelikud, keemilistest kiududest (v.a silmkoelised
või heegeldatud ja alussärgid)

12

0

6208 19 00

Naiste ja tüdrukute kombineed ja alusseelikud, tekstiilmaterjalist (v.a keemilistest kiudu
dest, silmkoelised või heegeldatud, ja alussärgid)

12

0

6208 21 00

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad, puuvillased (v.a silmkoelised või heegelda
tud, alussärgid ja negližeed)

12

0

6208 22 00

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad, keemilistest kiududest (v.a silmkoelised või
heegeldatud, alussärgid ja negližeed)

12

0

6208 29 00

Naiste ja tüdrukute öösärgid ja pidžaamad, tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased või keemi
listest kiududest, silmkoelised või heegeldatud, alussärgid ja negližeed)

12

0
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6208 91 00

Naiste ja tüdrukute särgikud jm alussärgid, püksikud, aluspüksid, negližeed, supelmant
lid, hommikumantlid, kodukuued jms tooted, puuvillased (v.a silmkoelised või heegel
datud, kombineed, alusseelikud, öösärgid, pidžaamad, rinnahoidjad, sukahoidjad, korse
tid jms)

12

0

6208 92 00

Naiste ja tüdrukute särgikud jm alussärgid, püksikud, aluspüksid, negližeed, supelmant
lid, hommikumantlid, kodukuued jms tooted, keemilistest kiududest (v.a silmkoelised
või heegeldatud, kombineed, alusseelikud, öösärgid, pidžaamad, rinnahoidjad, suka
hoidjad, korsetid jms)

12

0

6208 99 00

Naiste ja tüdrukute särgikud jm alussärgid, püksikud, aluspüksid, negližeed, supelmant
lid, hommikumantlid, kodukuued jms tooted, tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased või
keemilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud, kombineed, alusseelikud, öösärgid,
pidžaamad, rinnahoidjad, sukahoidjad, korsetid jms tooted)

12

0

6209 20 00

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud ja müt
sid)

10,5

0

6209 30 00

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud
ja mütsid)

10,5

0

6209 90 10

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised
või heegeldatud ja mütsid)

10,5

0

6209 90 90

Väikelaste rõivad ja rõivamanused, tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude loomade
villast, puuvillased või sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud, ja mütsid)

10,5

0

6210 10 10

Rõivad vildist, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte (v.a väike
laste rõivad ja rõivamanused)

12

0

6210 10 90

Rõivad lausriidest, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte (v.a
väikelaste rõivad ja rõivamanused)

12

0

6210 20 00

Alamrubriikides 6201 11 kuni 6201 19 kirjeldatud laadi rõivad, kummeeritud või im
pregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud plasti või muude ainetega

12

0

6210 30 00

Alamrubriikides 6202 11 kuni 6202 19 kirjeldatud laadi rõivad, kummeeritud või im
pregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud plasti või muude ainetega

12

0

6210 40 00

Meeste ja poiste rõivad riidest, kummeeritud või impregneeritud, pealistatud, kaetud
või lamineeritud plasti või muude ainetega (v.a alamrubriikides 6201 11 kuni 6201 19
kirjeldatud laadi rõivad, väikelaste rõivad ja rõivamanused)

12

0
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6210 50 00

Naiste ja tüdrukute rõivad riidest, kummeeritud või impregneeritud, pealistatud, kaetud
või lamineeritud plasti või muude ainetega (v.a alamrubriikides 6202 11 kuni 6202 19
kirjeldatud laadi rõivad, väikelaste rõivad ja rõivamanused)

12

0

6211 11 00

Meeste ja poiste supelkostüümid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6211 12 00

Naiste ja tüdrukute supelkostüümid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6211 20 00

Suusakostüümid (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6211 32 10

Meeste ja poiste töö- ja ametirõivad, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6211 32 31

Meeste ja poiste voodriga spordidressid, puuvillased, ühest ja samast riidest pealisrii
dega (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6211 32 41

Meeste ja poiste voodriga spordidresside ülemised osad, puuvillased (v.a silmkoelised
või heegeldatud ning spordidresside ülemised osad ühest ja samast riidest pealisriidega)

12

0

6211 32 42

Meeste ja poiste voodriga spordidresside alumised osad, puuvillased (v.a silmkoelised
või heegeldatud ning spordidresside alumised osad ühest ja samast riidest pealisriidega)

12

0

6211 32 90

Meeste ja poiste puuvillased rõivad, mujal nimetamata (v.a silmkoelised või heegelda
tud)

12

0

6211 33 10

Meeste ja poiste töö- ja ametirõivad, keemilistest kiududest (v.a silmkoelised või heegel
datud)

12

0

6211 33 31

Meeste ja poiste voodriga spordidressid, keemilistest kiududest, ühest ja samast riidest
pealisriidega (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6211 33 41

Meeste ja poiste voodriga spordidresside ülemised osad, keemilistest kiududest (v.a
silmkoelised või heegeldatud ning spordidresside ülemised osad ühest ja samast riidest
pealisriidega)

12

0

6211 33 42

Meeste ja poiste voodriga spordidresside alumised osad, keemilistest kiududest (v.a
silmkoelised või heegeldatud ning spordidresside alumised osad ühest ja samast riidest
pealisriidega)

12

0

6211 33 90

Meeste ja poiste keemilistest kiududest rõivad, mujal nimetamata (v.a silmkoelised või
heegeldatud)

12

0

6211 39 00

Meeste ja poiste spordidressid jm mujal nimetamata rõivad, tekstiilmaterjalist (v.a puu
villased või keemilistest kiududest, silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6211 41 00

Naiste ja tüdrukute spordidressid jm mujal nimetamata rõivad, lamba- või muude loo
made villast (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0
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6211 42 10

Naiste ja tüdrukute põlled, tunked, kitlid ning teised töö- ja ametirõivad, puuvillased (v.
a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6211 42 31

Naiste ja tüdrukute voodriga spordidressid, puuvillased, ühest ja samast riidest pealisrii
dega (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6211 42 41

Naiste ja tüdrukute voodriga spordidresside ülemised osad, puuvillased (v.a silmkoelised
või heegeldatud ning spordidresside ülemised osad ühest ja samast riidest pealisriidega)

12

0

6211 42 42

Naiste ja tüdrukute voodriga spordidresside alumised osad, puuvillased (v.a silmkoelised
või heegeldatud ning spordidresside alumised osad ühest ja samast riidest pealisriidega)

12

0

6211 42 90

Naiste ja tüdrukute puuvillased rõivad, mujal nimetamata (v.a silmkoelised või heegel
datud)

12

0

6211 43 10

Naiste ja tüdrukute põlled, tunked, kitlid ning teised töö- ja ametirõivad, keemilistest
kiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6211 43 31

Naiste ja tüdrukute voodriga spordidressid, keemilistest kiududest, ühest ja samast rii
dest pealisriidega (v.a silmkoelised või heegeldatud)

12

0

6211 43 41

Naiste ja tüdrukute voodriga spordidresside ülemised osad, keemilistest kiududest (v.a
silmkoelised või heegeldatud ning spordidresside ülemised osad ühest ja samast riidest
pealisriidega)

12

0

6211 43 42

Naiste ja tüdrukute voodriga spordidresside alumised osad, keemilistest kiududest (v.a
silmkoelised või heegeldatud ning spordidresside alumised osad ühest ja samast riidest
pealisriidega)

12

0

6211 43 90

Naiste ja tüdrukute keemilistest kiududest rõivad, mujal nimetamata (v.a silmkoelised
või heegeldatud)

12

0

6211 49 00

Naiste ja tüdrukute spordidressid jm mujal nimetamata rõivad, tekstiilmaterjalist (v.a
lamba- või muude loomade villast, puuvillased või keemilistest kiududest, silmkoelised
või heegeldatud)

12

0

6212 10 10

Rinnahoidjad, mis tahes tekstiilmaterjalist, elastsed või mitte, k.a silmkoelised ja heegel
datud, rinnahoidjast ja aluspükstest koosnev jaemüügikomplekt

6,5

0

6212 10 90

Rinnahoidjad, mis tahes tekstiilmaterjalist, elastsed või mitte, sh silmkoelised ja heegel
datud (v.a rinnahoidjast ja aluspükstest koosnev jaemüügikomplekt)

6,5

0

6212 20 00

Sukahoidjad ja püks-sukahoidjad, mis tahes tekstiilmaterjalist, elastsed või mitte, k.a
silmkoelised ja heegeldatud (v.a vööd ja korseletid, mis on valmistatud üleni kummist)

6,5

0
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6212 30 00

Korseletid, mis tahes tekstiilmaterjalist, elastsed või mitte, k.a silmkoelised ja heegelda
tud

6,5

0

6212 90 00

Korsetid, traksid, sukapaelad jms tooted ning nende osad (k.a rinnahoidjate, sukahoid
jate, püks-sukahoidjate ja korselettide osad), mis tahes tekstiilmaterjalist, elastsed või
mitte, k.a silmkoelised ja heegeldatud (v.a terved rinnahoidjad, sukahoidjad, püks-suka
hoidjad ja korseletid)

6,5

0

6213 20 00

Taskurätikud, puuvillased, mille ükski külg ei ole pikem kui 60 cm (v.a silmkoelised
või heegeldatud)

10

0

6213 90 00

Taskurätikud, tekstiilmaterjalist, mille ükski külg ei ole pikem kui 60 cm (v.a puuvilla
sed, silmkoelised või heegeldatud)

10

0

6214 10 00

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms, siidist või siidijääkidest
(v.a silmkoelised või heegeldatud)

8

0

6214 20 00

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms, lamba- või muude loo
made villast (v.a silmkoelised või heegeldatud)

8

0

6214 30 00

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms, sünteeskiududest (v.a
silmkoelised või heegeldatud)

8

0

6214 40 00

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms, tehiskiududest (v.a silm
koelised või heegeldatud)

8

0

6214 90 00

Suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms, tekstiilmaterjalist (v.a sii
dist, siidijääkidest, lamba- või muude loomade villast või keemilistest kiududest, silm
koelised või heegeldatud)

8

0

6215 10 00

Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed, siidist või siidijääkidest (v.a silmkoelised või heegel
datud)

6,3

0

6215 20 00

Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed, keemilistest kiududest (v.a silmkoelised või heegelda
tud)

6,3

0

6215 90 00

Lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed, tekstiilmaterjalist (v.a siidist, siidijääkidest või keemi
listest kiududest, silmkoelised või heegeldatud)

6,3

0

6216 00 00

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, mis tahes tekstiilmaterjalist (v.a silmkoe
lised või heegeldatud ning väikelastele)

7,6

0

6217 10 00

Valmis rõivamanused mis tahes tekstiilmaterjalist, mujal nimetamata (v.a silmkoelised
või heegeldatud)

6,3

0

6217 90 00

Mujal nimetamata rõivaste ja rõivamanuste osad, mis tahes tekstiilmaterjalist (v.a silm
koelised või heegeldatud)

12

0
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6301 10 00

Elektritekid, mis tahes tekstiilmaterjalist

6,9

0

6301 20 10

Tekid ja reisivaibad lamba- või muude loomade villast, silmkoelised või heegeldatud (v.
a elektritekid, lauakatted, voodikatted ning rubriigi 9404 magamistoa- jms mööbli
juurde kuuluvad lisandid)

12

0

6301 20 90

Tekid ja reisivaibad lamba- või muude loomade villast (v.a silmkoelised või heegelda
tud, elektritekid, lauakatted, voodikatted ning rubriigi 9404 magamistoa- jms mööbli
juurde kuuluvad lisandid)

12

0

6301 30 10

Tekid ja reisivaibad, puuvillased, silmkoelised või heegeldatud (v.a elektritekid, lauakat
ted, voodikatted ning rubriigi 9404 magamistoa- jms mööbli juurde kuuluvad lisandid)

12

0

6301 30 90

Tekid ja reisivaibad, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud, elektritekid, lauakat
ted, voodikatted ning rubriigi 9404 magamistoa- jms mööbli juurde kuuluvad lisandid)

7,5

0

6301 40 10

Tekid ja reisivaibad, sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a elektritekid,
lauakatted, voodikatted ning rubriigi 9404 magamistoa- jms mööbli juurde kuuluvad
lisandid)

12

0

6301 40 90

Tekid ja reisivaibad, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud, elektritekid,
lauakatted, voodikatted ning rubriigi 9404 magamistoa- jms mööbli juurde kuuluvad
lisandid)

12

0

6301 90 10

Tekid ja reisivaibad, silmkoelised või heegeldatud (v.a lamba- või muude loomade vil
last, puuvillased või sünteeskiududest, elektritekid, lauakatted, voodikatted ning rubriigi
9404 magamistoa- jms mööbli juurde kuuluvad lisandid)

12

0

6301 90 90

Tekid ja reisivaibad tekstiilmaterjalist (v.a lamba- või muude loomade villast, puuvilla
sed või sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud, elektritekid, lauakatted, voodi
katted ning rubriigi 9404 magamistoa- jms mööbli juurde kuuluvad lisandid)

12

0

6302 10 00

Silmkoeline või heegeldatud voodipesu

12

0

6302 21 00

Trükitud voodipesu, puuvillane (v.a silmkoeline või heegeldatud)

12

0

6302 22 10

Trükitud voodipesu keemilistest kiududest lausriidest

6,9

0

6302 22 90

Trükitud voodipesu, keemilistest kiududest (v.a lausriidest, silmkoeline või heegeldatud)

12

0

6302 29 10

Trükitud voodipesu, lina- või ramjeekiust (v.a silmkoeline või heegeldatud)

12

0
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6302 29 90

Trükitud voodipesu, tekstiilmaterjalist (v.a puuvillane või keemilistest kiududest, linavõi ramjeekiust, silmkoeline või heegeldatud)

12

0

6302 31 00

Voodipesu, puuvillane (v.a trükitud, silmkoeline või heegeldatud)

12

0

6302 32 10

Voodipesu keemilistest kiududest lausriidest (v.a trükitud)

6,9

0

6302 32 90

Voodipesu, keemilistest kiududest (v.a lausriidest, trükitud, silmkoeline või heegeldatud)

12

0

6302 39 20

Voodipesu lina- või ramjeekiust (v.a trükitud, silmkoeline või heegeldatud)

12

0

6302 39 90

Voodipesu, tekstiilmaterjalist (v.a puuvillane või keemilistest kiududest, lina- või ram
jeekiust, trükitud, silmkoeline või heegeldatud)

12

0

6302 40 00

Lauapesu, silmkoeline või heegeldatud

12

0

6302 51 00

Lauapesu, puuvillane (v.a silmkoeline või heegeldatud)

12

0

6302 53 10

Lauapesu keemilistest kiududest lausriidest

6,9

0

6302 53 90

Lauapesu, keemilistest kiududest (v.a lausriidest, silmkoeline või heegeldatud)

12

0

6302 59 10

Lauapesu, linane (v.a silmkoeline või heegeldatud)

12

0

6302 59 90

Lauapesu, tekstiilmaterjalist (v.a puuvillane, linane või keemilistest kiududest, silmkoe
line või heegeldatud)

12

0

6302 60 00

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud puuvillasest froteerätikuriidest või samalaad
sest froteeriidest (v.a põrandalapid, poleerimislapid, nõudepesulapid ja tolmulapid)

12

0

6302 91 00

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud, puuvillased (v.a froteeriidest, põrandalapid,
poleerimislapid, nõudepesulapid ja tolmulapid)

12

0

6302 93 10

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud, keemilistest kiududest lausriidest (v.a põran
dalapid, poleerimislapid, nõudepesulapid ja tolmulapid)

6,9

0

6302 93 90

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud keemilistest kiududest (v.a lausriidest, põran
dalapid, poleerimislapid, nõudepesulapid ja tolmulapid)

12

0

6302 99 10

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud, linased (v.a põrandalapid, poleerimislapid,
nõudepesulapid ja tolmulapid)

12

0
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6302 99 90

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud, tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased, linased
või keemilistest kiududest, põrandalapid, poleerimislapid, nõudepesulapid ja tolmula
pid)

12

0

6303 12 00

Kardinad (sh eesriided) ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud (vo
langid), sünteeskiududest, silmkoelised või heegeldatud (v.a markiisid ja päikesekatted)

12

0

6303 19 00

Kardinad (sh eesriided) ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud (vo
langid), silmkoelised või heegeldatud (v.a sünteeskiududest, markiisid ja päikesekatted)

12

0

6303 91 00

Kardinad (sh eesriided) ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud (vo
langid), puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud, markiisid ja päikesekatted)

12

0

6303 92 10

Kardinad (sh eesriided) ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud (vo
langid), sünteeskiududest lausriidest (v.a markiisid ja päikesekatted)

6,9

0

6303 92 90

Kardinad (sh eesriided) ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud (vo
langid), sünteeskiududest (v.a lausriidest, silmkoelised või heegeldatud, markiisid ja päi
kesekatted)

12

0

6303 99 10

Kardinad (sh eesriided) ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud (vo
langid), lausriidest (v.a puuvillased, sünteeskiududest, markiisid ja päikesekatted)

6,9

0

6303 99 90

Kardinad (sh eesriided) ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud (vo
langid), tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased ja sünteeskiududest või lausriidest, silmkoeli
sed või heegeldatud, markiisid ja päikesekatted)

12

0

6304 11 00

Voodikatted (päevatekid), silmkoelised või heegeldatud (v.a voodipesu, vatt- ja sulgte
kid)

12

0

6304 19 10

Voodikatted (päevatekid), puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud, voodipesu,
vatt- ja sulgtekid)

12

0

6304 19 30

Voodikatted (päevatekid), lina- või ramjeekiust (v.a silmkoelised või heegeldatud, voodi
pesu, vatt- ja sulgtekid)

12

0

6304 19 90

Voodikatted (päevatekid) tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased, lina- või ramjeekiust, silm
koelised või heegeldatud, voodipesu, vatt- ja sulgtekid)

12

0

6304 91 00

Sisustustarbed, silmkoelised või heegeldatud (v.a tekid ja reisivaibad, voodipesu, laua
pesu, vannilinad, käterätikud ning köögirätikud, kardinad (sh eesriided) ja aknasisekat
ted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud (volangid), voodikatted, lambivarjud ning
rubriigi 9404 tooted)

12

0
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6304 92 00

Sisustustarbed, puuvillased (v.a silmkoelised või heegeldatud, tekid ja reisivaibad, voodi
pesu, lauapesu, vannilinad, käterätikud ning köögirätikud, kardinad (sh eesriided) ja ak
nasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud (volangid), voodikatted, lambi
varjud ning rubriigi 9404 tooted)

12

0

6304 93 00

Sisustustarbed, sünteeskiududest (v.a silmkoelised või heegeldatud, tekid ja reisivaibad,
voodipesu, lauapesu, vannilinad, käterätikud ning köögirätikud, kardinad (sh eesriided)
ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud (volangid), voodikatted, lam
bivarjud ning rubriigi 9404 tooted)

12

0

6304 99 00

Sisustustarbed, tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased või sünteeskiududest, silmkoelised või
heegeldatud, tekid ja reisivaibad, voodipesu, lauapesu, vannilinad, käterätikud ning köö
girätikud, kardinad (sh eesriided) ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapee
ringud (volangid), voodikatted, lambivarjud ning rubriigi 9404 tooted)

12

0

6305 10 10

Kasutatud kotid kaupade pakendamiseks, džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiu
dudest

2

0

6305 10 90

Kotid kaupade pakendamiseks, džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest (v.a
kasutatud kotid)

4

0

6305 20 00

Kotid kaupade pakendamiseks, puuvillased

7,2

0

6305 32 11

Painduvad mahtlastipakendid kaupade pakendamiseks, polüetüleen- või polüpropüleen
ribadest vms, silmkoelised või heegeldatud

12

0

6305 32 81

Painduvad mahtlastipakendid kaupade pakendamiseks, polüetüleen- või polüpropüleen
ribadest vms, riidest pindtihedusega kuni 120 g/m2 (v.a silmkoelised või heegeldatud)

7,2

0

6305 32 89

Painduvad mahtlastipakendid kaupade pakendamiseks, polüetüleen- või polüpropüleen
ribadest vms, riidest pindtihedusega üle 120 g/m2 (v.a silmkoelised või heegeldatud)

7,2

0

6305 32 90

Painduvad mahtlastipakendid kaupade pakendamiseks, keemilistest kiududest (v.a po
lüetüleen- või polüpropüleenribadest vms)

7,2

0

6305 33 10

Kotid kaupade pakendamiseks, polüetüleen- või polüpropüleenribadest vms, silmkoeli
sed või heegeldatud (v.a painduvad mahtlastipakendid)

12

0

6305 33 91

Kotid kaupade pakendamiseks, polüetüleen- või polüpropüleenribadest vms, riidest
pindtihedusega kuni 120 g/m2 (v.a silmkoelised või heegeldatud ja painduvad mahtlas
tipakendid)

7,2

0

6305 33 99

Kotid kaupade pakendamiseks, polüetüleen- või polüpropüleenribadest vms, riidest
pindtihedusega üle 120 g/m2 (v.a silmkoelised või heegeldatud ja painduvad mahtlasti
pakendid)

7,2

0
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6305 39 00

Kotid kaupade pakendamiseks, keemilistest kiududest (v.a polüetüleen- või polüpropü
leenribadest vms, ja painduvad mahtlastipakendid)

7,2

0

6305 90 00

Kotid kaupade pakendamiseks, tekstiilmaterjalist (v.a keemilisest, puuvillased, džuudist
või muudest rubriigi 5303 niinekiududest)

6,2

0

6306 12 00

Presentkatted, markiisid ja päikesekatted, sünteeskiududest (v.a lamedad kaitsekatted
kergest riidest, mida kasutatakse presentkattena)

12

0

6306 19 00

Presentkatted, markiisid ja päikesekatted, tekstiilmaterjalist (v.a sünteeskiududest ja la
medad kaitsekatted kergest riidest, mida kasutatakse presentkattena)

12

0

6306 22 00

Telgid, sünteeskiududest (v.a varikatted)

12

0

6306 29 00

Telgid, tekstiilmaterjalist (v.a sünteeskiududest ja varikatted)

12

0

6306 30 00

Paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed, tekstiilmaterjalist

12

0

6306 40 00

Õhkmadratsid tekstiilmaterjalist

12

0

6306 91 00

Matkatarbed, puuvillased (v.a telgid, markiisid ja päikesekatted, purjed, õhkmadratsid,
seljakotid, seljapaunad jms, täidisega magamiskotid, madratsid ja padjad)

12

0

6306 99 00

Matkatarbed, tekstiilmaterjalist (v.a puuvillased, telgid, markiisid ja päikesekatted, pur
jed, õhkmadratsid, seljakotid, seljapaunad jms, täidisega magamiskotid, madratsid ja
padjad)

12

0

6307 10 10

Põrandalapid, nõudepesulapid, tolmulapid jms puhastuslapid, silmkoelised või heegel
datud

12

0

6307 10 30

Põrandalapid, nõudepesulapid, tolmulapid jms puhastuslapid, lausriidest

6,9

0

6307 10 90

Põrandalapid, nõudepesulapid, tolmulapid jms puhastuslapid, mis tahes tekstiilmaterja
list (v.a silmkoelised või heegeldatud ja lausriidest)

7,7

0

6307 20 00

Päästevestid ja päästevööd mis tahes tekstiilmaterjalist

6,3

0
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6307 90 10

Mujal nimetamata valmistooted, k.a rõivalõiked (šabloonid), tekstiilmaterjalist, silmkoe
lised või heegeldatud

12

0

6307 90 91

Mujal nimetamata valmistooted vildist, sh rõivalõiked (šabloonid)

6,3

0

6307 90 99

Mujal nimetamata valmistooted tekstiilmaterjalist, sh rõivalõiked (šabloonid) (v.a vildist,
silmkoelised või heegeldatud)

6,3

0

6308 00 00

Komplektid riidest ja lõngast, lisanditega või ilma, vaipade, seinavaipade, tikitud laudli
nade, salvrätikute vms tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud (v.a kom
plektid rõivaste valmistamiseks)

12

0

6309 00 00

Kantud rõivad jm kasutatud tooted, tekid ja reisivaibad, magamistoa- jms mööbli
juurde kuuluvad lisandid mis tahes tekstiilmaterjalist, k.a mis tahes jalanõud ja peakat
ted, millel on näha olulised kulumistunnused ning mis on esitatud puistekaubana või
pallides, kottides vms pakendis (v.a vaibad, muud põrandakatted ning seinavaibad)

5,3

0

6310 10 10

Lamba- või muude loomade villast kaltsud (uued või kasutatud), nööri-, paela, köie- ja
trossijäätmed ning kasutatud tooted nöörist, paelast, köiest, trossist, sorteeritud

Tollimaksuvaba

0

6310 10 30

Linased või puuvillased kaltsud (uued või kasutatud), nööri-, paela, köie- ja trossijäät
med ning kasutatud tooted nöörist, paelast, köiest, trossist, sorteeritud

Tollimaksuvaba

0

6310 10 90

Tekstiilmaterjalist kaltsud (uued või kasutatud), nööri-, paela, köie- ja trossijäätmed
ning kasutatud tooted nöörist, paelast, köiest, trossist, sorteeritud (v.a linased, puuvilla
sed, lamba- või muude loomade villast)

Tollimaksuvaba

0

6310 90 00

Tekstiilmaterjalist kaltsud (uued või kasutatud), nööri-, paela, köie- ja trossijäätmed
ning kasutatud tooted nöörist, paelast, köiest, trossist (v.a sorteeritud)

Tollimaksuvaba

0

6401 10 10

Veekindlad jalatsid, tugevdatud metallist ninatsiga, kummist pealsetega ja kummist või
plastist välistaldadega, v.a pealeõmmeldud, neet-, polt-, kruvi-, tihvt- vms tallakinnitu
sega jalatsid (v.a uisusaapad koos uiskude või rulluiskudega, säärekaitsmed jm spordis
kasutatavad kaitsevahendid)

17

0
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6401 10 90

Veekindlad jalatsid, tugevdatud metallist ninatsiga, plastist pealsetega ja kummist või
plastist välistaldadega, v.a pealeõmmeldud, neet-, polt-, kruvi-, tihvt- vms tallakinnitu
sega jalatsid (v.a uisusaapad koos uiskude või rulluiskudega, säärekaitsmed jm spordis
kasutatavad kaitsevahendid)

17

0

6401 92 10

Veekindlad jalatsid kummist pealsetega ja kummist või plastist välistaldadega, v.a pea
leõmmeldud, neet-, polt-, kruvi-, tihvt- vms tallakinnitusega jalatsid säärisega, mis katab
ainult pahkluu (v.a tugevdatud metallist ninatsiga, ortopeedilised jalatsid, jalatsid, suusa
tamiseks või uisutamiseks mõeldud jalatsid koos vastava kinnitusega, ning mänguasja
jalatsid)

17

0

6401 92 90

Veekindlad jalatsid plastist pealsetega ja kummist või plastist välistaldadega, v.a pea
leõmmeldud, neet-, polt-, kruvi-, tihvt- vms tallakinnitusega jalatsid säärisega, mis katab
ainult pahkluu (v.a tugevdatud metallist ninatsiga, ortopeedilised jalatsid, spordijalatsid,
suusatamiseks või uisutamiseks mõeldud jalatsid koos vastava kinnitusega, ning män
guasjajalatsid)

17

0

6401 99 00

Veekindlad jalatsid säärisega, mis ei kata pahkluud ega põlve, kummist või plastist vä
listaldade ja pealsetega, v.a pealeõmmeldud, neet-, polt-, kruvi-, tihvt- vms tallakinnitu
sega jalatsid (v.a jalatsid säärisega, mis katab ainult pahkluu, tugevdatud metallist ninat
siga, ortopeedilised jalatsid, uisusaapad koos uiskude või rulluiskudega, spordijalatsid
ning mänguasjajalatsid)

17

0

6402 12 10

Mäe- ja murdmaasuusasaapad, kummist või plastist välistaldade ja pealsetega (v.a ru
briigi 6401 veekindlad jalatsid)

17

0

6402 12 90

Lumelauasaapad, kummist või plastist välistaldade ja pealsetega (v.a rubriigi 6401 vee
kindlad jalatsid)

17

0

6402 19 00

Spordijalatsid, kummist või plastist välistaldade ja pealsetega (v.a rubriigi 6401 vee
kindlad jalatsid, mäe-, murdmaasuusa- ja lumelauasaapad, uisusaapad koos uiskude või
rulluiskudega)

16,9

0

6402 20 00

Jalatsid kummist või plastist välistaldade ja pealsetega, rihmadest või ribadest pealse
tega, mis on kinnitatud talla külge tihvtkinnitusega (v.a mänguasjajalatsid)

17

0
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6402 91 10

Metallist ninatsiga jalatsid, kummist või plastist välistaldade ja pealsetega (v.a rubriigi
6401 veekindlad jalatsid, spordijalatsid ja ortopeedilised jalatsid)

17

0

6402 91 90

Pahkluud katva säärisega jalatsid, kummist või plastist välistaldade ja pealsetega (v.a tu
gevdatud metallist ninatsiga jalatsid, rubriigi 6401 veekindlad jalatsid, spordijalatsid,
ortopeedilised jalatsid ja mänguasjajalatsid)

16,9

0

6402 99 05

Metallist ninatsiga jalatsid, kummist või plastist välistaldade ja pealsetega (v.a rubriigi
6401 veekindlad jalatsid, spordijalatsid ja ortopeedilised jalatsid)

17

0

6402 99 10

Jalatsid kummist pealsetega ja kummist või plastist välistaldadega (v.a säärisega, mis ka
tab pahkluu, või rihmadest või ribadest pealsetega, mis on kinnitatud talla külge tihvt
kinnitusega, rubriigi 6401 veekindlad jalatsid, spordijalatsid, ortopeedilised jalatsid ja
mänguasjajalatsid)

16,8

0

6402 99 31

Jalatsid plastist pealsetega ja kummist või plastist välistaldadega, rihmadest pööviga või
pööviga, millesse on lõigatud vähemalt üks ava, kontsaosa kõrgus koos tallaga üle
3 cm (v.a rihmadest või ribadest pealsetega, mis on kinnitatud talla külge tihvtkinnitu
sega)

16,8

0

6402 99 39

Jalatsid plastist pealsetega ja kummist või plastist välistaldadega, rihmadest pööviga või
pööviga, millesse on lõigatud vähemalt üks ava, kontsaosa kõrgus koos tallaga kuni
3 cm (v.a rihmadest või ribadest pealsetega, mis on kinnitatud talla külge tihvtkinnitu
sega)

16,8

0

6402 99 50

Tuhvlid jm toajalatsid, kummist või plastist pealsete ja välistaldadega (v.a säärisega, mis
katab pahkluu, rihmadest pööviga või pööviga, millesse on lõigatud vähemalt üks ava,
ja mänguasjajalatsid)

16,8

0

6402 99 91

Jalatsid plastist pealsetega ja kummist või plastist välistaldadega, sisetalla pikkusega alla
24 cm (v.a säärisega, mis katab pahkluu, rihmadest pööviga või pööviga, millesse on
lõigatud vähemalt üks ava, tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid, toajalatsid, spordija
latsid, rubriigi 6401 veekindlad jalatsid, ortopeedilised jalatsid ja mänguasjajalatsid)

16,8

0
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6402 99 93

Jalatsid, mis ei ole eristatavad meeste- või naistejalatsitena, plastist pealsetega ja kum
mist või plastist välistaldadega, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm (v.a säärisega, mis
katab pahkluu, rihmadest pööviga või pööviga, millesse on lõigatud vähemalt üks ava,
tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid, toajalatsid, spordijalatsid, rubriigi 6401 veekind
lad jalatsid ja ortopeedilised jalatsid)

16,8

0

6402 99 96

Meestejalatsid kummist või plastist välistaldadega ja plastist pealsetega, sisetalla pikku
sega vähemalt 24 cm (v.a säärisega, mis katab pahkluu, rihmadest pööviga või pööviga,
millesse on lõigatud vähemalt üks ava, tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid, toajalat
sid, spordijalatsid, rubriigi 6401 veekindlad jalatsid, ortopeedilised jalatsid ja jalatsid,
mis ei ole eristatavad meeste- või naistejalatsitena)

16,8

0

6402 99 98

Naistejalatsid kummist või plastist välistaldadega ja plastist pealsetega, sisetalla pikku
sega vähemalt 24 cm (v.a säärisega, mis katab pahkluu, rihmadest pööviga või pööviga,
millesse on lõigatud vähemalt üks ava, tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid, toajalat
sid, spordijalatsid, rubriigi 6401 veekindlad jalatsid, ortopeedilised jalatsid ja jalatsid,
mis ei ole eristatavad meeste- või naistejalatsitena)

16,8

0

6403 12 00

Mäe-, murdmaasuusa- ja lumelauasaapad, kummist, plastist, nahast või komposiitna
hast välistaldade ja nahast pealsetega

8

0

6403 19 00

Spordijalatsid, kummist, plastist, nahast või komposiitnahast välistaldade ja nahast
pealsetega (v.a mäe-, murdmaasuusa- ja lumelauasaapad, uisusaapad koos uiskude või
rulluiskudega)

8

0

6403 20 00

Jalatsid nahast välistaldadega ja nahkrihmadest pealsetega üle jalaselja ning ümber
suure varba

8

0

6403 40 00

Jalatsid tugevdatud metallist ninatsiga, kummist, plastist, nahast või komposiitnahast
välistaldade ja nahast pealsetega (v.a spordijalatsid ja ortopeedilised jalatsid)

8

0

6403 51 05

Jalatsid nahast pealsetega, puutalla või -platvormiga, pahkluud katvad, sisetallata ja me
tallist ninatsita

8

0
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6403 51 11

Jalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, pahkluud katvad, kuid sääremarja mittekatvad,
sisetala pikkusega alla 24 cm (v.a tugevdatud metallist ninatsiga, spordijalatsid, ortopee
dilised jalatsid ja mänguasjajalatsid)

8

0

6403 51 15

Meestejalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, pahkluud katvad, kuid sääremarja mit
tekatvad, sisetala pikkusega vähemalt 24 cm (v.a tugevdatud metallist ninatsiga, spordi
jalatsid ja ortopeedilised jalatsid)

8

0

6403 51 19

Naistejalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, pahkluud katvad, kuid sääremarja mitte
katvad, sisetala pikkusega vähemalt 24 cm (v.a tugevdatud metallist ninatsiga, spordija
latsid ja ortopeedilised jalatsid)

8

0

6403 51 91

Jalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, pahkluud ja sääremarja katvad, sisetala pikku
sega alla 24 cm (v.a tugevdatud metallist ninatsiga, spordijalatsid, ortopeedilised jalatsid
ja mänguasjajalatsid)

8

0

6403 51 95

Meestejalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, pahkluud ja sääremarja katvad, sisetala
pikkusega vähemalt 24 cm (v.a tugevdatud metallist ninatsiga, spordijalatsid ja ortopee
dilised jalatsid)

8

0

6403 51 99

Naistejalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, pahkluud ja sääremarja katvad, sisetala
pikkusega vähemalt 24 cm (v.a tugevdatud metallist ninatsiga, spordijalatsid ja ortopee
dilised jalatsid)

8

0

6403 59 05

Jalatsid nahast pealsetega, puutalla või -platvormiga, sisetallata ja metallist ninatsita (v.a
pahkluud katvad)

8

0

6403 59 11

Jalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, rihmadest pööviga või pööviga, millesse on
lõigatud vähemalt üks ava, kontsaosa kõrgus koos tallaga üle 3 cm (v.a nahkrihmadest
pealsetega üle jalaselja ning ümber suure varba)

5

0

6403 59 31

Jalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, rihmadest pööviga või pööviga, millesse on
lõigatud vähemalt üks ava, kontsaosa kõrgus koos tallaga kuni 3 cm, sisetalla pikku
sega alla 24 cm (v.a nahkrihmadest pealsetega üle jalaselja ning ümber suure varba, ja
mänguasjajalatsid)

8

0
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6403 59 35

Meestejalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, rihmadest pööviga või pööviga, millesse
on lõigatud vähemalt üks ava, kontsaosa kõrgus koos tallaga kuni 3 cm, sisetalla pikku
sega vähemalt 24 cm (v.a nahkrihmadest pealsetega üle jalaselja ning ümber suure
varba)

8

0

6403 59 39

Naistejalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, rihmadest pööviga või pööviga, millesse
on lõigatud vähemalt üks ava, kontsaosa kõrgus koos tallaga kuni 3 cm, sisetalla pikku
sega vähemalt 24 cm (v.a nahkrihmadest pealsetega üle jalaselja ning ümber suure
varba)

8

0

6403 59 50

Tuhvlid jm toajalatsid, nahast pealsete ja välistaldadega (v.a säärisega, mis katab pah
kluu, rihmadest pöövi või pealsetega, ja mänguasjajalatsid)

8

0

6403 59 91

Jalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, sisetalla pikkusega alla 24 cm (v.a säärisega,
mis katab pahkluu, tugevdatud metallist ninatsiga, puutalla või -platvormtallaga, sisetal
lata, rihmadest pöövi või pealsetega, toajalatsid, spordijalatsid, ortopeedilised jalatsid ja
mänguasjajalatsid)

8

0

6403 59 95

Meestejalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm (v.a
säärisega, mis katab pahkluu, tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid, puutalla või -plat
vormtallaga, sisetallata, rihmadest pöövi või pealsetega, toajalatsid, spordijalatsid ja or
topeedilised jalatsid)

8

0

6403 59 99

Naistejalatsid nahast välistaldade ja pealsetega, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm (v.a
säärisega, mis katab pahkluu, tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid, puutalla või -plat
vormtallaga, sisetallata, rihmadest pöövi või pealsetega, toajalatsid, spordijalatsid ja or
topeedilised jalatsid)

8

0

6403 91 05

Kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega jalatsid, puu
talla või -platvormiga, pahkluud katvad, sisetallata ja metallist ninatsita

8

0

6403 91 11

Jalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega, pah
kluud katvad, kuid sääremarja mittekatvad, sisetalla pikkusega alla 24 cm (v.a tugevda
tud metallist ninatsiga, spordijalatsid, ortopeedilised jalatsid ja mängujalatsid)

8

0
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6403 91 13

Jalatsid, mis ei ole eristatavad meeste- või naistejalatsitena, kummist, plastist või kom
posiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega, pahkluud katvad, kuid sääremarja mitte
katvad, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm (v.a rubriikides 6403 11 00 kuni 6403 40
00 loetletud jalatsid)

8

0

6403 91 16

Meestejalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega,
pahkluud katvad, kuid sääremarja mittekatvad, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm (v.a
rubriikides 6403 11 00 kuni 6403 40 00 loetletud jalatsid)

8

0

6403 91 18

Naistejalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega,
pahkluud katvad, kuid sääremarja mittekatvad, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm (v.a
rubriikides 6403 11 00 kuni 6403 40 00 loetletud jalatsid)

8

0

6403 91 91

Jalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega, pah
kluud ja sääremarja katvad, sisetalla pikkusega alla 24 cm (v.a tugevdatud metallist ni
natsiga, spordijalatsid, ortopeedilised jalatsid ja mängujalatsid)

8

0

6403 91 93

Jalatsid, mis ei ole eristatavad meeste- või naistejalatsitena, kummist, plastist või kom
posiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega, pahkluud ja sääremarja katvad, sisetalla
pikkusega vähemalt 24 cm (v.a rubriikides 6403 11 00 kuni 6403 40 00 loetletud ja
latsid)

8

0

6403 91 96

Meestejalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega,
pahkluud ja sääremarja katvad, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm (v.a rubriikides
6403 11 00 kuni 6403 40 00 ja 6403 90 16 loetletud jalatsid)

8

0

6403 91 98

Naistejalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega,
pahkluud ja sääremarja katvad, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm (v.a rubriikides
6403 11 00 kuni 6403 40 00 ja 6403 91 18 loetletud jalatsid)

5

0

6403 99 05

Jalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega, puutalla
või -platvormtallaga, sisetallata ja metallist ninatsita (v.a pahkluud katvad jalatsid)

8

0

6403 99 11

Jalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega, rihma
dest pööviga või pööviga, millesse on lõigatud vähemalt üks ava, kontsaosa kõrgus
koos tallaga rohkem kui 3 cm

8

0
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6403 99 31

Jalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega, rihma
dest pööviga või pööviga, millesse on lõigatud vähemalt üks ava, kontsaosa kõrgus
koos tallaga mitte üle 3 cm, sisetalla pikkusega mitte üle 24 cm (v.a mängujalatsid)

8

0

6403 99 33

Jalatsid, mis ei ole eristatavad meeste- või naistejalatsitena, kummist, plastist või kom
posiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega (pahkluud mittekatvad), rihmadest pöö
viga või pööviga, millesse on lõigatud vähemalt üks ava, kontsaosa kõrgus koos tallaga
mitte üle 3 cm, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm (v.a rubriikides 6403 11 00
kuni 6403 40 00 loetletud jalatsid)

8

0

6403 99 36

Meestejalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega
(pahkluud mittekatvad), rihmadest pööviga või pööviga, millesse on lõigatud vähemalt
üks ava, kontsaosa kõrgus koos tallaga mitte üle 3 cm, sisetalla pikkusega vähemalt
24 cm (v.a rubriikides 6403 11 00 kuni 6403 40 00 loetletud jalatsid)

8

0

6403 99 38

Naistejalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega
(pahkluud mittekatvad), rihmadest pööviga või pööviga, millesse on lõigatud vähemalt
üks ava, kontsaosa kõrgus koos tallaga mitte üle 3 cm, sisetalla pikkusega vähemalt
24 cm (v.a rubriikides 6403 11 00 kuni 6403 40 00 loetletud jalatsid)

5

0

6403 99 50

Tuhvlid jm toajalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast peal
setega (v.a pahkluud katvad, rihmadest pööviga või pööviga, millesse on lõigatud vähe
malt üks ava, ja mängujalatsid)

8

0

6403 99 91

Jalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega, sisetalla
pikkusega alla 24 cm (v.a pahkluud katvad, tugevdatud metallist ninatsiga, puutalla või
-platvormtallaga, sisetallata, rihmadest pööviga või pööviga, millesse on lõigatud vähe
malt üks ava, toajalatsid, spordijalatsid, ortopeedilised jalatsid ja mängujalatsid)

8

0

6403 99 93

Jalatsid, mis ei ole eristatavad meeste- või naistejalatsitena, kummist, plastist või kom
posiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm (v.a
pahkluud katvad jalatsid; tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid; puutallaga, ilma sisetal
lata jalatsid; jalatsid rihmadest pööviga või pööviga, millesse on lõigatud vähemalt üks
ava; toa-, spordi- ja ortopeedilised jalatsid)

8

0
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6403 99 96

Meestejalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega,
pahkluud mittekatvad, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm (v.a rubriikides 6403 11 00
kuni 6403 40 00, 6403 99 11, 6403 99 36, 6403 99 50 loetletud jalatsid)

8

0

6403 99 98

Naistejalatsid kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega,
sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm (v.a pahkluud katvad jalatsid; tugevdatud metallist
ninatsiga jalatsid; puutallaga, ilma sisetallata jalatsid; jalatsid rihmadest pööviga või
pööviga, millesse on lõigatud vähemalt üks ava; toa-, spordi- ja ortopeedilised jalatsid;
jalatsid, mis ei ole eristatavad meeste- või naistejalatsitena)

7

0

6404 11 00

Spordijalatsid, sh tennise-, korvpalli-, võimlemis-, treeningkingad jms jalatsid, kummist
või plastist välistaldade ja tekstiilpealsetega

16,9

0

6404 19 10

Tuhvlid jm toajalatsid kummist või plastist välistaldade ja tekstiilpealsetega (v.a tennise-,
võimlemis-, treeningkingad jms jalatsid, ning mängujalatsid)

16,9

0

6404 19 90

Jalatsid kummist või plastist välistaldade ja tekstiilpealsetega (v.a toajalatsid, spordijalat
sid, k.a tennise-, korvpalli-, võimlemis-, treeningkingad jms jalatsid, ning mängujalat
sid)

17

0

6404 20 10

Tuhvlid jm toajalatsid nahast või komposiitnahast välistaldadega ja tekstiilmaterjalist
pealsetega (v.a mängujalatsid)

17

0

6404 20 90

Jalatsid nahast või komposiitnahast välistaldadega ja tekstiilmaterjalist pealsetega (v.a
toajalatsid ja mängujalatsid)

17

0

6405 10 00

Jalatsid nahast või komposiitnahast pealsetega (v.a kummist, plastist, nahast või kom
posiitnahast välistalla ja nahast pealsetega jalatsid, ortopeedilised jalatsid ja mängujalat
sid)

3,5

0

6405 20 10

Jalatsid tekstiilpealsetega ja puidust või korgist välistaldadega (v.a ortopeedilised jalatsid
ja mängujalatsid)

3,5

0

6405 20 91

Tuhvlid jm toajalatsid tekstiilpealsetega (v.a kummist, plastist, nahast või komposiitna
hast välistaldadega ja mängujalatsid)

4

0
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6405 20 99

Jalatsid tekstiilpealsetega (v.a kummist, plastist, nahast või komposiitnahast, puidust või
korgist välistaldadega, toajalatsid, ortopeedilised jalatsid ja mängujalatsid)

4

0

6405 90 10

Jalatsid kummist, plastist, nahast või komposiitnahast välistaldadega ja muust materja
list kui nahast, komposiitnahast või tekstiilmaterjalist pealsetega (v.a ortopeedilised ja
latsid ja mängujalatsid)

17

0

6405 90 90

Jalatsid puidust, korgist, nöörist, papist, karusnahast, riidest, vildist, lausriidest, linoleu
mist, raffiast, põhust, käsnkõrvitsast vms välistallaga ja muust materjalist kui nahast,
komposiitnahast või tekstiilmaterjalist pealsetega (v.a ortopeedilised jalatsid ja mänguja
latsid)

4

0

6406 10 11

Nahast jalatsipealsed, muude tallaosade kui välistalla külge kinnitatud või kinnitamata

3

0

6406 10 19

Nahast jalatsipealsete osad (v.a kapid ja muud jäigad detailid)

3

0

6406 10 90

Jalatsipealsed, muude tallaosade kui välistalla külge kinnitatud või kinnitamata (v.a ka
pid ja muud jäigad detailid, nahast või asbestist)

3

0

6406 20 10

Kummist välistallad ja kontsad

3

0

6406 20 90

Plastist välistallad ja kontsad

3

0

6406 91 00

Puidust jalatsiosad

3

0

6406 99 10

Kedrid, säärised jms tooted; nende osad

3

0

6406 99 30

Sisetalla vm tallaosa külge kinnitatud valmispealsed (v.a asbestist või välistalla külge
kinnitatud)

3

0

6406 99 50

Eemaldatavad sisetallad, kannaalustükid ja muud eemaldatavad detailid

3

0

6406 99 60

Nahast või komposiitnahast välistallad

3

0

6406 99 80

Jalatsite osad (v.a nahast või komposiitnahast, kummist või plastist välistallad, kummist
või plastist kontsad, sisetalla või muude tallaosade (v.a välistaldade) külge kinnitatud
või kinnitamata pealsed ja nende osad, muud puidust või asbestist detailid)

3

0
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6501 00 00

Vildist kübaratoorikud ja kübaravildid (vormimata ning servadeta); lamedad viltkettad
ja silindrilised toorikud (k.a tükkideks lõigatud)

2,7

0

6502 00 00

Kübaratoorikud, punutud või valmistatud mis tahes materjalist ribade ühendamise teel
(v.a vormitud, servadega, voodriga, kaunistustega)

Tollimaksuvaba

0

6504 00 00

Kübarad jm peakatted, punutud või valmistatud mis tahes materjalist ribade ühenda
mise teel, voodri või kaunistustega või ilma (v.a loomade peakatted ning mängu- ja kar
nevalipeakatted)

Tollimaksuvaba

0

6505 10 00

Juuksevõrgud mis tahes materjalist, voodri või kaunistustega või ilma

2,7

0

6505 90 05

Kübarad jm peakatted, silmkoelised või heegeldatud või valmistatud pitsist, karusnaha
vildist või villa- ja karusnahavildist, valmistatud rubriigi 6501 kübaratoorikutest, küba
raviltidest või lamedatest viltketastest, voodri või kaunistustega või ilma (vildiribade või
tükkide ühendamise teel valmistatud ning mängu- ja karnevalipeakatted)

5,7

0

6505 90 10

Baretid, tanud, murumütsid, pigimütsid, fessid jms peakatted, silmkoelised või heegel
datud või valmistatud pitsi, vildi vm riide ühest või mitmest tükist (kuid mitte ribadest),
voodri või kaunistustega või ilma (v.a mänguasjade või peoesemetena kasutatavad pea
katted)

2,7

0

6505 90 30

Nokkmütsid jm peakatted, silmkoelised või heegeldatud või valmistatud pitsi, vildi vm
riide ühest või mitmest tükist (kuid mitte ribadest), voodri või kaunistustega või ilma
(v.a mängu- ja karnevalipeakatted)

2,7

0

6505 90 80

Kübarad jm peakatted, silmkoelised või heegeldatud või valmistatud pitsi, vildi vm riide
ühest või mitmest tükist (kuid mitte ribadest), ka voodri või kaunistustega (v.a karusna
havildist või villa- ja karusnahavildist, baretid, tanud, murumütsid, pigimütsid, fessid
jms, nokkmütsid, loomade peakatted ja mänguasjade või peoesemetena kasutatavad
peakatted)

2,7

0

6506 10 10

Plastist kaitsepeakatted, voodri või kaunistustega või ilma

2,7

0

6506 10 80

Kaitsepeakatted, voodri või kaunistustega või ilma (v.a plastist)

2,7

0

6506 91 00

Ujumismütsid, kapuutsid jms peakatted, voodri või kaunistustega või ilma, kummist
või plastist (v.a kaitsepeakatted ning mänguasjade või peoesemetena kasutatavad pea
katted)

2,7

0

6506 99 10

Kübarad jm peakatted, karusnahavildist või villa- ja karusnahavildist, valmistatud ru
briigi 6501 kübaratoorikutest, kübaraviltidest või lamedatest viltketastest, voodri või
kaunistustega või ilma (v.a silmkoelised või heegeldatud või pitsist valmistatud, vildiri
bade või tükkide ühendamise teel valmistatud ning mängu- ja karnevalipeakatted)

5,7

0
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6506 99 90

Mujal nimetamata peakatted, voodri või kaunistustega või ilma

2,7

0

6507 00 00

Kübarate higipaelad, voodrid, kübarakatted, kübaraalused, kübarasõrestikud, mütsino
kad ning peakatete lõuapaelad (v.a peapaelad, mida sportlased kasutavad higipaelana,
silmkoelised või heegeldatud)

2,7

0

6601 10 00

Aiavarjud ja sarnased tooted (v.a rannatelgid)

4,7

0

6601 91 00

Teleskoopvarrega vihmavarjud (välja arvatud mänguvihmavarjud)

4,7

0

6601 99 11

Vihmavarjud ja päevavarjud, sealhulgas jalutuskepp-vihmavarjud, keemilisest kiust koo
tud tekstiilmaterjalist kattega (v.a teleskoopvarrega vihmavarjud, aiavarjud ja sarnased
tooted ning mänguvihmavarjud)

4,7

0

6601 99 19

Vihmavarjud ja päevavarjud, sealhulgas jalutuskepp-vihmavarjud (v.a keemilisest kiust
kootud tekstiilmaterjalist kattega tooted, teleskoopvarrega vihmavarjud, aiavarjud ja
sarnased tooted ning mänguvihmavarjud)

4,7

0

6601 99 90

Vihmavarjud ja päevavarjud, sealhulgas jalutuskepp-vihmavarjud (v.a kootud tekstiilma
terjalist kattega vihmavarjud ja teleskoopvarrega vihmavarjud, aiavarjud ja sarnased
tooted ning mänguvihmavarjud)

4,7

0

6602 00 00

Jalutuskepid, istmega jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad jms (v.a mõõte-jalutuskepid, kar
gud, kepid, mis sisaldavad tulirelva ja spordi tegemiseks kasutatavad kepid)

2,7

0

6603 20 00

Vihmavarjukarkassid, sh varrele monteeritult, rubriigi 6601 vihma- ja päevavarjudele

5,2

0

6603 90 10

Rubriigi 6601 vihma- ja päevavarjude ja rubriigi 6602 jalutuskeppide, istmega jalutus
keppide, piitsade, ratsapiitsade jms toodete käepidemed ja nupud

2,7

0

6603 90 90

Rubriigi 6601 vihma- ja päevavarjude ja rubriigi 6602 jalutuskeppide, istmega jalutus
keppide, piitsade, ratsapiitsade jms toodete osad, kaunistused ja manused (v.a käepide
med ja nupud ning vihmavarjukarkassid, sh varrele monteeritult)

5

0

6701 00 00

Linnunahad jm linnuosad, kaetud sulgede või udusulgedega, linnusuled, sulgede osad,
udusuled ning tooted nendest (v.a rubriigi 0505 tooted ja töödeldud sulerood ja -tüvi
kud, jalatsid ja peakatted, rubriiki 9404 kuuluvad magamistoa- jms mööbli juurde kuu
luvad lisandid, mänguasjad, mängud ja spordiinventar ning kollektsiooniobjektid)

2,7

0
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6702 10 00

Tehislilled, -lehed ja -puuviljad ning nende osad; tehislilledest, -lehtedest või -puuvilja
dest tooted, mis on omavahel ühendatud köitmise, liimimise, üksteise sisse sobitamise
teel vms meetodil, plastist

4,7

0

6702 90 00

Tehislilled, -lehed ja -puuviljad ning nende osad; tehislilledest, -lehtedest või -puuvilja
dest tooted, mis on omavahel ühendatud köitmise, liimimise, üksteise sisse sobitamise
teel vms meetodil (v.a plastist)

4,7

0

6703 00 00

Juuksed, kammitud, hõrendatud, pleegitatud vm viisil töödeldud; parukate jms tootmi
seks ettevalmistatud vill vm loomakarvad või tekstiilmaterjal (v.a juustest palmikud,
pestud ja rasvatustatud või mitte, kuid muul viisil töötlemata)

1,7

0

6704 11 00

Täisparukad, sünteestekstiilmaterjalist

2,2

0

6704 19 00

Valehabemed, valekulmud ja -ripsmed, šinjoonid jms tooted sünteestekstiilmaterjalist
(v.a täisparukad)

2,2

0

6704 20 00

Parukad, valehabemed, valekulmud ja -ripsmed, šinjoonid jms tooted juustest ning mu
jal nimetamata tooted juustest

2,2

0

6704 90 00

Parukad, valehabemed, valekulmud ja -ripsmed, šinjoonid jms tooted loomakarvadest
või tekstiilmaterjalist (v.a sünteestekstiilmaterjalist)

2,2

0

6801 00 00

Klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid looduslikust kivist (v.a kiltkivist)

Tollimaksuvaba

0

6802 10 00

Plaadid, kuubikud jm looduslikust kivist (sh kiltkivist) töödeldud tooted, mosaiikide
jms tarbeks, ka ruudu- või ristkülikukujulised, mille suurima pinnaga tahk mahub
ruutu küljepikkusega alla 7 cm; looduslikust kivist (sh kiltkivist) kunstlikult värvitud
graanulid, puru ja pulber

Tollimaksuvaba

0

6802 21 00

Marmor, travertiin ja alabaster ja tooted nendest, ainult tahutud või saetud, sileda või
tasase pinnaga (v.a üleni või osaliselt hööveldatud, liivaga lihvitud või jämedalt või pee
nelt lihvitud või poleeritud pinnaga, alamrubriigi 6802 10 plaadid, kuubikud jms too
ted, klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid)

1,7

0

6802 23 00

Graniit ja tooted sellest, ainult tahutud või saetud, sileda või tasase pinnaga (v.a üleni
või osaliselt hööveldatud, liivaga lihvitud või jämedalt või peenelt lihvitud või poleeri
tud pinnaga, alamrubriigi 6802 10 plaadid, kuubikud jms tooted, klompkivi, ääriskivid
ja sillutusplaadid)

1,7

0
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6802 29 00

Raid- ja ehituskivi ja tooted sellest, ainult tahutud või saetud, sileda või tasase pinnaga
(v.a marmor, travertiin, alabaster, graniit ja kiltkivi, üleni või osaliselt hööveldatud, lii
vaga lihvitud või jämedalt või peenelt lihvitud või poleeritud pinnaga, alamrubriigi
6802 10 plaadid, kuubikud jms tooted, klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid)

1,7

0

6802 91 10

Poleeritud alabaster mis tahes kujul, viimistletud või muul viisil töödeldud, kuid mitte
nikerdatud (v.a alamrubriigi 6802 10 plaadid, kuubikud jms tooted, juveeltoodete imi
tatsioonid, kellad, lambid ja valgustid ja nende osad, nööbid, originaalskulptuurid ja
kujud, klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid)

1,7

0

6802 91 90

Marmor, travertiin ja alabaster mis tahes kujul, poleeritud, viimistletud või muul viisil
töödeldud, marmorist, travertiinist ja alabastrist nikerdised (v.a poleeritud alabaster, vii
mistletud või muul viisil töödeldud, kuid mitte nikerdatud, alamrubriigi 6802 10 plaa
did, kuubikud jms tooted, juveeltoodete imitatsioonid, kellad, lambid ja valgustid ja
nende osad, nööbid, originaalskulptuurid ja kujud, klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaa
did)

1,7

0

6802 92 10

Muu lubjakivi kui marmor, travertiin ja alabaster, mis tahes kujul, poleeritud, viimistle
tud või muul viisil töödeldud, kuid mitte nikerdatud (v.a alamrubriigi 6802 10 plaadid,
kuubikud jms tooted, juveeltoodete imitatsioonid, kellad, lambid ja valgustid ja nende
osad, nööbid, originaalskulptuurid ja kujud, klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid)

1,7

0

6802 92 90

Muu lubjakivi kui marmor, travertiin ja alabaster, mis tahes kujul, poleeritud, viimistle
tud või muul viisil töödeldud ja nikerdatud, lubjakivist nikerdised (v.a alamrubriigi
6802 10 plaadid, kuubikud jms tooted, juveeltoodete imitatsioonid, kellad, lambid ja
valgustid ja nende osad, nööbid, originaalskulptuurid ja kujud, klompkivi, ääriskivid ja
sillutusplaadid)

1,7

0

6802 93 10

Graniit mis tahes kujul, poleeritud, viimistletud või muul viisil töödeldud, kuid mitte
nikerdatud, netomassiga 10 kg ja rohkem (v.a kellad, lambid ja valgustid ja nende osad,
klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid)

Tollimaksuvaba

0

6802 93 90

Graniit mis tahes kujul, poleeritud, viimistletud või muul viisil töödeldud, netomassiga
alla 10 kg; graniidist nikerdised (v.a alamrubriigi 6802 10 plaadid, kuubikud jms too
ted, juveeltoodete imitatsioonid, kellad, lambid ja valgustid ja nende osad, originaals
kulptuurid ja kujud, klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid)

1,7

0

6802 99 10

Raid- ja ehituskivi mis tahes kujul, poleeritud, viimistletud või muul viisil töödeldud,
kuid mitte nikerdatud, netomassiga 10 kg ja rohkem (v.a lubjakivi, graniit ja kiltkivi,
tooted sulatatud basaldist ja looduslikust steatiidist, keraamiliselt kaltsineeritud, kellad,
lambid ja valgustid ja nende osad, klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid)

Tollimaksuvaba

0
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6802 99 90

Looduslik raid- ja ehituskivi (v.a lubjakivi, graniit ja kiltkivi) mitmesugusel kujul, polee
ritud, viimistletud või muul viisil töödeldud, netomassiga alla 10 kg; sellisest kivist ni
kerdatud tooted (v.a alamrubriigi 6802 10 plaadid, kuubikud jms tooted; klompkivi,
ääriskivid ja sillutusplaadid; sulatatud basaldist ja põletatud steatiidist tooted; juveeltoo
ted, kellad, lambid ja nende osad; nööbid, kriidid, originaalskulptuurid ja kujud)

1,7

0

6803 00 10

Katuse- ja seinakattetahvlid, töödeldud

1,7

0

6803 00 90

Töödeldud looduslik kiltkivi, tooted looduslikust või aglomeeritud kiltkivist (v.a kiltki
vist graanulid, puru ja pulber, mosaiikkivid jms, kiltkivipliiatsid ja valmis tahvelkildid
või tahvlid kirjutus- või joonistuspinnaga, katuse- ja seinakattetahvlid)

1,7

0

6804 10 00

Raamistikuta veski- ja käiakivid jahvatus-, lihvimis- ja peenestustöödeks

Tollimaksuvaba

0

6804 21 00

Veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse teritus-,
poleerimis- või lõikamistöödeks, aglomeeritud sünteetilisest või looduslikust teemandist
(v.a käsitsi teritamise või lihvimise kivid ja lihvkettad jms spetsiaalselt hambapuuridele)

1,7

0

6804 22 12

Veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse teritus-,
poleerimis- või lõikamistöödeks, tehisabrasiividest, seotud sünteetilise või tehisvaiguga,
armeerimata (v.a aglomeeritud sünteetilisest või looduslikust teemandist käsitsi terita
mise või lihvimise kivid, lõhnastatud pimsskivid ja lihvkettad jms spetsiaalselt hamba
puuridele)

Tollimaksuvaba

0

6804 22 18

Veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse teritus-,
poleerimis- või lõikamistöödeks, tehisabrasiividest, seotud sünteetilise või tehisvaiguga,
armeeritud (v.a aglomeeritud sünteetilisest või looduslikust teemandist käsitsi teritamise
või lihvimise kivid, lõhnastatud pimsskivid ja lihvkettad jms spetsiaalselt hambapuuri
dele)

Tollimaksuvaba

0

6804 22 30

Veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse teritus-,
poleerimis- või lõikamistöödeks, tehisabrasiividest,seotud keraamiliste või silikaatsete
materjalidega (v.a aglomeeritud sünteetilisest või looduslikust teemandist käsitsi terita
mise või lihvimise kivid, lõhnastatud pimsskivid ja lihvkettad jms spetsiaalselt hamba
puuridele)

Tollimaksuvaba

0

6804 22 50

Veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse teritus-,
poleerimis- või lõikamistöödeks, tehisabrasiividest, seotud muude materjalidega kui
sünteetiline või tehisvaik või keraamilised või silikaatsed materjalid, armeeritud (v.a
aglomeeritud sünteetilisest või looduslikust teemandist käsitsi teritamise või lihvimise
kivid, lõhnastatud pimsskivid ja lihvkettad jms spetsiaalselt hambapuuridele)

Tollimaksuvaba

0
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6804 22 90

Veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse teritus-,
poleerimis- või lõikamistöödeks, aglomeeritud looduslikest abrasiividest või keraamili
sest materjalist (v.a aglomeeritud sünteetilisest või looduslikust teemandist käsitsi terita
mise või lihvimise kivid, lõhnastatud pimsskivid ja lihvkettad jms spetsiaalselt hamba
puuridele)

Tollimaksuvaba

0

6804 23 00

Veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse teritus-,
poleerimis- või lõikamistöödeks, looduslikust kivist (v.a looduslikest abrasiividest või
keraamilisest materjalist, lõhnastatud pimsskivid, käsitsi teritamise või lihvimise kivid
ja lihvkettad jms spetsiaalselt hambapuuridele)

Tollimaksuvaba

0

6804 30 00

Luisud jm kivid käsitsi teritamiseks ja lihvimiseks

Tollimaksuvaba

0

6805 10 00

Looduslikud või tehisabrasiivterad ja -pulber tekstiilist, paberist, papist või mõnest
muust materjalist alusel, vajaliku vormi saavutamiseks lõigatud, õmmeldud või muul
moel töödeldud või töötlemata

1,7

0

6805 20 00

Looduslikud või tehisabrasiivterad ja -pulber ainult paberist või papist alusel, vajaliku
vormi saavutamiseks lõigatud, õmmeldud või muul moel töödeldud või töötlemata

1,7

0

6805 30 10

Looduslikud või tehisabrasiivterad ja -pulber paberi või papiga kombineeritud riidest
alusel, vajaliku vormi saavutamiseks lõigatud, õmmeldud või muul moel töödeldud või
töötlemata

1,7

0

6805 30 20

Looduslikud või tehisabrasiivterad ja -pulber vulkaniseeritud kiust alusel, vajaliku vormi
saavutamiseks lõigatud, õmmeldud või muul moel töödeldud või töötlemata

1,7

0

6805 30 80

Looduslikud või tehisabrasiivterad ja -pulber muust materjalist alusel ainult riidest või
ainult paberist või papist, paberi või papiga kombineeritud riidest alusel, vajaliku vormi
saavutamiseks lõigatud, õmmeldud või muul moel töödeldud või töötlemata

1,7

0

6806 10 00

Räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid (sh omavahel segatuna), lahtiselt, tahvlite või rulli
dena

Tollimaksuvaba

0

6806 20 10

Kergkruus

Tollimaksuvaba

0

6806 20 90

Paisutatud vermikuliit, vahtšlakk jms paisutatud mineraalmaterjalid (sh nende omava
helised segud, v.a kergkruus)

Tollimaksuvaba

0

6806 90 00

Segud ja tooted mineraalsetest soojus– või heliisolatsiooni– või helisummutusmaterjali
dest (v.a räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid, paisutatud vermikuliit, kergkruus, vahtš
lakk jms paisutatud mineraalmaterjalid, tooted kergbetoonist, asbesttsemendist, tsellu
looskiudtsemendist jms materjalidest, segud jm tooted asbesti või asbesti ja keraamiliste
toodete baasil)

Tollimaksuvaba

0
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6807 10 10

Katuse- ja pinnakattematerjalid, asfaldist jms materjalidest, rullides

Tollimaksuvaba

0

6807 10 90

Tooted asfaldist jms materjalidest, nt naftabituumenist, kivisöepigist, rullides (v.a ka
tuse- ja pinnakattematerjalid)

Tollimaksuvaba

0

6807 90 00

Tooted asfaldist jms materjalidest, nt naftabituumenist, kivisöepigist (v.a rullides)

Tollimaksuvaba

0

6808 00 00

Paneelid, plaadid, tahvlid, plokid jms tooted taimsest kiust, õlgedest või laastudest, pil
bastest, puutükikestest, saepurust vms puidujääkidest, aglomeeritud tsemendi, kipsi või
muu mineraalse sideainega (v.a tooted asbesttsemendist, tsellulooskiudtsemendist jms
materjalist)

1,7

0

6809 11 00

Plaadid, lehed, paneelid, tahvlid jms tooted kipsist või kipsisegudest, kaetud või tugev
datud üksnes paberi või papiga (v.a ornamendiga tooted ning kipsiga aglomeeritud too
ted soojus- või heliisolatsiooniks või helisummutamiseks)

1,7

0

6809 19 00

Plaadid, lehed, paneelid, tahvlid jms tooted kipsist või kipsisegudest (v.a ornamendiga
tooted, tooted, mis on kaetud või tugevdatud üksnes paberi või papiga ning kipsiga
aglomeeritud tooted soojus- või heliisolatsiooniks või helisummutamiseks)

1,7

0

6809 90 00

Kipsist või kipsisegudest tooted (v.a luumurdude raviks kasutatav kipsside, jaemüügiks
pakendatud; kipslahased luumurdude raviks; kerged kipsiga aglomeeritud ehitusplaadid
või tooted soojus- või heliisolatsiooni- või helisummutamiseks; anatoomilised jm mu
delid näitliku selgituse tarbeks; ilma ornamendita plaadid, lehed, paneelid, tahvlid jms
tooted)

1,7

0

6810 11 10

Kergbetoonist (pimsipuru, granuleeritud šlaki vms baasil) ehitusplokid ja tellised

1,7

0

6810 11 90

Tsemendist, betoonist või tehiskivist (armeeritud või armeerimata) ehitusplokid ja telli
sed (v,a kergbetoonist pimsipuru, granuleeritud šlaki vms baasil)

1,7

0

6810 19 10

Tsemendist, betoonist või tehiskivist katusekivid

1,7

0

6810 19 31

Betoonist plaadid ja kõnniteeplaadid, armeeritud või armeerimata

1,7

0

6810 19 39

Tsemendist, betoonist või tehiskivist seinaplaadid ja kõnniteeplaadid, armeeritud või ar
meerimata

1,7

0

6810 19 90

Tsemendist, betoonist või tehiskivist kivitahvlid jms tooted (v.a ehitusplokid ja -tellised,
katusekivid, seinaplaadid ja kõnniteeplaadid)

1,7

0
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6810 91 10

Tsemendist, betoonist või tehiskivist põranda- ja laedetailid, armeeritud või armeeri
mata

1,7

0

6810 91 90

Tsemendist, betoonist või tehiskivist ehitusdetailid tsiviil- ja tööstusehitusele, armeeri
tud või armeerimata (v.a põranda- ja laedetailid)

1,7

0

6810 99 00

Tsemendist, betoonist või tehiskivist tooted, armeeritud või armeerimata (v.a ehitusde
tailid tsiviil- ja tööstusehitusele, plaadid, kõnniteeplaadid, tellised jms)

1,7

0

6811 40 00

Tooted asbesttsemendist, tsellulooskiudtsemendist jms materjalist, asbesti sisaldavad

1,7

0

6811 81 00

Laineplaadid tsellulooskiudtsemendist jms materjalist, asbestivabad

1,7

0

6811 82 10

Katuse- ja seinakatteplaadid tsellulooskiudtsemendist jms materjalist, suurusega mitte
üle 40 × 60 cm, asbestivabad (v.a laineplaadid)

1,7

0

6811 82 90

Lehed, paneelid, tahvlid jms tooted tsellulooskiudtsemendist jms materjalist, asbestiva
bad (v.a laineplaadid, katuse- ja seinakatteplaadid suurusega mitte üle 40 × 60 cm)

1,7

0

6811 83 00

Tsellulooskiudtsemendist vms materjalist torud ja toruliitmikud, asbestivabad

1,7

0

6811 89 00

Tsellulooskiudtsemendist vms materjalist tooted, mis on asbestivabad (v.a torud ja toru
liitmikud, laineplaadid ja muud lehed, plaadid, kõnniteeplaadid, tahvlid jms tooted)

1,7

0

6812 80 10

Töödeldud kroküdoliitasbesti kiud; töödeldud kiud; segud kroküdoliitasbesti või krokü
doliitasbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil

1,7

0

6812 80 90

Tooted kroküdoliitasbestist või segudest kroküdoliitasbesti või kroküdoliitasbesti ja
magneesiumkarbonaadi baasil, nt lõng, niit, nöör, kootud või silmkoeline kangas, tu
gevdatud või tugevdamata (v.a töödeldud kroküdoliitasbesti kiud; segud kroküdoliitas
besti või kroküdoliitasbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil; kroküdoliitasbesti alusel
hõõrdematerjalid; kroküdoliitasbest-tsemendist tooted)

3,7

0

6812 91 00

Rõivad, rõivamanused, jalanõud ja peakatted, asbestist või segudest asbesti või asbesti
ja magneesiumkarbonaadi baasil (v.a kroküdoliitasbestist)

3,7

0
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6812 92 00

Paber, papp ja vilt, asbestist või segudest asbesti või asbesti ja magneesiumkarbonaadi
baasil (v.a tooted, mis sisaldavad vähem kui 35 massiprotsenti asbesti ja kroküdoliitas
bestist tooted)

3,7

0

6812 93 00

Pressitud asbestkiust tihendusmaterjal, lehtedena või rullides (v.a kroküdoliitasbestist
tooted)

3,7

0

6812 99 10

Töödeldud asbestkiud; segud asbesti või asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil (v.a
kroküdoliitasbestist tooted)

1,7

0

6812 99 90

Tooted asbestist või segudest asbesti või asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil, nt
lõng, niit, nöör, kootud või silmkoeline kangas, tugevdatud või tugevdamata (v.a krokü
doliitasbestist tooted; töödeldud asbestkiud; segud asbesti või asbesti ja magneesium
karbonaadi baasil; pressitud asbestkiust tihendusmaterjal, lehtedena või rullides; paber,
papp ja vilt; rõivad, rõivamanused, jalanõud ja peakatted; asbesti baasil hõõrdematerja
lid; asbest-tsemendist tooted)

3,7

0

6813 20 00

Hõõrdematerjalid ja sellest tooted, nt lehed, rullid, lindid, segmendid, kettad, vahesei
bid, klotsid, siduritele jms, muu mineraalaine või tselluloosi baasil, tekstiili või muude
materjalidega kombineeritud või kombineerimata, asbestisisaldusega (v.a pidurihõõrd
katted ja -klotsid)

2,7

0

6813 81 00

Pidurihõõrdkatted ja -klotsid asbesti, muu mineraalaine või tselluloosi baasil, tekstiili
või muude materjalidega kombineeritud või kombineerimata, asbestivabad

2,7

0

6813 89 00

Hõõrdematerjalid ja sellest tooted, nt lehed, rullid, lindid, segmendid, kettad, vahesei
bid, klotsid, siduritele jms, muu mineraalaine või tselluloosi baasil, tekstiili või muude
materjalidega kombineeritud või kombineerimata, asbestivabad (v.a pidurihõõrdkatted
ja -klotsid)

2,7

0

6814 10 00

Plaadid, lehed ja lindid paagutatud või regenereeritud vilgust, paberist, papist või muust
materjalist alusel või aluseta, rullides või üksnes ristküliku- või ruudukujuliseks lõiga
tud

1,7

0

6814 90 00

Töödeldud vilk ja vilgust tooted (v.a elektriisolaatorid, isolatsioonivahendid, takistid ja
kondensaatorid, vilgust kaitseprillid ja nende klaasid, vilgust jõulupuukaunistused, plaa
did, lehed ja lindid paagutatud või regenereeritud vilgust, alusel või aluseta)

1,7

0

6815 10 10

Süsinikkiud ja süsinikkiust tooted, mis pole ette nähtud kasutamiseks elektrotehnikas

Tollimaksuvaba

0

6815 10 90

Grafiidist või muust süsinikust tooted, mis pole ette nähtud kasutamiseks elektrotehni
kas (v.a süsinikkiud ja tooted süsinikkiust)

Tollimaksuvaba

0
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6815 20 00

Tooted turbast (v.a turbakiust tekstiiltooted)

Tollimaksuvaba

0

6815 91 00

Mujal liigitamata kivist või muudest mineraalainetest tooted, mis sisaldavad magnesiiti,
dolomiiti või kromiiti

Tollimaksuvaba

0

6815 99 10

Tulekindlatest mineraalidest tooted, keemiliste sideainetega, kaltsineerimata, mujal liigi
tamata

Tollimaksuvaba

0

6815 99 90

Mujal liigitamata kivist või muudest mineraalainetest tooted (v.a tooted, mis sisaldavad
magnesiiti, dolomiiti või kromiiti, grafiidist või muust süsinikust tooted ja tulekindla
test mineraalidest tooted, keemiliste sideainetega)

Tollimaksuvaba

0

6901 00 00

Tellised, plokid, plaadid jm keraamikatooted ränimuldsetest fossiiljahudest, näiteks kii
selguur, treepel, diatomiit, vms ränimuldsetest mineraalidest

2

0

6902 10 00

Tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms tulekindlad keraamilised ehitusdetailid, mis si
saldavad eraldi või kokku üle 50 % massist üht või mitut järgmistest elementidest: Mg,
Ca või Cr, vastavalt MgO, CaO või Cr2O3 kujul

2

0

6902 20 10

Tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms tulekindlad keraamilised ehitusdetailid, mis si
saldavad räni (v.a ) vähemalt 93 % massist, v.a tooted ränimuldsetest fossiiljahudest
vms ränimuldsetest mineraalidest

2

0

6902 20 91

Tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms tulekindlad keraamilised ehitusdetailid, mis si
saldavad alumiiniumi massist üle 7 %, kuid vähem kui 45 % ning kombineerituna rä
niga rohkem kui 50 % massist

2

0

6902 20 99

Tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms tulekindlad keraamilised ehitusdetailid, mis si
saldavad massist üle 50 % alumiiniumi, räni või nende segu (v.a tooted, mis sisaldavad
massist vähemalt 93 % räni, üle 7 %, kuid vähem kui 45 % alumiiniumi, ning tooted
ränimuldsetest fossiiljahudest vms ränimuldsetest mineraalidest)

2

0

6902 90 00

Tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms tulekindlad keraamilised ehitusdetailid (v.a too
ted, mis sisaldavad eraldi või kokku üle 50 % massist üht või mitut järgmistest elemen
tidest: Mg, Ca või Cr, vastavalt MgO, CaO või Cr2O3 kujul, tooted, mis sisaldavad mas
sist üle 50 % alumiiniumi, räni või nende segu ning tooted ränimuldsetest fossiiljahu
dest vms ränimuldsetest mineraalidest)

2

0

6903 10 00

Retordid, tiiglid, vardad, muhvid, düüsid, prundid, toed, proovitassid, torud, kestad,
vardad ja muud tulekindlad keraamikatooted, sisaldavad üle 50 % massist grafiiti, muid
süsiniku allotroope või nende segu (v.a tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms tule
kindlad keraamilised ehitusdetailid)

5

0
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6903 20 10

Retordid, tiiglid, vardad, muhvid, düüsid, prundid, toed, proovitassid, torud, kestad,
vardad ja muud tulekindlad keraamikatooted, sisaldavad massist vähem kui 45 % alu
miiniumi ja rohkem kui 50 % räni (v.a tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms tule
kindlad keraamilised ehitusdetailid)

5

0

6903 20 90

Retordid, tiiglid, vardad, muhvid, düüsid, prundid, toed, proovitassid, torud, kestad,
vardad ja muud tulekindlad keraamikatooted, sisaldavad massist vähemalt 45 % alumii
niumi ja rohkem kui 50 % räni (v.a tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms tulekindlad
keraamilised ehitusdetailid)

5

0

6903 90 10

Retordid, tiiglid, vardad, muhvid, düüsid, prundid, toed, proovitassid, torud, kestad,
vardad ja muud tulekindlad keraamikatooted, sisaldavad rohkem kui 25–50 % grafiiti,
muid süsiniku allotroope või nende segu (v.a tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms
tulekindlad keraamilised ehitusdetailid)

5

0

6903 90 90

Retordid, tiiglid, vardad, muhvid, düüsid, prundid, toed, proovitassid, torud, kestad,
vardad ja muud tulekindlad keraamikatooted (v.a tooted ränimuldsetest fossiiljahudest
vms ränimuldsetest mineraalidest; rubriigi 6902 tooted; rubriikide 6903 10 00 ja
6903 90 10 tooted, mis sisaldavad süsinikku, alumiiniumoksiidi või ränidioksiidi)

5

0

6904 10 00

Ehitustellised (v.a tooted ränimuldsetest fossiiljahudest vms ränimuldsetest mineraali
dest ja rubriigi 6902 tulekindlad tellised)

2

0

6904 90 00

Keraamilised põrandaplaadid, tugi- või täitekivid jms (v.a tooted ränimuldsetest fossiil
jahudest vms ränimuldsetest mineraalidest, rubriigi 6902 tulekindlad tellised, ning ru
briigi 6907 ja 6908 teekatteplaadid ja sillutis, põranda- ja seinaviimistlusplaadid ning
ehitustellised)

2

0

6905 10 00

Katusekivid

Tollimaksuvaba

0

6905 90 00

Keraamilised korstnaava kaitsed, korstnakübarad, lõõride voodrid, arhitektuursed orna
mendid jm keraamilised ehitusdetailid (v.a tooted ränimuldsetest fossiiljahudest vms rä
nimuldsetest mineraalidest, tulekindlad keraamilised ehitusdetailid, torud jms tooted
äravoolu jm tarbeks, keraamilised katusekivid)

Tollimaksuvaba

0

6906 00 00

Keraamilised torud, kaablikarbikud, katuserennid ning toruliitmikud (v.a tooted räni
muldsetest fossiiljahudest vms ränimuldsetest mineraalidest, tulekindlad keraamilised
tooted, lõõride voodrid, spetsiaalselt laborite jaoks toodetud torud, isolatsioonitorustik
ning liitmikud jm torustikud elektrotehnika tarbeks)

Tollimaksuvaba

0
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6907 10 00

Glasuurimata keraamilised plaadid, kuubid jms mosaiikide jaoks, täisnurksed või mitte,
mille suurima pinnaga tahk mahub ruutu küljepikkusega alla 7 cm, alusel või aluseta

5

0

6907 90 10

„Spaltplatten“-tüüpi kahekihilised glasuurimata plaadid

5

0

6907 90 91

Glasuurimata keraamikasavist teekatteplaadid ja sillutis, kolde- ja seinaviimistlusplaadid
(v.a „Spaltplatten“-tüüpi kahekihilised glasuurimata plaadid, stendidele asetatud plaadid,
dekoratiivesemed ja spetsiaalselt ahjude jaoks toodetud plaadid)

5

0

6907 90 93

Glasuurimata fajansist või peenest tellisesavist teekatteplaadid ja sillutis, kolde- ja seina
viimistlusplaadid (v.a „Spaltplatten“-tüüpi kahekihilised glasuurimata plaadid, stendidele
asetatud plaadid, dekoratiivesemed ja spetsiaalselt ahjude jaoks toodetud plaadid)

5

0

6907 90 99

Glasuurimata keraamilised teekatteplaadid ja sillutis, kolde- ja seinaviimistlusplaadid (v.
a tooted ränimuldsetest fossiiljahudest vms ränimuldsetest mineraalidest, tulekindlad
keraamilised tooted, keraamikasavist, fajansist või peenest tellisesavist tooted, „Spalt
platten“-tüüpi kahekihilised glasuurimata plaadid, stendidele asetatud plaadid, dekoratii
vesemed ja spetsiaalselt ahjude jaoks toodetud plaadid)

5

0

6908 10 10

Tellisesavist keraamilised mosaiigikivid, -kuubikud jms tooted, täisnurksed või mitte,
mille suurima pinnaga tahk mahub ruutu küljepikkusega alla 7 cm, alusel või aluseta

7

0

6908 10 90

Keraamilised mosaiigikivid, -kuubikud jms tooted, täisnurksed või mitte, mille suurima
pinnaga tahk mahub ruutu küljepikkusega alla 7 cm, alusel või aluseta (v.a sellised telli
sesavist tooted)

7

0

6908 90 11

Tellisesavist glasuuritud „Spaltplatten“-tüüpi kahekihilised plaadid

6

0

6908 90 21

Telliskivisavist glasuuritud keraamilised kolde- ja seinaviimistlusplaadid paksusega mitte
üle 15 mm (v.a „Spaltplatten“-tüüpi kahekihilised glasuurimata plaadid, stendidele ase
tatud plaadid, dekoratiivesemed ja spetsiaalselt ahjude jaoks toodetud plaadid)

5

0

6908 90 29

Telliskivisavist glasuuritud keraamilised kolde- ja seinaviimistlusplaadid paksusega üle
15 mm (v.a „Spaltplatten“-tüüpi kahekihilised glasuurimata plaadid, stendidele asetatud
plaadid, dekoratiivesemed ja spetsiaalselt ahjude jaoks toodetud plaadid)

5

0

6908 90 31

Glasuuritud keraamilised „Spaltplatten“-tüüpi kahekihilised plaadid (v.a tellisesavist)

5

0

6908 90 51

Glasuuritud keraamilised teekatteplaadid ja sillutis, kolde- ja seinaviimistlusplaadid pea
lispinna pindalaga mitte üle 90 cm2 (v.a tellisesavist tooted, „Spaltplatten“-tüüpi kaheki
hilised plaadid, stendidele asetatud plaadid, dekoratiivesemed ja spetsiaalselt ahjude
jaoks toodetud plaadid)

7

0
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6908 90 91

Glasuuritud keraamikasavist teekatteplaadid ja sillutis, kolde- ja seinaviimistlusplaadid
pealispinna pindalaga üle 90 cm2 (v.a „Spaltplatten“-tüüpi kahekihilised plaadid, stendi
dele asetatud plaadid, dekoratiivesemed ja spetsiaalselt ahjude jaoks toodetud plaadid)

5

0

6908 90 93

Glasuuritud fajansist või peenest tellisesavist teekatteplaadid ja sillutis, kolde- ja seina
viimistlusplaadid pealispinna pindalaga üle 90 cm2 (v.a „Spaltplatten“-tüüpi kahekihili
sed plaadid, stendidele asetatud plaadid, dekoratiivesemed ja spetsiaalselt ahjude jaoks
toodetud plaadid)

5

0

6908 90 99

Glasuuritud keraamilised teekatteplaadid ja sillutis, kolde- ja seinaviimistlusplaadid pea
lispinna pindalaga mitte üle 90 cm2 (v.a tellisesavist, keraamikasavist, fajansist või pee
nest tellisesavist tooted, „Spaltplatten“-tüüpi kahekihilised plaadid, stendidele asetatud
plaadid, dekoratiivesemed ja spetsiaalselt ahjude jaoks toodetud plaadid)

5

0

6909 11 00

Keraamilised laboritarbed, keraamikatooted keemiatööstusele jm tehniliseks otstarbeks,
portselanist (v.a tulekindlad keraamilised tooted; elektriseadmed, isolaatorid jm elektrii
solatsioonivahendid)

5

0

6909 12 00

Keraamilised tooted kõvadusega vähemalt 9 Mohsi skaala järgi, keemiatööstusele jm
tehniliseks otstarbeks (v.a portselanist tooted ning tulekindlad keraamilised tooted;
elektriseadmed, isolaatorid jm elektriisolatsioonivahendid)

5

0

6909 19 00

Keraamilised tooted keemiatööstusele jm tehniliseks otstarbeks (v.a portselanist tooted,
tooted kõvadusega vähemalt 9 Mohsi skaala järgi, veskikivid, käiad, lihvkettad jm ru
briigi 6804 tooted; tulekindlad keraamilised tooted; elektriseadmed, isolaatorid jm elek
triisolatsioonivahendid)

5

0

6909 90 00

Keraamilised rennid, torud jm mahutid põllumajanduse tarbeks; keraamilised potid,
nõud jms kaupade pakendamiseks ja transpordiks (v.a üldise otstarbega säilitusnõud la
boritele; majapidamistarbed; mahutid kauplustele)

5

0

6910 10 00

Keraamilised valamud, kraanikausid, kraanikausijalad, vannid, bideed, klosetipotid, lo
putuskastid, pissuaarid jms portselanist sanitaartehnikatooted (v.a seebialused, nuusti
kuhoidjad, hambaharjahoidjad, käterätikunagid ja tualettpaberihoidjad)

7

0

6910 90 00

Keraamilised valamud, kraanikausid, kraanikausijalad, vannid, bideed, klosetipotid, lo
putuskastid, pissuaarid jms sanitaartehnikatooted (v.a portselanist tooted, seebialused,
nuustikuhoidjad, hambaharjahoidjad, käterätikunagid ja tualettpaberihoidjad)

7

0

6911 10 00

Portselanist lauanõud ja kööginõud (v.a dekoratiivkeraamikatooted, potid, purgid, bal
loonpudelid jms anumad kaupade pakendamiseks ja transpordiks, kohviveskid ja vürt
sijahvatid, keraamilise mahutiga ja metallist töötavate osadega)

12

0

L 356/498

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

6911 90 00

Portselanist majapidamistarbed ja tualett-tarbed (v.a lauanõud, kööginõud, vannid, bi
deed, valamud jms sanitaartehnikatooted, statuetid jm dekoratiivkeraamikatooted, po
tid, purgid, balloonpudelid jms anumad kaupade pakendamiseks ja transpordiks, kohvi
veskid ja vürtsijahvatid, keraamilise mahutiga ja metallist töötavate osadega)

12

0

6912 00 10

Tellisesavist lauanõud, kööginõud, muud majapidamistarbed ja tualett-tarbed (v.a sta
tuetid jm dekoratiivkeraamikatooted, potid, purgid, balloonpudelid jms anumad kau
pade pakendamiseks ja transpordiks, kohviveskid ja vürtsijahvatid, keraamilise mahu
tiga ja metallist töötavate osadega)

5

0

6912 00 30

Keraamikasavist lauanõud, kööginõud, muud majapidamistarbed ja tualett-tarbed (v.a
vannid, bideed, valamud jms sanitaartehnikatooted, statuetid jm dekoratiivkeraamika
tooted, potid, nõud, balloonpudelid jms anumad kaupade pakendamiseks ja transpor
diks, kohviveskid ja pipraveskid, keraamilise mahutiga ja metallist töötavate osadega)

5,5

0

6912 00 50

Fajansist või peenest tellisesavist lauanõud, kööginõud, muud majapidamistarbed ja
tualett-tarbed (v.a vannid, bideed, valamud jms sanitaartehnikatooted, statuetid jm de
koratiivkeraamikatooted, potid, nõud, balloonpudelid jms anumad kaupade pakenda
miseks ja transpordiks, kohviveskid ja pipraveskid, keraamilise mahutiga ja metallist
töötavate osadega)

9

0

6912 00 90

Keraamilised lauanõud, kööginõud, muud majapidamistarbed ja tualett-tarbed (v.a vala
mud, vannid, bideed, valamud jms sanitaartehnikatooted, statuetid ja muud dekoratiive
semed; potid, purgid jms kaupade pakendamiseks ja transpordiks kodumajapidamises
kasutatavad jahvatid, keraamilise mahutiga ja metallist töötavate osadega; portselanist,
tellisesavist, keraamikasavist, fajansist või peenest tellisesavist tooted)

7

0

6913 10 00

Mujal liigitamata portselanist statuetid ja muud dekoratiivesemed

6

0

6913 90 10

Mujal nimetamata tellisesavist statuetid ja muud dekoratiivesemed

3,5

0

6913 90 91

Mujal nimetamata keraamikasavist statuetid ja muud dekoratiivesemed

6

0

6913 90 93

Mujal nimetamata fajansist statuetid jm dekoratiivesemed

6

0

6913 90 99

Mujal nimetamata statuetid jm dekoratiivkeraamikatooted (v.a portselanist, tellisesavist,
keraamikasavist, fajansist või peenest tellisesavist tooted)

6

0

6914 10 00

Mujal nimetamata portselanist keraamikatooted

5

0

6914 90 10

Mujal nimetamata tellisesavist keraamikatooted

3

0

6914 90 90

Mujal liigitamata keraamikatooted (v.a portselanist või tellisesavist)

3

0
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7001 00 10

Klaasimurd jm klaasijäätmed; klaasimass (v.a klaas klaasipulbri, -graanulite või -helves
tena)

Tollimaksuvaba

0

7001 00 91

Optiline klaas klaasimassina

3

0

7001 00 99

Klaasimass (v.a optiline klaas)

Tollimaksuvaba

0

7002 10 00

Klaaskuulid, töötlemata (v.a mikroklaaskuulid läbimõõduga mitte üle 1 mm, klaaskuu
lid mänguasjadena)

3

0

7002 20 10

Optilisest klaasist vardad, töötlemata

3

0

7002 20 90

Klaasvardad, töötlemata (v.a optilisest klaasist)

3

0

7002 31 00

Sulatatud kvartsist või muudest sulatatud ränimuldadest torud, töötlemata

3

0

7002 32 00

Torud muust klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °C kuni
300 °C on mitte üle 5 × 10-6 kelvini kohta, töötlemata

3

0

7002 39 00

Klaastorud, töötlemata (v.a klaastorud, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahe
mikus 0 °C kuni 300 °C on mitte üle 5 × 10-6 kelvini kohta, torud sulatatud kvartsist
vm sulatatud ränimuldadest)

3

0

7003 12 10

Optiline valuklaas ja valtsklaas armeerimata lehtedena, massis ühtlaselt värvitud (tooni
tud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava
kihiga, ent muul viisil töötlemata

3

0

7003 12 91

Valuklaas ja valtsklaas armeerimata lehtedena, mittepeegeldava kihiga, ent muul viisil
töötlemata (v.a optiline klaas)

3

0

7003 12 99

Valuklaas ja valtsklaas armeerimata lehtedena, massis ühtlaselt värvitud (toonitud)
klaas, matistatud klaas, pinnatud või absorbeeriva või peegeldava kihiga, ent muul viisil
töötlemata (v.a optiline klaas)

3,8 MIN
0,6 EUR/
100 kg/br

0

7003 19 10

Optiline valuklaas ja valtsklaas armeerimata lehtedena, muul viisil töötlemata (v.a mas
sis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või absorbeeriva, pee
geldava või mittepeegeldava kihiga klaas)

3

0

7003 19 90

Valuklaas ja valtsklaas armeerimata lehtedena, muul viisil töötlemata (v.a massis ühtla
selt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või absorbeeriva, peegeldava
või mittepeegeldava kihiga klaas ja optiline klaas)

3,8 MIN
0,6 EUR/
100 kg/br

0

7003 20 00

Valuklaas ja valtsklaas armeeritud lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegel
dava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata

3,8 MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

0
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7003 30 00

Klaasiprofiilid, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul
viisil töötlemata

3

0

7004 20 10

Tõmmatud või puhutud optiline klaas lehtedena, massis ühtlaselt värvitud (toonitud)
klaas, matistatud klaas, pinnatud või absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava ki
higa, ent muul viisil töötlemata

3

0

7004 20 91

Tõmmatud või puhutud klaas lehtedena, mittepeegeldava kihiga, ent muul viisil töötle
mata (välja arvatud optiline klaas)

3

0

7004 20 99

Tõmmatud või puhutud klaas lehtedena, massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, pin
natud või absorbeeriva või peegeldava kihiga, ent muul viisil töötlemata (v.a optiline
klaas)

4,4 MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 10

Tõmmatud ja puhutud optiline klaas lehtedena, muul viisil töötlemata (v.a massis üht
laselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või absorbeeriva, peegeldava
või mittepeegeldava kihiga klaas)

3

0

7004 90 70

Tõmmatud ja puhutud kasvuhooneklaas lehtedena, muul viisil töötlemata (v.a massis
ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või absorbeeriva, peegel
dava või mittepeegeldava kihiga klaas)

4,4 MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 92

Tõmmatud või puhutud klaas lehtedena, muul viisil töötlemata, paksusega mitte üle
2,5 mm (v.a massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või
absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga, optiline klaas ja kasvuhooneklaas)

4,4 MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 98

Tõmmatud või puhutud klaas lehtedena, muul viisil töötlemata, paksusega rohkem kui
2,5 mm (v.a massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või
absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga, optiline klaas ja kasvuhooneklaas)

4,4 MIN
0,4 EUR/
100 kg/br

0

7005 10 05

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (pee
gelklaas), lehtedena, mittepeegeldava kihiga, ent muul viisil töötlemata (v.a armeeritud
klaas)

3

0

7005 10 25

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (pee
gelklaas), lehtedena, absorbeeriva või peegeldava kihiga, ent muul viisil töötlemata, pak
susega mitte üle 3,5 mm (v.a armeeritud klaas)

2

0

7005 10 30

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (pee
gelklaas), lehtedena, absorbeeriva või peegeldava kihiga, ent muul viisil töötlemata, pak
susega üle 3,5 mm, aga mitte üle 4,5 mm (v.a armeeritud klaas)

2

0
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7005 10 80

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (pee
gelklaas), lehtedena, absorbeeriva või peegeldava kihiga, ent muul viisil töötlemata, pak
susega üle 4,5 mm (v.a armeeritud klaas)

2

0

7005 21 25

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud pealispinnaga klaas, lehtedena, massis
ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või üksnes lihvitud pea
lispinnaga, ent muul viisil töötlemata, paksusega mitte üle 3,5 mm (v.a armeeritud
klaas või absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga klaas)

2

0

7005 21 30

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud pealispinnaga klaas, lehtedena, massis
ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või üksnes lihvitud pea
lispinnaga, ent muul viisil töötlemata, paksusega üle 3,5 mm, aga mitte üle 4,5 mm (v.
a armeeritud klaas või absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga klaas)

2

0

7005 21 80

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud pealispinnaga klaas, lehtedena, massis
ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või üksnes lihvitud pea
lispinnaga, ent muul viisil töötlemata, paksusega üle 4,5 mm (v.a armeeritud klaas või
absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga klaas)

2

0

7005 29 25

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (pee
gelklaas), lehtedena, kuid muul viisil töötlemata, paksusega mitte üle 3,5 mm (v.a ar
meeritud klaas, massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud
või üksnes lihvitud pealispinnaga, või absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava ki
higa klaas)

2

0

7005 29 35

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (pee
gelklaas), lehtedena, kuid muul viisil töötlemata, paksusega üle 3,5 mm, aga mitte üle
4,5 mm (v.a armeeritud klaas, massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud
klaas, pinnatud või üksnes lihvitud pealispinnaga, või absorbeeriva, peegeldava või mit
tepeegeldava kihiga klaas)

2

0

7005 29 80

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (pee
gelklaas), lehtedena, kuid muul viisil töötlemata, paksusega üle 4,5 mm (v.a kasvuhoo
neklaas, armeeritud klaas, massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas,
pinnatud või üksnes lihvitud pealispinnaga, või absorbeeriva, peegeldava või mittepee
geldava kihiga klaas)

2

0

7005 30 00

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (pee
gelklaas), lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või mitte, ar
meeritud, ent muul viisil töötlemata

2

0
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7006 00 10

Optiline klaas lehtede või profiilidena, absorbeeriva või peegeldava kihiga või mitte,
töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emailitud või muul viisil töö
deldud, ent raamimata ning muudest materjalidest detailideta (v.a kildumatu klaas, mit
mekihilised klaasisolaatorid, klaaspeeglid)

3

0

7006 00 90

Klaas lehtede või profiilidena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või
mitte, töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, emailitud või muul viisil töödel
dud, ent raamimata ning muudest materjalidest detailideta (v.a optiline klaas, kildumatu
klaas, mitmekihilised klaasisolaatorid, klaaspeeglid)

3

0

7007 11 10

Karastatud kildumatu klaas sõidukites kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga

3

0

7007 11 90

Karastatud kildumatu klaas sõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides, laevadel ja
muudes sõidukites (v.a mootorsõidukites) kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga

3

0

7007 19 10

karastatud kildumatu klaas, emailitud

3

0

7007 19 20

Karastatud kildumatu klaas, massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaasist, matistatud
klaasist, pinnatud klaasist, absorbeeriva või peegelkihiga klaasist (v.a sõidukites, lennu
kites, kosmoseaparaatides ja laevadel kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga, prillide ja
kaitseprillide klaasid, kellaklaasid)

3

0

7007 19 80

Karastatud kildumatu klaas (v.a emailitud, massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaasist,
matistatud klaasist, pinnatud klaasist, absorbeeriva või peegelkihiga klaasist, sõidukites,
lennukites, kosmoseaparaatides ja laevadel kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga, pril
lide ja kaitseprillide klaasid, kellaklaasid)

3

0

7007 21 20

Lamineeritud kildumatu klaas, mootorsõidukites kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga
(v.a mitmekihilised klaasisolaatorid)

3

0

7007 21 80

Lamineeritud kildumatu klaas lennukites, kosmoseaparaatides, laevadel ja muudes sõi
dukites (v.a mootorsõidukites) kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga (v.a mitmekihili
sed klaasisolaatorid)

3

0

7007 29 00

Lamineeritud kildumatu klaas (v.a mootorsõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides,
laevadel ja muudes sõidukites kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga, mitmekihilised
klaasisolaatorid)

3

0

7008 00 20

Mitmekihilised klaasisolaatorid, massis ühtlaselt värvitud klaasist, matistatud klaasist,
pinnatud klaasist, absorbeeriva või peegelkihiga klaasist

3

0
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7008 00 81

Isolaatorid kahest hermeetiliselt ühendatud klaasplaadist, mille vahel on õhk-, gaas- või
vaakumvahekiht (v.a massis ühtlaselt värvitud klaasist, matistatud klaasist, pinnatud
klaasist, absorbeeriva või peegelkihiga klaasist)

3

0

7008 00 89

Mitmekihilised klaasisolaatorid kahest klaasplaadist, klaaskiust vahekihiga, ja vähemalt
kolmest klaasikihist koosnevad mitmekihilised klaasisolaatorid (v.a massis ühtlaselt vär
vitud klaasist, matistatud klaasist, pinnatud klaasist, absorbeeriva või peegelkihiga klaa
sist)

3

0

7009 10 00

Sõidukite tahavaatepeeglid, raamitud või raamimata

4

0

7009 91 00

Klaaspeeglid, raamimata (v.a sõidukite tahavaatepeeglid, optilised peeglid, optiliselt töö
deldud, üle 100 aasta vanused peeglid)

4

0

7009 92 00

Klaaspeeglid, raamitud (v.a sõidukite tahavaatepeeglid, optilised peeglid, optiliselt töö
deldud, üle 100 aasta vanused peeglid)

4

0

7010 10 00

Klaasampullid

3

0

7010 20 00

Klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid:

5

0

7010 90 10

Klaasist purgid konserveerimiseks (steriliseerimispurgid)

5

0

7010 90 21

Klaastorust valmistatud rohupudelid ja muud mahutid, mida kasutatakse kaupade
äriotstarbeliseks pakendamiseks (v.a ampullid)

5

0

7010 90 31

Balloonpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid jm klaasanumad kaupade
kaubandusotstarbeliseks säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks, nimimahuga
vähemalt 2,5 liitrit

5

0

7010 90 41

Pudelid värvitust klaasist, jookide ja toiduainete säilitamiseks, pakendamiseks või trans
pordiks, nimimahuga vähemalt 1 liiter, kuid alla 2,5 liitri

5

0

7010 90 43

Pudelid värvitust klaasist, jookide ja toiduainete säilitamiseks, pakendamiseks või trans
pordiks, nimimahuga üle 0,33 liitri, kuid alla 1 liitri

5

0

7010 90 45

Pudelid värvitust klaasist, jookide ja toiduainete säilitamiseks, pakendamiseks või trans
pordiks, nimimahuga vähemalt 0,15 liitrist kuni 0,33 liitrini

5

0

7010 90 47

Pudelid värvitust klaasist, jookide ja toiduainete säilitamiseks, pakendamiseks või trans
pordiks, nimimahuga alla 0,15 liitri

5

0
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7010 90 51

Pudelid värvilisest klaasist, jookide ja toiduainete säilitamiseks, pakendamiseks või
transpordiks, nimimahuga vähemalt 1 liiter, kuid alla 2,5 liitri

5

0

7010 90 53

Pudelid värvilisest klaasist, jookide ja toiduainete säilitamiseks, pakendamiseks või
transpordiks, nimimahuga üle 0,33 liitri, kuid mitte rohkem kui 1 liiter

5

0

7010 90 55

Pudelid värvilisest klaasist, jookide ja toiduainete säilitamiseks, pakendamiseks või
transpordiks, nimimahuga vähemalt 0,15 liitrist kuni 0,33 liitrini

5

0

7010 90 57

Pudelid värvilisest klaasist, jookide ja toiduainete säilitamiseks, pakendamiseks või
transpordiks, nimimahuga alla 0,15 liitri

5

0

7010 90 61

Balloonpudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid jm klaasanumad toiduainete ja
jookide säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks, nimimahuga vähemalt 0,25 lii
trit, kuid mitte üle 2,5 liitri (v.a pudelid)

5

0

7010 90 67

Balloonpudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid jm klaasanumad toiduainete ja
jookide säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks, nimimahuga alla 0,25 liitri (v.a
pudelid)

5

0

7010 90 71

Pudelid, kolvid, rohupudelid jm klaasanumad ravimite kaubandusotstarbeliseks säilita
miseks, pakendamiseks või transpordiks, nimimahuga üle 0,055 l, kuid mitte rohkem
kui 2,5 l (v.a ampullid, klaastorust valmistatud anumad, klaaskolvid vaakumsisuga anu
matele)

5

0

7010 90 79

Pudelid, kolvid, rohupudelid jm klaasanumad ravimite kaubandusotstarbeliseks säilita
miseks, pakendamiseks või transpordiks, nimimahuga mitte üle 0,055 l (v.a ampullid,
klaastorust valmistatud anumad, klaaskolvid vaakumsisuga anumatele)

5

0

7010 90 91

Balloonpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid jm klaasanumad, värvi
tust klaasist, kaupade kaubandusotstarbeliseks säilitamiseks, pakendamiseks või trans
pordiks, nimimahuga alla 2,5 liitri (v.a toiduainete, jookide või ravimiste jaoks kasuta
tavad anumad, ampullid, klaastorust valmistatud anumad, klaaskolvid vaakumsisuga
anumatele, parfüümi pihustipudelid, kolvid, pudelid jne pihustitele)

5

0

7010 90 99

Balloonpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid jm klaasanumad, värvili
sest klaasist, kaupade kaubandusotstarbeliseks säilitamiseks, pakendamiseks või trans
pordiks, nimimahuga alla 2,5 liitri (v.a toiduainete, jookide või ravimiste jaoks kasuta
tavad anumad, ampullid, klaastorust valmistatud anumad, klaaskolvid vaakumsisuga
anumatele, parfüümi pihustipudelid, kolvid, pudelid jne pihustitele)

5

0

7011 10 00

Avatud klaaskolvid, sh ümmarguse (klaaspirnid) ja toruja kujuga, furnituurita, nende
klaasosad, elektrivalgustuse tarvis

4

0
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7011 20 00

Elektronkiiretorude avatud klaaskolvid, sh ümmarguse ja toruja kujuga, ja nende klaa
sosad, furnituurita

4

0

7011 90 00

Elektrilampide jms avatud klaaskolvid, sh ümmarguse ja toruja kujuga, ja nende klaaso
sad, furnituurita (v.a elektronkiiretorud ja elektrivalgustite jaoks kasutatavad)

4

0

7013 10 00

Klaaskeraamikast lauanõud ja kööginõud, tualett- ja kontoritarbed, sisekujunduses ka
sutatavad klaasesemed jms klaastooted (v.a rubriikides 7010 ja 7018 nimetatud tooted,
küpsetusplaadid, vitraažklaasid jms, valgustid ja nende osad, parfüümide pihustipudelid
jms)

11

0

7013 22 10

Joogiklaasid, jalaga klaasid, kirstallist, käsitsi töödeldud

11

0

7013 22 90

Kristallist joogiklaasid, jalaga klaasid, mehaaniliselt töödeldud

11

0

7013 28 10

Joogiklaasid, jalaga klaasid, käsitsi töödeldud (v.a klaaskeraamilised või kristallist)

11

0

7013 28 90

Joogiklaasid, jalaga klaasid, mehaaniliselt töödeldud (v.a klaaskeraamilised või kristal
list)

11

0

7013 33 11

Kristallist joogiklaasid, käsitsi töödeldud, lõigatud või muul viisil kaunistatud (v.a jalaga
klaasid)

11

0

7013 33 19

Kristallist joogiklaasid, käsitsi töödeldud (v.a lõigatud või muul viisil kaunistatud ning
jalaga klaasid)

11

0

7013 33 91

Kristallist joogiklaasid, mehaaniliselt töödeldud, lõigatud või muul viisil kaunistatud (v.
a jalaga klaasid)

11

0

7013 33 99

Kristallist joogiklaasid, mehaaniliselt töödeldud (v.a lõigatud või muul viisil kaunistatud
ning jalaga klaasid)

11

0

7013 37 10

Karastatud klaasist joogiklaasid (v.a jalaga klaasid)

11

0

7013 37 51

Joogiklaasid, käsitsi töödeldud, lõigatud või muul viisil kaunistatud (v.a klaaskeraamili
sed klaasid, kristallist või karastatud klaasist klaasid ja jalaga klaasid)

11

0

7013 37 59

Joogiklaasid, käsitsi töödeldud (v.a lõigatud või muul viisil kaunistatud või klaaskeraa
milised klaasid, kristallist või karastatud klaasist klaasid ja jalaga klaasid)

11

0

7013 37 91

Joogiklaasid, mehaaniliselt töödeldud, lõigatud või muul viisil kaunistatud (v.a klaaske
raamilised klaasid, kristallist või karastatud klaasist klaasid ja jalaga klaasid)

11

0
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7013 37 99

Joogiklaasid, mehaaniliselt töödeldud (v.a lõigatud või muul viisil kaunistatud või klaas
keraamilised klaasid, kristallist või karastatud klaasist klaasid ja jalaga klaasid)

11

0

7013 41 10

Kristallist lauanõud ja kööginõud, käsitsi töödeldud (v.a rubriikides 7010 ja 7018 ni
metatud tooted, joogiklaasid, klaasist purgid konserveerimiseks (steriliseerimispurgid),
termospudelid jm vaakumnõud)

11

0

7013 41 90

Kristallist lauanõud ja kööginõud, mehaaniliselt töödeldud (v.a rubriikides 7010 ja
7018 nimetatud tooted, joogiklaasid, klaasist purgid konserveerimiseks (steriliseerimis
purgid), termospudelid jm vaakumnõud)

11

0

7013 42 00

Klaasist lauanõud ja kööginõud joonpaisumiskoefitsiendiga mitte üle 5 × 10-6 kelvini
kohta temperatuurivahemikus 0 °C kuni 300 °C (v.a klaaskeraamikast või kristallist
nõud, rubriikides 7010 ja 7018 nimetatud tooted, joogiklaasid, klaasist purgid konser
veerimiseks (steriliseerimispurgid), termospudelid jm vaakumnõud)

11

0

7013 49 10

Karastatud klaasist lauanõud ja kööginõud (v.a klaasist joonpaisumiskoefitsiendiga
mitte üle 5 × 10-6 kelvini kohta temperatuurivahemikus 0 °C kuni 300 °C, klaaskeraa
mikast või kristallist nõud, rubriikides 7010 ja 7018 nimetatud tooted, joogiklaasid,
klaasist purgid konserveerimiseks (steriliseerimispurgid), termospudelid jm vaakum
nõud)

11

0

7013 49 91

Klaasist lauanõud ja kööginõud, käsitsi töödeldud (v.a karastatud klaasist ja klaasist
joonpaisumiskoefitsiendiga mitte üle 5 × 10-6 kelvini kohta temperatuurivahemikus 0 °
C kuni 300 °C, klaaskeraamikast või kristallist nõud, rubriikides 7010 ja 7018 nimeta
tud tooted, joogiklaasid, klaasist purgid konserveerimiseks (steriliseerimispurgid), ter
mospudelid jm vaakumnõud)

11

0

7013 49 99

Klaasist lauanõud ja kööginõud, mehaaniliselt töödeldud (v.a karastatud klaasist ja klaa
sist joonpaisumiskoefitsiendiga mitte üle 5 × 10-6 kelvini kohta temperatuurivahemikus
0 °C kuni 300 °C, klaaskeraamikast või kristallist nõud, rubriikides 7010 ja 7018 ni
metatud tooted, joogiklaasid, klaasist purgid konserveerimiseks (steriliseerimispurgid),
termospudelid jm vaakumnõud)

11

0

7013 91 10

Kristallist tualett- ja kontoritarbed, sisekujunduses kasutatavad klaasesemed jms klaas
tooted, käsitsi töödeldud (v.a klaasist lauanõud ja kööginõud, joogiklaasid, rubriikides
7010 ja 7018 nimetatud tooted, peeglid, vitraažklaasid jms, valgustid ja nende osad,
parfüümide pihustipudelid jms)

11

0
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7013 91 90

Kristallist tualett- ja kontoritarbed, sisekujunduses kasutatavad klaasesemed jms klaas
tooted, mehaaniliselt töödeldud (v.a klaasist lauanõud ja kööginõud, rubriikides 7010
ja 7018 nimetatud tooted, peeglid, vitraažklaasid jms, valgustid ja nende osad, parfüü
mide pihustipudelid jms)

11

0

7013 99 00

Klaasist tualett- ja kontoritarbed, sisekujunduses kasutatavad klaasesemed jms klaastoo
ted (v.a kristallist ja klaasist lauanõud ja kööginõud, rubriikides 7010 ja 7018 nimeta
tud tooted, peeglid, vitraažklaasid jms, valgustid ja nende osad, parfüümide pihustipu
delid jms)

11

0

7014 00 00

Klaasist signalisatsioonitarbed ja optilised elemendid, optiliselt töötlemata (v.a kellaklaa
sid jms klaastooted, prilliklaasid (nägemist korrigeerivad või mittekorrigeerivad), sh
õõnsad klaaskerad ja nende segmendid eelnimetatud toodete valmistamiseks, mikro
klaaskuulid, lahtised, valgustusseadmed ja nende osad)

3

0

7015 10 00

Prilliklaasid nägemist korrigeerivatele prillidele, kumerad, nõgusad vm, kuid optiliselt
töötlemata (v.a lame klaas selleks otstarbeks)

3

0

7015 90 00

Kellaklaasid jms klaastooted, prilliklaasid (nägemist mittekorrigeerivad), kumerad, nõ
gusad vm, kuid optiliselt töötlemata; õõnsad klaaskerad ja nende segmendid eelnimeta
tud toodete valmistamiseks (v.a lame klaas selleks otstarbeks ning prilliklaasid nägemist
korrigeerivatele prillidele)

3

0

7016 10 00

Klaaskuubikud jms klaasist pisidetailid, alusel või aluseta, kasutamiseks mosaiikides
vms dekoratiivotstarbel (v.a klaaskuubikutest valmis paneelid ja muud valmis dekora
tiivmotiivid mosaiikide jaoks)

8

0

7016 90 10

Vitraažklaas jms klaastooted (v.a üle saja aasta vanused tooted)

3

0

7016 90 80

Sillutuskivid, ehitusplaadid, tellised, tahvlid, viimistlusplaadid jms tooted pressitud või
vormitud klaasist, armeeritud või armeerimata, ehituse tarbeks (v.a lamineeritud kildu
matu klaas ning mitmekihilised klaasisolaatorid ja vitraažklaas jms klaastooted);

3 MIN 1,2 EUR/
100 kg/br

0

7017 10 00

Laboratooriumides, hügieenis ja farmaatsias kasutatavad klaastooted, gradueeritud või
gradueerimata, kalibreeritud või kalibreerimata, sulatatud kvartsist vm sulatatud räni
mullast (v.a anumad kaupade pakendamiseks või transpordiks, grupi 90 mõõte-, kont
roll- või meditsiiniinstrumendid ning -aparatuur)

3

0

7017 20 00

Laboratooriumides, hügieenis ja farmaatsias kasutatavad klaastooted, gradueeritud või
gradueerimata, kalibreeritud või kalibreerimata, klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient
temperatuurivahemikus 0 °C kuni 300 °C on mitte üle 5 × 10-6 kelvini kohta (v.a sula
tatud kvartsist vm sulatatud ränimullast, anumad kaupade pakendamiseks või transpor
diks, grupi 90 mõõte-, kontroll- või meditsiiniinstrumendid ning -aparatuur)

3

0
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7017 90 00

Laboratooriumides, hügieenis ja farmaatsias kasutatavad klaastooted, gradueeritud või
gradueerimata, kalibreeritud või kalibreerimata (v.a muust klaasist, mille joonpaisumis
koefitsient temperatuurivahemikus 0 °C kuni 300 °C on mitte üle 5 × 10-6 kelvini
kohta, sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimullast, anumad kaupade pakendamiseks
või transpordiks, grupi 90 mõõte-, kontroll- või meditsiiniinstrumendid ning -apara
tuur)

3

0

7018 10 11

Klaasist helmed, lõigatud ja mehaaniliselt lihvitud (v.a neist valmistatud tooted)

Tollimaksuvaba

0

7018 10 19

Klaasist helmed (v.a helmed, lõigatud ja mehaaniliselt lihvitud, ja neist valmistatud too
ted)

7

0

7018 10 30

Klaasist tehispärlid (v.a neist valmistatud tooted)

Tollimaksuvaba

0

7018 10 51

Vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid, lõigatud ja mehaaniliselt lihvitud (v.a
tooted nendest)

Tollimaksuvaba

0

7018 10 59

Vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid (v.a helmed, lõigatud ja mehaaniliselt lih
vitud, ja tooted nendest)

3

0

7018 10 90

Koralliimitatsioonid jms klaasist pisiesemed (v.a tooted nendest ning tehispärlid, väärisja poolvääriskivide klaasimitatsioonid)

3

0

7018 20 00

Mikroklaaskuulid diameetriga mitte üle 1 mm

3

0

7018 90 10

Klaassilmad, tooted klaashelmestest, tehispärlitest või vääris- ja poolvääriskivide klaasi
mitatsioonidest vms klaasist pisiesemetest (v.a proteesid ja juveeltoodete imitatsioonid)

3

0

7018 90 90

Klaaskujukesed jm jootelambiga töödeldud klaasdekoratiivtooted (v.a juveeltoodete imi
tatsioonid)

6

0

7019 11 00

Klaaskiust niidid (tükeldatud kiududena), pikkusega mitte üle 50 mm

7

0

7019 12 00

Klaaskiudude heie

7

0

7019 19 10

Kamm- või kraaslindid ja lõng klaaskiududest (v.a tükeldatud klaaskiud, pikkusega
mitte üle 50 mm, ja heie)

7

0

7019 19 90

Kamm- või kraaslindid ja lõng klaasstaapelkiust

7

0

7019 31 00

Matid korrapäratult lamineeritud klaaskiududest

7

0

24.12.2016

ET

CN 2007

Euroopa Liidu Teataja

Kauba kirjeldus

L 356/509

Baasmäär

Kate
gooria

7019 32 00

Õhuke riie (vuaal) korrapäratult lamineeritud klaaskiududest

5

0

7019 39 00

Villak, madratsid, plaadid jms lausmaterjalid klaaskiududest (v.a matid ja õhuke riie
(vuaal))

5

0

7019 40 00

Klaaskiust riie, valmistatud heidest

7

0

7019 51 00

Riie (sh paelad) klaasist, laiusega mitte üle 30 cm (v.a heie)

7

0

7019 52 00

Riie (sh paelad) klaasfilamentkiududest, laiusega üle 30 cm, labasekoeline, pindtihedu
sega alla 250 g/m2, valmistatud lõngadest üksiklõnga joontihedusega mitte üle 136
teksi (v.a heidest)

7

0

7019 59 00

Riie (sh paelad) klaasfilamentkiududest, laiusega üle 30 cm (v.a labasekoeline, pindtihe
dusega alla 250 g/m2, valmistatud lõngadest üksiklõnga joontihedusega mitte üle 136
teksi, ning heidest)

7

0

7019 90 10

Klaaskiud, sh klaasvill, ja tooted sellest (v.a tekstiilklaaskiud ja mineraalvill)

7

0

7019 90 30

Tihendid ja torude isolatsioonimähised, klaaskiust

7

0

7019 90 91

Tekstiilklaaskiust tooted (v.a lõng, riie (sh paelad), õhuke riie (vuaal), villak, matid, ma
dratsid, plaadid jms lausmaterjal, tihendid ja torude isolatsioonimähised, klaaskiududest
pintslid, nukkude parukad)

7

0

7019 90 99

Klaaskiust, v.a tekstiilklaaskiust tooted (v.a elektriisolaatorid ja nende osad, optiliste kiu
dude kimbud ja kiudoptilised kaablid, klaaskiust harjad, valguskaablid jms tooted)

7

0

7020 00 05

Kvartsist reaktsioonitorud või hoidikud paigutamiseks difusiooni- või oksüdatsiooniah
judesse pooljuhtmaterjalide tootmisel

Tollimaksuvaba

0

7020 00 07

Termospudelite jm vaakumnõude viimistlemata klaaskolvid

3

0

7020 00 08

Termospudelite jm vaakumnõude viimistletud klaaskolvid

6

0

7020 00 10

Mujal nimetamata sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimuldadest klaasnõud

3

0

7020 00 30

Mujal nimetamata klaasist tooted, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemi
kus 0 °C kuni 300 °C on mitte üle 5 × 10-6 kelvini kohta (v.a sulatatud kvartsist vm su
latatud ränimuldadest klaasnõud)

3

0
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3

0

7020 00 80

Mujal nimetamata klaastooted

7101 10 00

Looduslikud pärlid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, niidile lük
kimata ning raamistamata ja kinnitamata; looduslikud pärlid, ajutiselt niidile lükitud
nende transpordi hõlbustamiseks (v.a pärlmutter)

Tollimaksuvaba

0

7101 21 00

Kultiveeritud pärlid, töötlemata, sorteeritud või sorteerimata

Tollimaksuvaba

0

7101 22 00

Kultiveeritud pärlid, töödeldud, sorteeritud või sorteerimata, niidile lükkimata ning raa
mistamata ja kinnitamata; töödeldud kultiveeritud pärlid, ajutiselt niidile lükitud nende
transpordi hõlbustamiseks

Tollimaksuvaba

0

7102 10 00

Teemandid, sorteerimata

Tollimaksuvaba

0

7102 21 00

Tööstuslikud teemandid, töötlemata, üksnes lahtisaetud, murtud või jämedalt eeltöödel
dud

Tollimaksuvaba

0

7102 29 00

Tööstuslikud teemandid, töödeldud, raamistamata ning kinnitamata (v.a raamistamata
vääriskivid helinõelte tarvis; vääriskivid, mis sobivad kasutamiseks arvestite, mõõteriis
tade jm grupi 90 toodete osadena)

Tollimaksuvaba

0

7102 31 00

Mittetööstuslikud teemandid, töötlemata, üksnes lahtisaetud, murtud või jämedalt eel
töödeldud (v.a tööstuslikud teemandid)

Tollimaksuvaba

0

7102 39 00

Teemandid, töödeldud, raamistamata ning kinnitamata (v.a tööstuslikud teemandid)

Tollimaksuvaba

0

7103 10 00

Vääriskivid ja poolvääriskivid, töötlemata, üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud,
sorteeritud või sorteerimata (v.a teemandid ning vääris- ja poolvääriskivide imitatsioo
nid)

Tollimaksuvaba

0

7103 91 00

Rubiinid, safiirid ja smaragdid, töödeldud, sorteeritud või sorteerimata, nöörile lükki
mata, raamistamata ning kinnitamata; rubiinid, safiirid ja smaragdid, töödeldud, sortee
rimata, transpordi hõlbustamiseks ajutiselt nöörile lükitud (v.a rubiinid, safiirid ja sma
ragdid, üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud; vääris- ja poolvääriskivide imitat
sioonid)

Tollimaksuvaba

0

7103 99 00

Vääriskivid ja poolvääriskivid, töödeldud, sorteeritud või sorteerimata, nöörile lükki
mata, raamistamata ning kinnitamata; vääriskivid ja poolvääriskivid, töödeldud, sortee
rimata, transpordi hõlbustamiseks ajutiselt nöörile lükitud (v.a vääriskivid ja poolvääris
kivid, üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud; teemandid, rubiinid, safiirid ja sma
ragdid, vääris- ja poolvääriskivide imitatsioonid)

Tollimaksuvaba

0

7104 10 00

Piesoelektriline kvarts, tehislikust või taastatud vääriskivist, töödeldud või töötlemata,
sorteeritud või sorteerimata, raamistamata ja kinnitamata

Tollimaksuvaba

0

7104 20 00

Tehislikud ja taastatud vääris- ning poolvääriskivid, töötlemata, üksnes lahtisaetud või
jämedalt eeltöödeldud, sorteeritud või sorteerimata (v.a piesoelektriline kvarts)

Tollimaksuvaba

0
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7104 90 00

Tehislikud ja taastatud vääris- ning poolvääriskivid, töödeldud, sorteeritud või sorteeri
mata, nöörile lükkimata, raamistamata ja kinnitamata; sorteerimata tehislikud ja taasta
tud vääris- ning poolvääriskivid, transpordi hõlbustamiseks ajutiselt nöörile lükitud (v.a
üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud vääriskivid, piesoelektriline kvarts)

Tollimaksuvaba

0

7105 10 00

Teemandipuru ja -pulber, sh tehislikud teemandid

Tollimaksuvaba

0

7105 90 00

Puru ja pulber looduslikest või tehislikest vääris- või poolvääriskividest, v.a teemandi
puru ja -pulber

Tollimaksuvaba

0

7106 10 00

Hõbeda pulber (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe)

Tollimaksuvaba

0

7106 91 10

Hõbe, sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe, survetöötlemata, prooviga vähemalt 999
‰ (v.a hõbe pulbrina)

Tollimaksuvaba

0

7106 91 90

Hõbe, sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe, survetöötlemata, prooviga alla 999 ‰ (v.
a hõbe pulbrina)

Tollimaksuvaba

0

7106 92 20

Pooltöödeldud hõbe, sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe, prooviga vähemalt 750 ‰

Tollimaksuvaba

0

7106 92 80

Pooltöödeldud hõbe, sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe, prooviga alla 750 ‰

Tollimaksuvaba

0

7107 00 00

Hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid, töötlemata või pooltöödeldud

Tollimaksuvaba

0

7108 11 00

Kullapulber, sh plaatinaga pinnatud kuld, mitte mündikuld

Tollimaksuvaba

0

7108 12 00

Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, mitte mündikuld (v.a kuld pul
brina)

Tollimaksuvaba

0

7108 13 10

Plokid, kangid, vardad, traat ja profiilid; plaadid; lehed ja ribad paksusega üle
0,15 mm, arvestamata mis tahes alusmaterjali, kullast, sh plaatinaga pinnatud kullast,
mitte mündikuld

Tollimaksuvaba

0

7108 13 80

Kuld, sh plaatinaga pinnatud kuld, pooltöödeldud, mitte mündikuld (v.a lehed ja ribad
paksusega üle 0,15 mm, arvestamata mis tahes alusmaterjali, ning plaadid, plokid, kan
gid, traat ja profiilid)

Tollimaksuvaba

0

7108 20 00

Rahaline kuld

Tollimaksuvaba

0

7109 00 00

Kullaga plakeeritud mitteväärismetallid ning hõbe, töötlemata või pooltöödeldud

Tollimaksuvaba

0

7110 11 00

Plaatina, survetöötlemata või pulbrina

Tollimaksuvaba

0

7110 19 10

Plokid, kangid, vardad, traat ja profiilid; plaadid; lehed ja ribad paksusega üle
0,15 mm, arvestamata mis tahes alusmaterjali, plaatinast

Tollimaksuvaba

0
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7110 19 80

Plaatina, pooltöödeldud (v.a lehed ja ribad paksusega üle 0,15 mm, arvestamata mis ta
hes alusmaterjali, ning plaadid, plokid, kangid, traat ja profiilid)

Tollimaksuvaba

0

7110 21 00

Pallaadium, survetöötlemata või pulbrina

Tollimaksuvaba

0

7110 29 00

Pallaadium, pooltöödeldud

Tollimaksuvaba

0

7110 31 00

Roodium, survetöötlemata või pulbrina

Tollimaksuvaba

0

7110 39 00

Roodium, pooltöödeldud

Tollimaksuvaba

0

7110 41 00

Iriidium, osmium ja ruteenium, survetöötlemata või pulbrina

Tollimaksuvaba

0

7110 49 00

Iriidium, osmium ja ruteenium, pooltöödeldud

Tollimaksuvaba

0

7111 00 00

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja kuld, töötlemata või pooltöödeldud

Tollimaksuvaba

0

7112 30 00

väärismetalle või väärismetalliühendeid sisaldav tuhk

Tollimaksuvaba

0

7112 91 00

Kulla, sh kullaga plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud kulda või kullaühendeid
sisaldavad jäätmed ja jäägid, mida kasutatakse peamiselt neist väärismetallide eraldami
seks (v.a kulda või kullaühendeid sisaldav tuhk, töötlemata plokkideks, kangideks vms
sulatatud kulla jäätmed ja jäägid ning muid väärismetalle sisaldavad pühkmed ja tuhk)

Tollimaksuvaba

0

7112 92 00

Plaatina, sh plaatinaga plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud plaatina või plaati
naühendeid sisaldavad jäätmed ja jäägid, mida kasutatakse peamiselt neist väärismetal
lide eraldamiseks (v.a plaatina või plaatinaühendeid sisaldav tuhk, töötlemata plokki
deks, kangideks vms sulatatud plaatina jäätmed ja jäägid ning muid väärismetalle sisal
davad pühkmed ja tuhk)

Tollimaksuvaba

0

7112 99 00

Hõbeda, sh hõbedaga plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud hõbedat või hõbe
daühendeid sisaldavad jäätmed ja jäägid, mida kasutatakse peamiselt neist väärismetal
lide eraldamiseks (v.a väärismetallide tuhk, jäätmed ja jäägid, sulatatud töötlemata plok
kideks, kangideks vms)

Tollimaksuvaba

0

7113 11 00

Juveeltooted ning nende osad hõbedast, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud
või mitte (v.a üle saja aasta vanused tooted)

2,5

0

7113 19 00

Juveeltooted ning nende osad muust väärismetallist (v.a hõbedast), väärismetalliga pin
natud või plakeeritud või mitte (v.a üle saja aasta vanused tooted)

2,5

0
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7113 20 00

Juveeltooted ning nende osad väärismetalliga plakeeritud mitteväärismetallist (v.a üle
saja aasta vanused tooted)

4

0

7114 11 00

Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad hõbedast, muu väärismetalliga pinna
tud või plakeeritud või mitte (v.a juveeltooted, kellad ja nende osad, muusikainstru
mendid, relvad, parfüümide pulverisaatorid ja nende pulverisaatoripead, originaalskulp
tuurid, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed)

2

0

7114 19 00

Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad muust väärismetallist (v.a hõbedast),
väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte (v.a juveeltooted, kellad ja nende
osad, muusikainstrumendid, relvad, parfüümide pulverisaatorid ja nende pulverisaatori
pead, originaalskulptuurid, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed)

2

0

7114 20 00

Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad väärismetalliga plakeeritud mittevääris
metallist (v.a juveeltooted, kellad ja nende osad, muusikainstrumendid, relvad, parfüü
mide pulverisaatorid ja nende pulverisaatoripead, originaalskulptuurid, kollektsiooniob
jektid ja antiikesemed)

2

0

7115 10 00

Plaatinast traatvõrgu- või võrekujulised katalüsaatorid

Tollimaksuvaba

0

7115 90 10

Mujal nimetamata tooted väärismetallist

3

0

7115 90 90

Mujal nimetamata väärismetalliga plakeeritud metallist tooted

3

0

7116 10 00

Mujal nimetamata looduslikest või kultiveeritud pärlitest tooted

Tollimaksuvaba

0

7116 20 11

Kaelakeed, käevõrud jm looduslikest vääris- ja poolvääriskividest tooted, lihtsalt nöörile
lükitud, ilma kinnituse või muude manusteta

Tollimaksuvaba

0

7116 20 19

Täielikult looduslikest vääris- või poolvääriskividest valmistatud tooted, mujal nimeta
mata

2,5

0

7116 20 90

Mujal nimetamata tooted vääris- või poolvääriskividest (looduslikest, tehislikest või
taastatud) (v.a valmistatud täielikult looduslikest vääris– või poolvääriskividest)

2,5

0

7117 11 00

Manseti- ja kraenööbid, mitteväärismetallist, hõbeda, kulla või plaatinaga pinnatud või
mitte

4

0

7117 19 10

Juveeltoodete imitatsioonid, mitteväärismetallist, hõbeda, kulla või plaatinaga pinnatud
või mitte, klaasdetailidega (v.a manseti- ja kraenööbid)

4

0

7117 19 91

Juveeltoodete imitatsioonid, mitteväärismetallist, hõbeda, kulla või plaatinaga pinnatud
või mitte (v.a klaasdetailidega, manseti- ja kraenööbid)

4

0

7117 19 99

Juveeltoodete imitatsioonid (v.a hõbeda, kulla või plaatinaga pinnatud või klaasdetaili
dega juveeltooted, manseti- ja kraenööbid)

4

0
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7117 90 00

Juveeltoodete imitatsioonid (v.a mitteväärismetallist juveeltooted, hõbeda, kulla või
plaatinaga pinnatud või mitte)

4

0

7118 10 10

Hõbemündid (v.a ametlikku kurssi omavad mündid, medalid, müntidest juveeltooted,
numismaatilised mündid, jäätmed ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0

7118 10 90

Mündid (v.a ametlikku kurssi omavad mündid, kuld- ja hõbemündid, medalid, münti
dest juveeltooted, numismaatilised mündid, jäätmed ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0

7118 90 00

Ametlikku kurssi omavad mündid

Tollimaksuvaba

0

7201 10 11

Legeerimata toormalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena, mis sisaldavad
mitte üle 0,5 massiprotsenti fosforit, vähemalt 0,4 massiprotsenti mangaani ja mitte
üle 1 massiprotsent räni

1,7

0

7201 10 19

Legeerimata toormalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena, mis sisaldavad
mitte üle 0,5 massiprotsendi fosforit, vähemalt 0,4 massiprotsenti mangaani ja rohkem
kui 1 massiprotsent räni

1,7

0

7201 10 30

Legeerimata toormalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena, mis sisaldavad
mitte üle 0,5 massiprotsendi fosforit ning vähemalt 0,1, aga vähem kui 0,4 massiprot
senti mangaani

1,7

0

7201 10 90

Legeerimata toormalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena, mis sisaldavad
mitte üle 0,5 massiprotsendi fosforit ning mitte üle 0,1 massiprotsendi mangaani

Tollimaksuvaba

0

7201 20 00

Legeerimata toormalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena, fosforisisaldu
sega üle 0,5 % massist

2,2

0

7201 50 10

Legeeritud toormalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena, mis sisaldavad
0,3–1 massiprotsenti titaani ning 0,5–1 massiprotsenti vanaadiumi

Tollimaksuvaba

0

7201 50 90

Legeeritud toormalm ja peegelmalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena (v.a
rauasulamid, mis sisaldavad 0,3–1 massiprotsenti titaani ning 0,5–1 massiprotsenti va
naadiumi)

1,7

0

7202 11 20

Ferromangaan, mis sisaldab rohkem kui 2 massiprotsenti süsinikku, mitte üle 5 mm
graanulitega, mangaanisisaldusega üle 65 % massist

2,7

0

7202 11 80

Ferromangaan, mis sisaldab rohkem kui 2 massiprotsenti süsinikku (v.a mitte üle
5 mm graanulitega, mangaanisisaldusega üle 65 % massist)

2,7

0

7202 19 00

Ferromangaan, süsinikusisaldusega mitte üle 2 % massist

2,7

0

7202 21 00

Ferrosiliitsium, ränisisaldusega üle 55 % massist

5,7

0
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7202 29 10

Ferrosiliitsium, mis sisaldab kuni 55 massiprotsenti räni ja 4–10 massiprotsenti mag
neesiumi

5,7

0

7202 29 90

Ferrosiliitsium, mis sisaldab kuni 55 massiprotsenti räni (v.a ferrosiliitsium, mis sisal
dab 4–10 massiprotsenti magneesiumi)

5,7

0

7202 30 00

Ferrosilikomangaan

3,7

0

7202 41 10

Ferrokroom, mis sisaldab süsinikku üle 4 massiprotsendi, aga mitte üle 6 massiprot
sendi

4

0

7202 41 90

Ferrokroom, süsinikusisaldusega üle 6 % massist

4

0

7202 49 10

Ferrokroom, süsinikusisaldusega mitte üle 0,05 % massist

7

0

7202 49 50

Ferrokroom, süsinikusisaldusega üle 0,05 %, aga mitte üle 0,5 % massist

7

0

7202 49 90

Ferrokroom, süsinikusisaldusega üle 0,5 %, aga mitte üle 4 % massist

7

0

7202 50 00

Ferrosilikokroom

2,7

0

7202 60 00

Ferronikkel

Tollimaksuvaba

0

7202 70 00

Ferromolübdeen

2,7

0

7202 80 00

Ferrovolfram ja ferrosilikovolfram

Tollimaksuvaba

0

7202 91 00

Ferrotitaan ja ferrosilikotitaan

2,7

0

7202 92 00

Ferrovanaadium

2,7

0

7202 93 00

Ferronioobium

Tollimaksuvaba

0

7202 99 10

Ferrofosfor

Tollimaksuvaba

0

7202 99 30

Ferrosilikomagneesium

2,7

0

7202 99 80

Ferrosulamid (v.a ferromangaan, ferrosiliitsium, ferrosilikomangaan, ferrokroom, ferro
silikokroom, ferronikkel, ferromolübdeen, ferrovolfram, ferrosilikovolfram, ferrotitaan,
ferrosilikotitaan, ferrovanaadium, ferronioobium, ferrofosfor ja ferrosilikomagneesium)

2,7

0

7203 10 00

Rauamaagi otsesel redutseerimisel saadud raud, tükkidena, graanulitena vms kujul

Tollimaksuvaba

0

7203 90 00

Käsnrauasaadused, saadud sulatatud toormalmi atomiseerimisel, raud minimaalse puh
tusega 99,94 % massist, tükkidena, graanulitena vms kujul

Tollimaksuvaba

0
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7204 10 00

Malmijäätmed ja -jäägid (v.a radioaktiivsed)

Tollimaksuvaba

0

7204 21 10

Roostevaba terase jäägid ja jäätmed, mis sisaldavad 8 massiprotsenti niklit (v.a radioak
tiivsed jäägid ja jäätmed, patareide ja elektriakude jäätmed ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0

7204 21 90

Roostevaba terase jäägid ja jäätmed, mis ei sisalda rohkem kui 8 massiprotsenti niklit,
radioaktiivsed jäägid ja jäätmed, patareide ja elektriakude jäätmed ja jäägid

Tollimaksuvaba

0

7204 29 00

Legeerterase jäätmed ja jäägid (v.a roostevaba teras, radioaktiivsed jäätmed ja jäägid, pa
tareide ja elektriakude jäätmed ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0

7204 30 00

Tinutatud malmi või terase jäätmed ja jäägid (v.a radioaktiivsed jäätmed ja jäägid, pata
reide ja elektriakude jäätmed ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0

7204 41 10

Treimis-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saepuru ja viilmed, rauast või terasest,
pakettidena või mitte (v.a malmist, legeerterasest või tinutatud malmist või terasest)

Tollimaksuvaba

0

7204 41 91

Lõikmed ja stantsimisjäätmed, rauast või terasest, pakettidena (v.a malmist, legeertera
sest või tinutatud malmist või terasest)

Tollimaksuvaba

0

7204 41 99

Lõikmed ja stantsimisjäätmed, rauast või terasest, mitte pakettidena (v.a malmist, le
geerterasest või tinutatud malmist või terasest)

Tollimaksuvaba

0

7204 49 10

Raua ja terase jäätmed ja jäägid, purustatud (tükeldatud) (v.a räbu, tagi jm raua ja terase
tootmise jäätmed; radioaktiivsed jäätmed ja -jäägid; kangide, plokkide vm toormalmi
või peegelmalmi esmasvormide osad; malmi, legeerterase või tinutatud malmi või te
rase jäätmed või jäägid; trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saagimisjäätmed,
viilmed, lõikmed ning stantsimisjäätmed; primaarelementide, -patareide ja akude jäät
med ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0

7204 49 30

Raua ja terase jäätmed ja jäägid, mitte purustatud (tükeldatud), pakettidena (v.a räbu,
tagi jm raua ja terase tootmise jäätmed; radioaktiivsed jäätmed ja -jäägid; kangide, plok
kide vm toormalmi või peegelmalmi esmasvormide osad; malmi, legeerterase või tinu
tatud malmi või terase jäätmed või jäägid; trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed,
saagimisjäätmed, viilmed, lõikmed ning stantsimisjäätmed; primaarelementide, -pata
reide ja akude jäätmed ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0
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7204 49 90

Raua ja terase jäätmed ja jäägid, mitte purustatud (tükeldatud), mitte pakettidena (v.a
räbu, tagi jm raua ja terase tootmise jäätmed; radioaktiivsed jäätmed ja -jäägid; kangide,
plokkide vm toormalmi või peegelmalmi esmasvormide osad; malmi, legeerterase või
tinutatud malmi või terase jäätmed või jäägid; trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäät
med, saagimisjäätmed, viilmed, lõikmed ning stantsimisjäätmed; primaarelementide,
-patareide ja akude jäätmed ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0

7204 50 00

Praagitud raua või terase valuplokid ümbersulatamiseks (v.a tooted, mille keemiline
koostis vastab toormalmi, peegelmalmi või rauasulamite mõistele)

Tollimaksuvaba

0

7205 10 00

Graanulid toormalmist, peegelmalmist, rauast või terasest (v.a graanulid ferrosulamitest,
treimisjäätmed ja viilmed rauast või terasest, ning madalakaliibrilised mittestandardsed
kuulid kuullaagritele)

Tollimaksuvaba

0

7205 21 00

Pulbrid legeerterasest, v.a pulbrid ferrosulamitest, radioaktiivse raua pulbrid (isotoobid)

Tollimaksuvaba

0

7205 29 00

Pulbrid toormalmist, peegelmalmist, rauast või legeerimata terasest, v.a pulbrid ferrosu
lamitest, radioaktiivse raua pulbrid (isotoobid)

Tollimaksuvaba

0

7206 10 00

Valuplokid rauast ja legeerimata terasest, v.a praagitud valuplokid ümbersulatamiseks,
pidevvalu tooted ning rubriigi 7203 raud

Tollimaksuvaba

0

7206 90 00

Raud ja legeerimata teras pudeldatud varraste või muude esmasvormidena, v.a valuplo
kid, praagitud valuplokid ümbersulatamiseks, pidevvalu tooted ning rubriigi 7203 raud

Tollimaksuvaba

0

7207 11 11

Legeerimata automaaditerasest pooltooted, mis sisaldavad vähem kui 0,25 massiprot
senti süsinikku, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega, laiusega, mis on vähem kui ka
hekordne paksus, valtsitud või pidevvalust

Tollimaksuvaba

0

7207 11 14

Rauast või legeerimata terasest pooltooted, mis sisaldavad vähem kui 0,25 massiprot
senti süsinikku, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega, laiusega, mis on vähem kui ka
hekordne paksus, mis on kuni 130 mm, valtsitud või pidevvalust (v.a automaaditera
sest)

Tollimaksuvaba

0

7207 11 16

Rauast või legeerimata terasest pooltooted, mis sisaldavad vähem kui 0,25 massiprot
senti süsinikku, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega, laiusega, mis on vähem kui ka
hekordne paksus, mis on üle 130 mm, valtsitud või pidevvalust (v.a automaaditerasest)

Tollimaksuvaba

0
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7207 11 90

Pooltooted rauast või legeerimata terasest, mis sisaldavad vähem kui 0,25 massiprot
senti süsinikku, ristkülikukujulise ristlõikega, laiusega, mis on vähem kui kahekordne
paksus, sepistatud

Tollimaksuvaba

0

7207 12 10

Pooltooted rauast või legeerimata terasest, mis sisaldavad vähem kui 0,25 massiprot
senti süsinikku, täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega, laiusega, mis on vähemalt ka
hekordne paksus, valtsitud või pidevvalust

Tollimaksuvaba

0

7207 12 90

Pooltooted rauast või legeerimata terasest, mis sisaldavad vähem kui 0,25 massiprot
senti süsinikku, täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega, laiusega, mis on vähemalt ka
hekordne paksus, sepistatud

Tollimaksuvaba

0

7207 19 12

Pooltooted rauast või legeerimata terasest, mis sisaldavad vähem kui 0,25 massiprot
senti süsinikku, ümmarguse või hulknurkse ristlõikega, valtsitud või pidevvalust

Tollimaksuvaba

0

7207 19 19

Pooltooted rauast või legeerimata terasest, mis sisaldavad vähem kui 0,25 massiprot
senti süsinikku, ümmarguse või hulknurkse ristlõikega, sepistatud

Tollimaksuvaba

0

7207 19 80

Pooltooted rauast või legeerimata terasest, mis sisaldavad vähem kui 0,25 massiprot
senti süsinikku (v.a ruudukujulise, ümmarguse või hulknurkse ristlõikega pooltooted)

Tollimaksuvaba

0

7207 20 11

Legeerimata automaaditerasest pooltooted, mis sisaldavad vähemalt 0,25 massiprotsenti
süsinikku, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega, laiusega, mis on vähem kui kahe
kordne paksus, valtsitud või pidevvalust

Tollimaksuvaba

0

7207 20 15

Rauast või legeerimata terasest pooltooted, mis sisaldavad vähemalt 0,25, aga mitte üle
0,6 massiprotsendi süsinikku, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega, laiusega, mis on
vähem kui kahekordne paksus, valtsitud või pidevvalust (v.a automaaditerasest)

Tollimaksuvaba

0

7207 20 17

Rauast või legeerimata terasest pooltooted, mis sisaldavad vähemalt 0,6 massiprotsendi
süsinikku, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega, laiusega, mis on vähem kui kahe
kordne paksus, valtsitud või pidevvalust (v.a automaaditerasest)

Tollimaksuvaba

0

7207 20 19

Pooltooted rauast või legeerimata terasest, mis sisaldavad vähemalt 0,25 massiprotsenti
süsinikku, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega, laiusega, mis on vähem kui kahe
kordne paksus, sepistatud

Tollimaksuvaba

0

7207 20 32

Pooltooted rauast või legeerimata terasest, mis sisaldavad vähemalt 0,25 massiprotsenti
süsinikku, täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega, laiusega, mis on vähemalt kahe
kordne paksus, valtsitud või pidevvalust

Tollimaksuvaba

0
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7207 20 39

Pooltooted rauast või legeerimata terasest, mis sisaldavad vähemalt 0,25 massiprotsenti
süsinikku, täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega, laiusega, mis on vähemalt kahe
kordne paksus, sepistatud

Tollimaksuvaba

0

7207 20 52

Pooltooted rauast või legeerimata terasest, mis sisaldavad vähemalt 0,25 massiprotsenti
süsinikku, ümmarguse või hulknurkse ristlõikega, valtsitud või pidevvalust

Tollimaksuvaba

0

7207 20 59

Pooltooted rauast või legeerimata terasest, mis sisaldavad vähemalt 0,6 massiprotsenti
süsinikku, ümmarguse või hulknurkse ristlõikega, sepistatud

Tollimaksuvaba

0

7207 20 80

Pooltooted rauast või legeerimata terasest, mis sisaldavad vähem kui 0,25 massiprot
senti süsinikku (v.a ruudukujulise, ristkülikukujulise, ümmarguse või hulknurkse ristlõi
kega tooted)

Tollimaksuvaba

0

7208 10 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600mm, rullides,
kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või katmata, valtsimisel
moodustatud reljeefse pinnaga

Tollimaksuvaba

0

7208 25 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata,
paksusega vähemalt 4,75 mm, söövitatud, reljeefse mustrita

Tollimaksuvaba

0

7208 26 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata,
paksusega vähemalt 3 mm, aga mitte rohkem kui 4,75 mm, söövitatud, reljeefse mus
trita

Tollimaksuvaba

0

7208 27 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata,
paksusega alla 3 mm, söövitatud, reljeefse mustrita

Tollimaksuvaba

0

7208 36 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata,
paksusega vähemalt 10 mm, söövitamata, reljeefse mustrita

Tollimaksuvaba

0

7208 37 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata,
paksusega vähemalt 4,75 mm, aga mitte rohkem kui 10 mm, söövitamata, reljeefse
mustrita

Tollimaksuvaba

0

7208 38 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata,
paksusega vähemalt 3 mm, aga mitte rohkem kui 4,75 mm, söövitamata, reljeefse
mustrita

Tollimaksuvaba

0

7208 39 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata,
paksusega alla 3 mm, söövitamata, reljeefse mustrita

Tollimaksuvaba

0
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7208 40 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600mm, kokkurulli
mata, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või katmata, valt
simisel moodustatud reljeefse pinnaga

Tollimaksuvaba

0

7208 51 20

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kokkurulli
mata, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil kat
mata, paksusega üle 15 mm, reljeefse mustrita

Tollimaksuvaba

0

7208 51 91

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 2 050 mm, kokkurul
limata, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või katmata,
paksusega üle 10 mm, aga mitte rohkem kui 15 mm, reljeefse mustrita (välja arvatud
lai lehtteras)

Tollimaksuvaba

0

7208 51 98

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega üle 2 050 mm, aga mitte üle
600 mm, kokkurullimata, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pinda
mata ja muul viisil katmata, paksusega üle 10 mm, aga mitte üle 15 mm, reljeefse mus
trita

Tollimaksuvaba

0

7208 52 10

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 1 250 mm, kokkurul
limata, lihtsalt kuumvaltsitud neljalt küljelt või kinnises kaliibris, plakeerimata, pinda
mata ja muul viisil katmata, paksusega vähemalt 4,75 mm, aga mitte üle 10 mm, rel
jeefse mustrita

Tollimaksuvaba

0

7208 52 91

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 2 050 mm, kokkurul
limata, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil
katmata, paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm, reljeefse mustrita

Tollimaksuvaba

0

7208 52 99

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega üle 2 050 mm, aga mitte üle
600 mm, kokkurullimata, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pinda
mata ja muul viisil katmata, paksusega üle 4,75 mm, aga mitte üle 10 mm, reljeefse
mustrita (v.a neljalt küljelt või kinnises kaliibris valtsitud, laiusega kuni 1 250 mm)

Tollimaksuvaba

0

7208 53 10

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 1 250 mm, kokkurul
limata, lihtsalt kuumvaltsitud neljalt küljelt või kinnises kaliibris, plakeerimata, pinda
mata ja muul viisil katmata, paksusega vähemalt 4 mm, aga alla 4,75 mm, reljeefse
mustrita

Tollimaksuvaba

0

7208 53 90

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kokkurulli
mata, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil kat
mata, paksusega vähemalt 3 mm, aga alla 4,75 mm, reljeefse mustrita (v.a neljalt küljelt
või kinnises kaliibris valtsitud, laiusega kuni 1 250 mm ja paksusega vähemalt 4 mm)

Tollimaksuvaba

0

7208 54 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kokkurulli
mata, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil kat
mata, paksusega alla 3 mm, reljeefse mustrita

Tollimaksuvaba

0

7208 90 20

Lehtvaltstooted rauast või terasest, laiusega vähemalt 600mm, kuumvaltsitud ja töödel
dud, kuid plakeerimata, pindamata ja katmata, perforeeritud

Tollimaksuvaba

0

7208 90 80

Lehtvaltstooted rauast või terasest, laiusega vähemalt 600mm, kuumvaltsitud ja töödel
dud, kuid plakeerimata, pindamata ja katmata, perforeerimata

Tollimaksuvaba

0
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7209 15 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata,
paksusega vähemalt 3 mm

Tollimaksuvaba

0

7209 16 10

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm, nn elektro
tehnilised

Tollimaksuvaba

0

7209 16 90

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata,
paksusega üle1 mm, kuid alla 3 mm (v.a elektrotehnilised)

Tollimaksuvaba

0

7209 17 10

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, paksusega 0,5–1 mm, nn elektrotehnilised

Tollimaksuvaba

0

7209 17 90

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata,
paksusega 0,5–1 mm (v.a elektrotehnilised)

Tollimaksuvaba

0

7209 18 10

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, paksusega alla 0,5 mm, nn elektrotehnilised

Tollimaksuvaba

0

7209 18 91

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata,
paksusega vähemalt 0,35 mm, kuid alla 0,5 mm (v.a elektrotehnilised)

Tollimaksuvaba

0

7209 18 99

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, rullides,
külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata,
paksusega alla 0,35 mm (v.a elektrotehnilised)

Tollimaksuvaba

0

7209 25 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kokkurulli
mata, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil kat
mata, paksusega vähemalt 3 mm

Tollimaksuvaba

0

7209 26 10

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kokkurulli
mata, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm, nn
elektrotehnilised

Tollimaksuvaba

0

7209 26 90

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kokkurulli
mata, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil kat
mata, paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm (v.a elektrotehnilised)

Tollimaksuvaba

0

7209 27 10

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kokkurulli
mata, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, paksusega 0,5–1 mm, nn elektrotehnilised

Tollimaksuvaba

0

7209 27 90

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kokkurulli
mata, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil kat
mata, paksusega 0,5–1 mm (v.a elektrotehnilised)

Tollimaksuvaba

0
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7209 28 10

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kokkurulli
mata, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, paksusega alla 0,5 mm, nn elektrotehnili
sed

Tollimaksuvaba

0

7209 28 90

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kokkurulli
mata, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata ja muul viisil kat
mata, paksusega alla 0,5 mm (v.a elektrotehnilised)

Tollimaksuvaba

0

7209 90 20

Lehtvaltstooted rauast või terasest, laiusega vähemalt 600mm, külmvaltsitud ja töödel
dud, kuid plakeerimata, pindamata ja katmata, perforeeritud

Tollimaksuvaba

0

7209 90 80

Lehtvaltstooted rauast või terasest, laiusega vähemalt 600mm, külmvaltsitud ja töödel
dud, kuid plakeerimata, pindamata ja katmata, perforeerimata

Tollimaksuvaba

0

7210 11 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsi
tud või külmvaltsitud, tinaga pinnatud või kaetud, paksusega vähemalt 0,5 mm

Tollimaksuvaba

0

7210 12 20

Valgeplekk rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm ja paksusega alla
0,5 mm, tinaga pinnatud või kaetud [kaetud metallikihiga, mis sisaldab vähemalt 97
massiprotsenti tina], pinnatöötlusega, kuid edasi töötlemata

Tollimaksuvaba

0

7210 12 80

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuuvaltsitud
või külmvaltsitud, tinaga pinnatud või kaetud, paksusega alla 0,5 mm (v.a valgeplekk)

Tollimaksuvaba

0

7210 20 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuuvaltsitud
või külmvaltsitud, pliiga (sh plii ja tina sulamiga) pinnatud või kaetud

Tollimaksuvaba

0

7210 30 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsi
tud või külmvaltsitud, tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud

Tollimaksuvaba

0

7210 41 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsi
tud või külmvaltsitud, gofreeritud, tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud (v.a tsingiga
elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud)

Tollimaksuvaba

0

7210 49 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsi
tud või külmvaltsitud, gofreerimata, tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud (v.a tsin
giga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud)

Tollimaksuvaba

0

7210 50 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsi
tud või külmvaltsitud, kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või
kaetud

Tollimaksuvaba

0

7210 61 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsi
tud või külmvaltsitud, alumiiniumi-tsingisulamiga pinnatud või kaetud

Tollimaksuvaba

0
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7210 69 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsi
tud või külmvaltsitud, alumiiniumiga pinnatud või kaetud (v.a alumiiniumi-tsingisula
miga pinnatud või kaetud tooted)

Tollimaksuvaba

0

7210 70 10

Valgeplekk laiusega vähemalt 600 mm ja paksusega alla 0,5 mm [kaetud metallikihiga,
mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti tina], lakitud, kuid edasi töötlemata, ning
kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud lehttooted
rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud või külmvalt
situd, lakitud

Tollimaksuvaba

0

7210 70 80

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsi
tud või külmvaltsitud, värvitud, lakitud või plastiga kaetud (v.a valgeplekk ning kroo
miga pinnatud või kaetud tooted, lakitud)

Tollimaksuvaba

0

7210 90 30

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsi
tud või külmvaltsitud, plakeeritud

Tollimaksuvaba

0

7210 90 40

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, tinutatud ja trükitud, laiusega vähemalt
600 mm, kuumvaltsitud või külmvaltsitud

Tollimaksuvaba

0

7210 90 80

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, kuumvaltsitud või külmvaltsitud, laiu
sega vähemalt 600 mm, pinnatud või kaetud (v.a pinnatud või kaetud tinaga, pliiga (sh
plii ja tina sulamiga) tsingiga, alumiiniumiga, kroomiga, kroomoksiididega, plastiga,
plaatinaga, värvitud või lakitud, plakeeritud ja tinutatud ja trükitud )

Tollimaksuvaba

0

7211 13 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, lihtsalt kuumvaltsitud neljalt küljelt või
kinnises kaliibris, plakeerimata, pindamata või katmata, laiusega üle 150 mm, aga alla
600 mm, ning paksusega vähemalt 4 mm, mitte rullides, reljeefse mustrita, tuntud kui
„lai lehtteras“

Tollimaksuvaba

0

7211 14 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud,
kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata, paksusega vä
hemalt 4,75 mm, v.a „lai lehtteras“

Tollimaksuvaba

0

7211 19 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud,
kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata, paksusega alla 4,75 mm, v.a „lai lehtte
ras“

Tollimaksuvaba

0

7211 23 20

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, külmvaltsitud,
kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või katmata, süsinikusisaldusega alla
0,25 % massist (elektrotehnilised)

Tollimaksuvaba

0

7211 23 30

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm ja paksusega vä
hemalt 0,35 mm, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või
katmata, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist (v.a elektriplaadid)

Tollimaksuvaba

0

7211 23 80

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm ja paksusega alla
0,35 mm, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või katmata,
süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist (v.a elektriplaadid)

Tollimaksuvaba

0
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7211 29 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, külmvaltsitud,
kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata, süsinikusisal
dusega vähemalt 0,25 % massist

Tollimaksuvaba

0

7211 90 20

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud
või külmvaltsitud ja edasi töödeldud, kuid plakeerimata, pindamata või muul viisil kat
mata, perforeeritud

Tollimaksuvaba

0

7211 90 80

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud
või külmvaltsitud ja edasi töödeldud, kuid plakeerimata, pindamata või muul viisil kat
mata, perforeerimata

Tollimaksuvaba

0

7212 10 10

Valgeplekk rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm ja paksusega alla
0,5 mm [kaetud metallikihiga, mis sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti tina], pinna
töötlusega, kuid edasi töötlemata

Tollimaksuvaba

0

7212 10 90

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, kuumvaltsitud või külmvaltsitud, laiu
sega alla 600 mm, tinaga pinnatud või kaetud (v.a valgeplekk, pinnatöötlusega, kuid
edasi töötlemata)

Tollimaksuvaba

0

7212 20 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud
või külmvaltsitud, tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud

Tollimaksuvaba

0

7212 30 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud
või külmvaltsitud, tinaga pinnatud või kaetud (v.a tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud
või kaetud)

Tollimaksuvaba

0

7212 40 20

Valgeplekk laiusega alla 600 mm ja paksusega alla 0,5 mm [kaetud metallikihiga, mis
sisaldab vähemalt 97 massiprotsenti tina], lakitud, kuid edasi töötlemata, ning kroo
moksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud lehttooted rauast ja
legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud või külmvaltsitud, lakitud

Tollimaksuvaba

0

7212 40 80

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud
või külmvaltsitud, värvitud, lakitud või plastiga kaetud (v.a valgeplekk ning kroomiga
pinnatud või kaetud tooted, lakitud, kuid edasi töötlemata, ning kroomoksiididega või
kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud tooted, lakitud)

Tollimaksuvaba

0

7212 50 20

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud
või külmvaltsitud, kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kae
tud (v.a lakitud)

Tollimaksuvaba

0

7212 50 30

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud
või külmvaltsitud, kroomi või nikliga pinnatud või kaetud

Tollimaksuvaba

0

7212 50 40

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud
või külmvaltsitud, vasega pinnatud või kaetud

Tollimaksuvaba

0
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7212 50 61

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud
või külmvaltsitud, alumiiniumi-tsingisulamiga pinnatud või kaetud

Tollimaksuvaba

0

7212 50 69

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud
või külmvaltsitud, alumiiniumiga pinnatud või kaetud (v.a alumiiniumi-tsingisulamiga
pinnatud või kaetud tooted)

Tollimaksuvaba

0

7212 50 90

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud
või külmvaltsitud, plakeeritud (v.a tina või tsingiga, vasega, kroomoksiididega või
kroomi ja kroomoksiididega, kroomi, nikli või alumiiniumiga pinnatud või kaetud, vär
vitud või lakitud ning plastiga pealistatud)

Tollimaksuvaba

0

7212 60 00

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud
või külmvaltsitud, plakeeritud

Tollimaksuvaba

0

7213 10 00

Kuumvaltsitud varbmaterjal rauast ja legeerimata terasest, korrapäratult kokku keritud,
süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega

Tollimaksuvaba

0

7213 20 00

Kuumvaltsitud varbmaterjal automaaditerasest, korrapäratult kokku keritud (v.a süve
ndite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega)

Tollimaksuvaba

0

7213 91 10

Kuumvaltsitud varbmaterjal, betooni sarrustamiseks kasutatavat tüüpi, sile, rauast või
legeeerimata terasest, korrapäratult kokku keritud, ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga
alla 14 mm

Tollimaksuvaba

0

7213 91 20

Kuumvaltsitud varbmaterjal, rehvide koordiks kasutatavat tüüpi, sile, rauast või legeee
rimata terasest, korrapäratult kokku keritud

Tollimaksuvaba

0

7213 91 41

Kuumvaltsitud varbmaterjal, rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keri
tud, süsinikusisaldusega kuni 0,06 % massist, ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga alla
14 mm (v.a automaaditerasest, kuumvaltsitud varbmaterjal, betooni sarrustamiseks ja
rehvide koordiks kasutatavat tüüpi, ning kuumvaltsitud varbmaterjal süvendite, nuk
kide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega)

Tollimaksuvaba

0

7213 91 49

Kuumvaltsitud varbmaterjal, rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keri
tud, süsinikusisaldusega üle 0,06 ja alla 0,25 % massist, ümmarguse ristlõikega, läbi
mõõduga alla 14 mm (v.a automaaditerasest, kuumvaltsitud varbmaterjal, betooni sar
rustamiseks ja rehvide koordiks kasutatavat tüüpi, ning kuumvaltsitud varbmaterjal sü
vendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega)

Tollimaksuvaba

0
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7213 91 70

Kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud, rauast või legeerimata tera
sest, süsinikusisaldusega 0,06–0,75 % massist, ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga
alla 14 mm (v.a automaaditerasest ning kuumvaltsitud varbmaterjal, sile betooni sar
rustamiseks ja rehvide koordiks kasutatavat tüüpi, ning kuumvaltsitud varbmaterjal sü
vendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega)

Tollimaksuvaba

0

7213 91 90

Kuumvaltsitud varbmaterjal, rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keri
tud, süsinikusisaldusega üle 0,75 % massist, ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga alla
14 mm (v.a automaaditerasest, varbmaterjal, sile, rehvide koordiks kasutatavat tüüpi,
ning varbmaterjal süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud
deformatsioonidega)

Tollimaksuvaba

0

7213 99 10

Varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, kuumvaltsitud, korrapäratult kokku keri
tud, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist (v.a ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga
alla 14 mm, automaaditerasest varbmaterjal ning varbmaterjal süvendite, nukkide,
soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega)

Tollimaksuvaba

0

7213 99 90

Kuumvaltsitud varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keri
tud, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist (v.a alla 14 mm läbimõõduga üm
marguse ristlõikega tooted, automaaditerasest varbmaterjal ning varbmaterjal süvendite,
nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega)

Tollimaksuvaba

0

7214 10 00

Varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, sepistatud, edasi töötlemata (v.a korrapära
tult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7214 20 00

Varbmaterjal rauast ja legeerimata terasest, süvendite, nukkide, soonte või muude valt
simisprotsessis tekkinud deformatsioonidega

Tollimaksuvaba

0

7214 30 00

Varbmaterjal automaaditerasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötle
mata (v.a süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformat
sioonidega või valtsimisjärgselt painutatud)

Tollimaksuvaba

0

7214 91 10

Varbmaterjal rauast ja legeerimata terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud,
edasi töötlemata, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist, täisnurkse (v.a ruudukujulise)
ristlõikega (v.a süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud de
formatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud tooted, ning automaaditeras)

Tollimaksuvaba

0
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7214 91 90

Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, ainult kuum
tõmmatud või ainult kuumpressitud, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist, täis
nurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega (v.a süvendite, nukkide, soonte või muude valtsi
misprotsessis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud tooted, ning
automaaditeras)

Tollimaksuvaba

0

7214 99 10

Varbmaterjal, betooni sarrustamiseks kasutatavat tüüpi, sile, rauast või legeerimata tera
sest, ainult kuumvaltsitud, ainult kuumtõmmatud või ainult kuumpressitud, süsinikusi
saldusega alla 0,25 % massist, ruudukujulise ristlõikega või muu ristlõikega peale rist
külikukujulise ristlõike

Tollimaksuvaba

0

7214 99 31

Varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, ainult kuumtõmma
tud või ainult kuumpressitud, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist, ümmarguse rist
lõikega, läbimõõduga vähemalt 80 mm (v.a automaaditerasest, sile varbmaterjal sarrus
tatud betooni jaoks, või varbmaterjal süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimis
protsessis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud)

Tollimaksuvaba

0

7214 99 39

Varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, ainult kuumtõmma
tud või ainult kuumpressitud, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist, ümmarguse rist
lõikega, läbimõõduga alla 80 mm (v.a automaaditerasest, sile varbmaterjal sarrustatud
betooni jaoks, või varbmaterjal süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotses
sis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud)

Tollimaksuvaba

0

7214 99 50

Varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, ainult kuumtõmma
tud või ainult kuumpressitud, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist, ruudukujulise
ristlõikega või ristlõikega, mis ei ole ruudukujuline ega ümmargune (v.a automaaditera
sest, sile varbmaterjal sarrustatud betooni jaoks, või varbmaterjal süvendite, nukkide,
soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt
painutatud)

Tollimaksuvaba

0

7214 99 71

Varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, ainult kuumtõmma
tud või ainult kuumpressitud, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist, ümmar
guse ristlõikega läbimõõduga vähemalt 80 mm (v.a süvendite, nukkide, soonte või
muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud
tooted, ning automaaditerasest tooted)

Tollimaksuvaba

0

7214 99 79

Varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, ainult kuumtõmma
tud või ainult kuumpressitud, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist, ümmar
guse ristlõikega läbimõõduga alla 80 mm (v.a süvendite, nukkide, soonte või muude
valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud tooted,
ning automaaditerasest tooted)

Tollimaksuvaba

0

7214 99 95

Varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, ainult kuumtõmma
tud või ainult kuumpressitud, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist, ruudukuju
lise ristlõikega või ristlõikega, mis ei ole ruudukujuline ega ümmargune (v.a süvendite,
nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega, valtsimis
järgselt painutatud ning automaaditerasest tooted)

Tollimaksuvaba

0
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7215 10 00

Varbmaterjal legeerimata automaaditerasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi tööt
lemata

Tollimaksuvaba

0

7215 50 11

Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, külmstantsitud või külmviimistletud,
kui edasi töötlemata, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist, täisnurkse, kuid mitte
ruudukujulise ristlõikega (v.a automaaditerasest)

Tollimaksuvaba

0

7215 50 19

Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, külmstantsitud või külmviimistletud,
kui edasi töötlemata, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist, ruudukujulise või muu
kui täisnurkse ristlõikega (v.a automaaditerasest)

Tollimaksuvaba

0

7215 50 80

Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, külmstantsitud või külmviimistletud,
kui edasi töötlemata, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist (v.a automaaditera
sest)

Tollimaksuvaba

0

7215 90 00

Mujal nimetamata varbmaterjal rauast ja legeerimata terasest, külmvormitud või -vii
mistletud ja edasi töödeldud või kuumvormitud ja edasi töödeldud

Tollimaksuvaba

0

7216 10 00

U-, I- ja H-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm

Tollimaksuvaba

0

7216 21 00

L-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või
-pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm

Tollimaksuvaba

0

7216 22 00

T-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või
-pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm

Tollimaksuvaba

0

7216 31 10

U-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, kõrgusega 80–220 mm

Tollimaksuvaba

0

7216 31 90

U-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, kõrgusega üle 220 mm

Tollimaksuvaba

0

7216 32 11

I-kujulised paralleeläärikutega profiilid rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvalt
situd, -tõmmatud või -pressitud, kõrgusega 80–220 mm

Tollimaksuvaba

0

7216 32 19

I-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, kõrgusega 80–220 mm (v.a alarubriigi 7216 32 11 tooted)

Tollimaksuvaba

0

7216 32 91

I-kujulised paralleeläärikutega profiilid rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvalt
situd, -tõmmatud või -pressitud, kõrgusega üle 220 mm

Tollimaksuvaba

0
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7216 32 99

I-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, kõrgusega üle 220 mm (v.a alarubriigi 7216 32 91 tooted)

Tollimaksuvaba

0

7216 33 10

H-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, kõrgusega 80–180 mm

Tollimaksuvaba

0

7216 33 90

H-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, kõrgusega üle 180 mm

Tollimaksuvaba

0

7216 40 10

L-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või
-pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm

Tollimaksuvaba

0

7216 40 90

T-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või
-pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm

Tollimaksuvaba

0

7216 50 10

Profiilid rauast või legeerimata terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi
töötlemata, ristlõikega, mis mahub ruutu küljepikkusega kuni 80 mm (v.a U-, I-, H-, Lja T-kujulised profiilid)

Tollimaksuvaba

0

7216 50 91

Kumerpeaprofiilid, ainult kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud

Tollimaksuvaba

0

7216 50 99

Profiilid rauast või legeerimata terasest, ainult kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressi
tud, (v.a ristlõikega, mis mahub ruutu küljepikkusega kuni 80 mm ning U-, I-, H-, L- ja
T-kujulised profiilid ja soonilised profiilid (sooniline teras))

Tollimaksuvaba

0

7216 61 10

C-, L-, U-, Z-, Ω-kujulise või avatud ristlõikega profiilid, rauast või legeerimata terasest,
külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata, lehtvaltstoodetest valmistatud

Tollimaksuvaba

0

7216 61 90

Kujuprofiilid (v.a C-, L-, U-, Z-, Ω-kujulise või avatud ristlõikega profiilid), rauast või le
geerimata terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata, lehtvaltstoodetest
valmistatud

Tollimaksuvaba

0

7216 69 00

Kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi tööt
lemata (v.a profiilplekk)

Tollimaksuvaba

0

7216 91 10

Profiilplekk rauast või legeerimata terasest, külmvormitud või -viimistletud (sooniline)

Tollimaksuvaba

0

7216 91 80

Kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest, lehtvaltstoodetest külmvormitud või -vii
mistletud ja edasi töödeldud (v.a profiilplekk)

Tollimaksuvaba

0
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7216 99 00

Mujal nimetamata, rauast või legeerimata terasest nurk- ja profiilrauad, külmvormitud
või külmviimistletud ja töödeldud või sepistatud, aga edasi töötlemata, või sepistatud
või muul viisil kuumvormitud ja edasi töödeldud (v.a lehtvaltstoodetest valmistatud)

Tollimaksuvaba

0

7217 10 10

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist,
pindamata ja katmata pinnaga, poleeritud või poleerimata, ristlõike maksimaalmõõt
mega alla 0,8 mm

Tollimaksuvaba

0

7217 10 31

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist,
süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega,
pindamata ja katmata pinnaga, ristlõike maksimaalmõõtmega vähemalt 0,8 mm

Tollimaksuvaba

0

7217 10 39

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist,
pindamata ja katmata pinnaga, ristlõike maksimaalmõõtmega vähemalt 0,8 mm (v.a
süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega)

Tollimaksuvaba

0

7217 10 50

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %,
kuid alla 0,6 % massist, pindamata ja katmata pinnaga, poleeritud või poleerimata (v.a
kuumvaltsitud varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7217 10 90

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % mas
sist, pindamata ja katmata pinnaga, poleeritud või poleerimata (v.a kuumvaltsitud varb
materjal)

Tollimaksuvaba

0

7217 20 10

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist,
tsingiga pinnatud või kaetud, ristlõike maksimaalmõõtmega alla 0,8 mm

Tollimaksuvaba

0

7217 20 30

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist,
tsingiga pinnatud või kaetud, ristlõike maksimaalmõõtmega vähemalt 0,8 mm (v.a
varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7217 20 50

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %,
kuid alla 0,6 % massist, tsingiga pinnatud või kaetud (v.a varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7217 20 90

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % mas
sist, tsingiga pinnatud või kaetud (v.a varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7217 30 41

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %
massist, vasega kaetud (v.a varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0
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7217 30 49

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist,
mitteväärismetallidega pinnatud või kaetud (v.a tsingi või vasega pinnatud või kaetud
tooted ning varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7217 30 50

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %,
kuid alla 0,6 % massist, mitteväärismetallidega pinnatud või kaetud (v.a tsingiga pinna
tud või kaetud tooted ning varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7217 30 90

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % mas
sist, mitteväärismetallidega pinnatud või kaetud (v.a tsingiga pinnatud või kaetud too
ted ning varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7217 90 20

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist,
pinnatud või kaetud (v.a mitteväärismetallidega pinnatud või kaetud tooted ning varb
materjal)

Tollimaksuvaba

0

7217 90 50

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %,
kuid alla 0,6 % massist, pinnatud või kaetud (v.a mitteväärismetallidega pinnatud või
kaetud tooted ning varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7217 90 90

Rauast või legeerimata terasest traat, rullides, süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % mas
sist, pinnatud või kaetud (v.a mitteväärismetallidega pinnatud või kaetud tooted ning
varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7218 10 00

Roostevaba teras valuplokkidena või muude esmasvormidena, v.a jäätmed ja jäägid va
luplokkidena ning pidevvalu tooted

Tollimaksuvaba

0

7218 91 10

Roostevabast terasest pooltooted, täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega, niklisisaldu
sega vähemalt 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7218 91 80

Roostevabast terasest pooltooted, täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega, niklisisaldu
sega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7218 99 11

Roostevabast terasest pooltooted, ruudukujulise ristlõikega, valtsitud või pidevvalust

Tollimaksuvaba

0

7218 99 19

Roostevabast terasest pooltooted, ruudukujulise ristlõikega, sepistatud

Tollimaksuvaba

0

7218 99 20

Roostevabast terasest pooltooted, ümmarguse ristlõikega või ristlõikega, mis ei ole ruu
dukujuline ega täisnurkne, valtsitud või pidevvalust

Tollimaksuvaba

0

7218 99 80

Roostevabast terasest pooltooted, sepistatud (v.a ruudukujulise või täisnurkse ristlõi
kega)

Tollimaksuvaba

0

7219 11 00

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, rullides, paksusega üle 10 mm

Tollimaksuvaba

0
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7219 12 10

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, rullides, paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm, niklisisaldu
sega vähemalt 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 12 90

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, rullides, paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm, niklisisaldu
sega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 13 10

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, rullides, paksusega vähemalt 3 mm, kuid mitte üle 4,75 mm, niklisisaldu
sega vähemalt 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 13 90

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, rullides, paksusega vähemalt 3 mm, kuid mitte üle 4,75 mm, niklisisaldu
sega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 14 10

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, rullides, paksusega alla 3 mm, niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 14 90

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, rullides, paksusega alla 3 mm, niklisisaldusega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 21 10

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, kokkurullimata, paksusega üle 10 mm, niklisisaldusega vähemalt 2,5 %
massist

Tollimaksuvaba

0

7219 21 90

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, kokkurullimata, paksusega üle 10 mm, niklisisaldusega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 22 10

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, kokkurullimata, paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm, ni
klisisaldusega vähemalt 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 22 90

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, kokkurullimata, paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm, ni
klisisaldusega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 23 00

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, kokkurullimata, paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm

Tollimaksuvaba

0

7219 24 00

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi
töötlemata, kokkurullimata, paksusega alla 3 mm

Tollimaksuvaba

0

7219 31 00

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, edasi
töötlemata, paksusega vähemalt 4,75 mm

Tollimaksuvaba

0
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7219 32 10

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, edasi
töötlemata, paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm, niklisisaldusega vähemalt
2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 32 90

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, edasi
töötlemata, paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm, niklisisaldusega alla 2,5 %
massist

Tollimaksuvaba

0

7219 33 10

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, edasi
töötlemata, paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm, niklisisaldusega vähemalt 2,5 % mas
sist

Tollimaksuvaba

0

7219 33 90

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, edasi
töötlemata, paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm, niklisisaldusega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 34 10

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, edasi
töötlemata, paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm, niklisisaldusega vähe
malt 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 34 90

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, edasi
töötlemata, paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm, niklisisaldusega alla
2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 35 10

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, edasi
töötlemata, paksusega alla 0,5 mm, niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 35 90

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, edasi
töötlemata, paksusega alla 0,5 mm, niklisisaldusega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7219 90 20

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud või
külmvaltsitud, edasi töödeldud, perforeeritud

Tollimaksuvaba

0

7219 90 80

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud või
külmvaltsitud, edasi töödeldud, perforeerimata

Tollimaksuvaba

0

7220 11 00

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud, edasi tööt
lemata, paksusega vähemalt 4,75 mm

Tollimaksuvaba

0

7220 12 00

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud, edasi tööt
lemata, paksusega alla 4,75 mm

Tollimaksuvaba

0

7220 20 21

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm, külmvaltsitud, edasi töötle
mata, paksusega vähemalt 3 mm, niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7220 20 29

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm, külmvaltsitud, edasi töötle
mata, paksusega vähemalt 3 mm, niklisisaldusega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0
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7220 20 41

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm, külmvaltsitud, edasi töötle
mata, paksusega üle 0,35 mm, kuid alla 3 mm, ning niklisisaldusega vähemalt 2,5 %
massist

Tollimaksuvaba

0

7220 20 49

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm, külmvaltsitud, edasi töötle
mata, paksusega üle 0,35 mm, kuid alla 3 mm, ning niklisisaldusega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7220 20 81

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm, külmvaltsitud, edasi töötle
mata, paksusega kuni 0,35 mm, niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7220 20 89

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm, külmvaltsitud, edasi töötle
mata, paksusega kuni 0,35 mm, niklisisaldusega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7220 90 20

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud või külm
valtsitud, edasi töödeldud, perforeeritud

Tollimaksuvaba

0

7220 90 80

Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud või külm
valtsitud, edasi töödeldud, perforeerimata

Tollimaksuvaba

0

7221 00 10

Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, korrapäratult kokku keritud, niklisi
saldusega vähemalt 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7221 00 90

Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, korrapäratult kokku keritud, niklisi
saldusega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7222 11 11

Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi
töötlemata, ümmarguse ristlõikega, diameetriga vähemalt 80 mm, niklisisaldusega vä
hemalt 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7222 11 19

Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi
töötlemata, ümmarguse ristlõikega, diameetriga vähemalt 80 mm, niklisisaldusega alla
2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7222 11 81

Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi
töötlemata, ümmarguse ristlõikega, diameetriga alla 80 mm, niklisisaldusega vähemalt
2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7222 11 89

Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi
töötlemata, ümmarguse ristlõikega, diameetriga alla 80 mm, niklisisaldusega alla 2,5 %
massist

Tollimaksuvaba

0

7222 19 10

Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi
töötlemata, niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist (v.a ümmarguse ristlõikega tooted)

Tollimaksuvaba

0

7222 19 90

Varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi
töötlemata, niklisisaldusega alla 2,5 % massist (v.a ümmarguse ristlõikega tooted)

Tollimaksuvaba

0
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7222 20 11

Varbmaterjal roostevabast terasest, ümmarguse ristlõikega, diameetriga vähemalt
80 mm, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata, niklisisaldusega vähemalt
2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7222 20 19

Varbmaterjal roostevabast terasest, ümmarguse ristlõikega, diameetriga vähemalt
80 mm, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata, niklisisaldusega alla 2,5 %
massist

Tollimaksuvaba

0

7222 20 21

Varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata,
ümmarguse ristlõikega, diameetriga vähemalt 25 mm, kuid vähem kui 80 mm, niklisi
saldusega vähemalt 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7222 20 29

Varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata,
ümmarguse ristlõikega, diameetriga vähemalt 25 mm, kuid vähem kui 80 mm, niklisi
saldusega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7222 20 31

Varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata,
ümmarguse ristlõikega, diameetriga alla 25 mm, niklisisaldusega vähemalt 2,5 % mas
sist

Tollimaksuvaba

0

7222 20 39

Varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata,
ümmarguse ristlõikega, diameetriga alla 25 mm, niklisisaldusega alla 2,5 % massist

Tollimaksuvaba

0

7222 20 81

Varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata,
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist (v.a ümmarguse ristlõikega tooted)

Tollimaksuvaba

0

7222 20 89

Varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata,
niklisisaldusega alla 2,5 % massist (v.a ümmarguse ristlõikega tooted)

Tollimaksuvaba

0

7222 30 51

Muu varbmaterjal roostevabast terasest, niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist, sepis
tatud

Tollimaksuvaba

0

7222 30 91

Muu varbmaterjal roostevabast terasest, niklisisaldusega alla 2,5 % massist, sepistatud

Tollimaksuvaba

0

7222 30 97

Mujal nimetamata roostevabast terasest varbmaterjal, külmvormitud või külmviimistle
tud ja edasi töödeldud või kuumvormitud ja edasi töödeldud (v.a sepistatud tooted)

Tollimaksuvaba

0

7222 40 10

Roostevabast terasest kujuprofiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi
töötlemata

Tollimaksuvaba

0

7222 40 50

Roostevabast terasest kujuprofiilid, külmvormitud või -viimistletud, kuid edasi töötle
mata

Tollimaksuvaba

0
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7222 40 90

Mujal nimetamata, roostevabast terasest kujuprofiilid, külmvormitud või külmviimistle
tud ja töödeldud või sepistatud, aga edasi töötlemata, või sepistatud või muul viisil
kuumvormitud ja edasi töödeldud (v.a lehtvaltstoodetest)

Tollimaksuvaba

0

7223 00 11

Roostevabast terasest traat, rullides, niklisisaldusega 28 %–31 % massist, ning kroomisi
saldusega 20 %–22 % massist (v.a varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7223 00 19

Roostevabast terasest traat, rullides, niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist (v.a tooted
niklisisaldusega 28 %–31 % massist, ning kroomisisaldusega 20 %–22 % massist ning
varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7223 00 91

Roostevabast terasest traat, rullides, niklisisaldusega alla 2,5 % massist, kroomisisaldu
sega 13 %–25 % massist ning alumiiniumisisaldusega 3,5 %–6 % massist (v.a varbma
terjal)

Tollimaksuvaba

0

7223 00 99

Roostevabast terasest traat, rullides, niklisisaldusega alla 2,5 % massist (v.a tooted kroo
misisaldusega 13 %–25 % massist ja alumiiniumisisaldusega 3,5 %–6 % massist ning
varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7224 10 10

Tööriistaterasest valuplokid jm esmasvormid

Tollimaksuvaba

0

7224 10 90

Legeerterasest, v.a roostevabast terasest valuplokid vm esmasvormid (v.a tööriistatera
sest, jäätmed ja jäägid valuplokkidena ning pidevvalu tooted)

Tollimaksuvaba

0

7224 90 02

Tööriistaterasest pooltooted

Tollimaksuvaba

0

7224 90 03

Kiirlõiketerasest pooltooted, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega, kuumvaltsitud või
pidevvalust, laiusega alla kahekordse paksuse

Tollimaksuvaba

0

7224 90 05

Pooltooted terasest, süsinikusisaldusega kuni 0,7 % massist, mangaanisisaldusega 0,5
%–1,2 % massist, ning ränisisaldusega 0,6 %–2,3 % massist, või terasest boorisisaldu
sega vähemalt 0,0008 % massist ja mis tahes muu elemendi sisaldusega alla grupi 72
märkuse 1 punktis f toodud miinimummäära, täisnurkse või ruudukujulise ristlõikega,
kuumvaltsitud või pidevvalust, laiusega alla kahekordse paksuse

Tollimaksuvaba

0

7224 90 07

Legeerterasest, v.a roostevabast terasest pooltooted, täisnurkse või ruudukujulise ristlõi
kega, kuumvaltsitud või pidevvalust, laiusega alla kahekordse paksuse (v.a tööriistatera
sest, kiirlõiketerasest ja rubriigi 7224 90 05 tooted)

Tollimaksuvaba

0

7224 90 14

Legeerterasest, v.a roostevabast terasest pooltooted, täisnurkse või ruudukujulise ristlõi
kega, kuumvaltsitud või pidevvalust, vähemalt kahekordse paksuse laiusega (v.a tööriis
taterasest)

Tollimaksuvaba

0

7224 90 18

Legeerterasest, v.a roostevabast terasest pooltooted, täisnurkse või ruudukujulise ristlõi
kega, sepistatud (v.a tööriistaterasest)

Tollimaksuvaba

0
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7224 90 31

Terasest pooltooted, süsinikusisaldusega 0,9 %–1,15 % massist, kroomisisaldusega 0,5
%–2 % massist, ja molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 % massist, lõi
gatud muukujuliseks kui ruudu või ristkülikukujuline, kuumvaltsitud või pidevvalust

Tollimaksuvaba

0

7224 90 38

Legeerterasest, v.a roostevabast terasest pooltooted, lõigatud muukujuliseks kui ruudu
või ristkülikukujuline, kuumvaltsitud või pidevvalust (v.a tööriistaterasest ning tooted
süsinikusisaldusega 0,9 %–1,15 % massist, kroomisisaldusega 0,5 %–2 % massist, ja
molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 % massist)

Tollimaksuvaba

0

7224 90 90

Legeerterasest, v.a roostevabast terasest pooltooted, sepistatud (v.a tööriistaterasest ning
ruudukujulise, ristkülikukujulise, ümmarguse või hulknurkse ristlõikega tooted)

Tollimaksuvaba

0

7225 11 00

Lehtvaltstooted elektrotehnilisest räniterasest, laiusega vähemalt 600 mm, suundorien
teeritud struktuuriga

Tollimaksuvaba

0

7225 19 10

Lehtvaltstooted elektrotehnilisest räniterasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsi
tud

Tollimaksuvaba

0

7225 19 90

Lehtvaltstooted elektrotehnilisest räniterasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsi
tud, suundorienteerimata struktuuriga

Tollimaksuvaba

0

7225 30 10

Lehtvaltstooted tööriistaterasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi tööt
lemata, rullides

Tollimaksuvaba

0

7225 30 30

Lehtvaltstooted kiirlõiketerasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud või külm
valtsitud

Tollimaksuvaba

0

7225 30 90

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega vähemalt
600 mm, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, rullides (välja arvatud tööriistaterasest,
kiirlõiketerasest või elektrotehnilisest räniterasest tooted)

Tollimaksuvaba

0

7225 40 12

Lehtvaltstooted tööriistaterasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, edasi tööt
lemata, kokkurullimata

Tollimaksuvaba

0

7225 40 15

Lehtvaltstooted kiirlõiketerasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud või külm
valtsitud

Tollimaksuvaba

0

7225 40 40

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega vähemalt
600 mm, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, kokkurullimata, paksusega üle 10 mm
(v.a tööriistaterasest, kiirlõiketerasest või elektrotehnilisest räniterasest tooted)

Tollimaksuvaba

0

7225 40 60

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega vähemalt
600 mm, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, kokkurullimata, paksusega vähemalt
4,75 mm, kuid mitte üle 10 mm (v.a tööriistaterasest, kiirlõiketerasest või elektrotehni
lisest räniterasest tooted)

Tollimaksuvaba

0
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7225 40 90

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega vähemalt
600 mm, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, kokkurullimata, paksusega alla
4,75 mm (v.a tööriistaterasest, kiirlõiketerasest või elektrotehnilisest räniterasest tooted)

Tollimaksuvaba

0

7225 50 20

Lehtvaltstooted kiirlõiketerasest, laiusega vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, edasi tööt
lemata

Tollimaksuvaba

0

7225 50 80

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega vähemalt
600 mm, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata (v.a tooted kiirlõiketerasest või elektro
tehnilisest räniterasest)

Tollimaksuvaba

0

7225 91 00

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega vähemalt
600 mm, kuumvaltsitud või külmvaltsitud ja tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või
kaetud (välja arvatud elektrotehnilisest räniterasest tooted)

Tollimaksuvaba

0

7225 92 00

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega vähemalt
600 mm, kuumvaltsitud või külmvaltsitud ning tsingiga pinnatud või kaetud (v.a elek
trolüütiliselt pinnatud või kaetud ning elektrotehnilisest räniterasest tooted)

Tollimaksuvaba

0

7225 99 00

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega vähemalt
600 mm, kuumvaltsitud või külmvaltsitud ja edasi töödeldud (välja arvatud tsingiga
pinnatud või kaetud tooted ning elektrotehnilisest räniterasest tooted)

Tollimaksuvaba

0

7226 11 00

Lehtvaltstooted elektrotehnilisest räniterasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud või
külmvaltsitud, suundorienteeritud struktuuriga

Tollimaksuvaba

0

7226 19 10

Lehtvaltstooted elektrotehnilisest räniterasest, laiusega alla 600 mm, kuumvaltsitud,
edasi töötlemata

Tollimaksuvaba

0

7226 19 80

Lehtvaltstooted elektrotehnilisest räniterasest, laiusega alla 600 mm, külmvaltsitud,
edasi töötlemata või töödeldud, või kuumvaltsitud ja edasi töödeldud, suundorienteeri
mata struktuuriga

Tollimaksuvaba

0

7226 20 00

Lehtvaltstooted kiirlõiketerasest, laiusega kuni 600 mm, kuumvaltsitud või külmvaltsi
tud

Tollimaksuvaba

0

7226 91 20

Lehtvaltstooted tööriistaterasest, laiusega alla 600 mm, ainult kuumvaltsitud

Tollimaksuvaba

0

7226 91 91

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, ainult kuumvaltsitud, pak
susega vähemalt 4,75 mm, laiusega ala 600 mm (v.a tööriistaterasest, elektrotehnilisest
räniterasest või kiirlõiketerasest tooted)

Tollimaksuvaba

0

7226 91 99

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, ainult kuumvaltsitud, pak
susega alla 4,75 mm, laiusega ala 600 mm (v.a tööriistaterasest, elektrotehnilisest räni
terasest või kiirlõiketerasest tooted)

Tollimaksuvaba

0
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7226 92 00

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega alla 600 mm,
külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata (v.a tooted kiirlõiketerasest või elektrotehnilisest
räniterasest)

Tollimaksuvaba

0

7226 99 10

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega alla 600 mm,
kuumvaltsitud või külmvaltsitud ja tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud (v.a
kiirlõiketerasest või elektrotehnilisest räniterasest tooted)

Tollimaksuvaba

0

7226 99 30

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega alla 600 mm,
kuumvaltsitud või külmvaltsitud ja tsingiga pinnatud või kaetud (välja arvatud elektro
lüütiliselt pinnatud või kaetud tooted ja kiirlõiketerasest või elektrotehnilisest ränitera
sest tooted)

Tollimaksuvaba

0

7226 99 70

Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase, laiusega alla 600 mm,
kuumvaltsitud või külmvaltsitud ja edasi töödeldud (v.a tsingiga pinnatud või kaetud
tooted ja kiirlõiketerasest või elektrotehnilisest räniterasest tooted)

Tollimaksuvaba

0

7227 10 00

Kiirlõiketerasest varbmaterjal, kuumvaltsitud, korrapäratult kokku keritud

Tollimaksuvaba

0

7227 20 00

Ränimangaanterasest varbmaterjal, kuumvaltsitud, korrapäratult kokku keritud

Tollimaksuvaba

0

7227 90 10

Kuumvaltsitud varbmaterjal terasest boorisisaldusega vähemalt 0,0008 % massist ja
mis tahes muu elemendi sisaldusega alla käesoleva grupi märkuse 1 punktis f toodud
miinimummäära, korrapäratult kokku keritud

Tollimaksuvaba

0

7227 90 50

Kuumvaltsitud varbmaterjal terasest, süsinikusisaldusega 0,9 %–1,15 % massist, kroo
misisaldusega 0,5 %–2 % massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte
üle 0,5 % massist, korrapäratult kokku keritud

Tollimaksuvaba

0

7227 90 95

Kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud, muust legeerterasest peale
roostevaba terase (v.a kiirlõiketerasest või ränimangaanterasest tooted ning alamrubrii
kidesse 7227 90 10 ja 7227 90 50 kuuluv varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7228 10 20

Kiirlõiketerasest varbmaterjal, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi
töötlemata; kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötle
mata muul moel kui plakeeritud (välja arvatud pooltooted, lehtvaltstooted, kuumvaltsi
tud varbmaterjal ja korrapäratult kokku keritud varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7228 10 50

Varbmaterjal kiirlõiketerasest, sepistatud (v.a pooltooted, lehtvaltstooted ning kuumvalt
situd varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 10 90

Kiirlõiketerasest varbmaterjal, külmvormitud või külmviimistletud, edasi töödeldud või
mitte või kuumvormitud ja edasi töödeldud (välja arvatud sepistatud tooted, pooltoo
ted, lehtvaltstooted ja kuumvaltsitud varbmaterjal korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0
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7228 20 10

Varbmaterjal ränimangaanterasest täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega, neljalt kül
jelt kuumvaltsitud (v.a pooltooted, lehtvaltstooted, ning kuumvaltsitud varbmaterjal,
korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 20 91

Ränimangaanterasest varbmaterjal, täisnurkse või muu kui ruudukujulise ristlõikega,
kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi töötlemata; kuumvaltsitud, -tõm
matud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata muul moel kui plakeeritud
(välja arvatud pooltooted, lehtvaltstooted, kuumvaltsitud varbmaterjal ja korrapäratult
kokku keritud varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7228 20 99

Ränimangaanterasest varbmaterjal, täisnurkse või muu kui ruudukujulise ristlõikega,
ainult külmvaltsitud, kaasa arvatud edasi töödeldud või kuumvaltsitud ja edasi töödel
dud (välja arvatud kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi
töötlemata pooltooted, lehtvaltstooted, kuumvaltsitud varbmaterjal ja korrapäratult
kokku keritud varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7228 30 20

Varbmaterjal tööriistaterasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi
töötlemata (v.a pooltooted, lehtvaltstooted ning kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapära
tult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 30 41

Terasest varbmaterjal süsinikusisaldusega 0,9 %–1,15 % massist, kroomisisaldusega 0,5
%–2 % massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 % massist,
kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, ümmarguse ristlõikega, lä
bimõõduga vähemalt 80 mm (v.a pooltooted, lehtvaltstooted ning kuumvaltsitud varb
materjal, korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 30 49

Terasest varbmaterjal süsinikusisaldusega 0,9 %–1,15 % massist, kroomisisaldusega 0,5
%–2 % massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 % massist,
kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata (v.a ümmarguse ristlõikega,
läbimõõduga vähemalt 80 mm ning pooltooted, lehtvaltstooted ning kuumvaltsitud
varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 30 61

Varbmaterjal muust legeerterasest peale roostevaba terase, kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, edasi töötlemata, ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga vähemalt 80 mm
(v.a kiirlõiketerasest, ränimangaanterasest ja tööriistaterasest tooted ning alamrubriiki
7228 30 41 kuuluvad tooted ning välja arvatud pooltooted, lehtvaltstooted ning
kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 30 69

Varbmaterjal muust legeerterasest peale roostevaba terase, kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, edasi töötlemata, ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga alla 80 mm (v.a
kiirlõiketerasest, ränimangaanterasest ja tööriistaterasest tooted ning alamrubriiki
7228 30 49 kuuluvad tooted ning välja arvatud pooltooted, lehtvaltstooted ning
kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0
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7228 30 70

Varbmaterjal muust legeerterasest peale roostevaba terase, täisnurkse (v.a ruudukujulise)
ristlõikega, neljalt küljelt kuumvaltsitud (v.a kiirlõiketerasest, ränimangaanterasest ja
tööriistaterasest tooted ning alamrubriiki 7228 30 41 ja 7228 30 49 kuuluvad tooted
ning välja arvatud pooltooted, lehtvaltstooted ning kuumvaltsitud varbmaterjal, korra
päratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 30 89

Varbmaterjal muust legeerterasest peale roostevaba terase, kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, edasi töötlemata, muu kui täisnurkse [muu kui ruudukujulise] ristlõi
kega, neljalt küljelt valtsitud, või ümmarguse ristlõikega (v.a kiirlõiketerasest, räniman
gaanterasest ja tööriistaterasest tooted, alamrubriiki 7228 30 49 kuuluvad tooted ning
välja arvatud pooltooted, lehtvaltstooted ning kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapära
tult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 40 10

Varbmaterjal tööriistaterasest, sepistatud, edasi töötlemata (v.a pooltooted, lehtvaltstoo
ted ning kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 40 90

Varbmaterjal muust legeerterasest peale roostevaba terase, sepistatud, edasi töötlemata
(v.a tooted kiirlõiketerasest, ränimangaanterasest, tööriistaterasest, pooltooted, lehtvalts
tooted ja kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 50 20

Varbmaterjal tööriistaterasest, ainult külmvormitud või külmviimistletud (v.a pooltoo
ted, lehtvaltstooted ning kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 50 40

Terasest varbmaterjal süsinikusisaldusega 0,9 %–1,15 %, kroomisisaldusega 0,5 %–2 %,
ning molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 %, ainult külmvormitud või
külmviimistletud, (v.a pooltooted, lehtvaltstooted ning kuumvaltsitud varbmaterjal, kor
rapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 50 61

Varbmaterjal muust legeerterasest peale roostevaba terase, külmvormitud või külmvii
mistletud, edasi töötlemata, ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga vähemalt 80 mm (v.a
kiirlõiketerasest, ränimangaanterasest ja tööriistaterasest tooted, alamrubriiki
7228 50 40 kuuluvad tooted, pooltooted, lehtvaltstooted ning kuumvaltsitud varbma
terjal, korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 50 69

Varbmaterjal muust legeerterasest peale roostevaba terase, külmvormitud või külmvii
mistletud, edasi töötlemata, ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga alla 80 mm (v.a kiir
lõiketerasest, ränimangaanterasest ja tööriistaterasest tooted, alamrubriiki 7228 50 40
kuuluvad tooted, pooltooted, lehtvaltstooted ning kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapä
ratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 50 80

Varbmaterjal muust legeerterasest peale roostevaba terase, külmvormitud või külmvii
mistletud, edasi töötlemata (v.a ümmarguse ristlõikega ning kiirlõiketerasest, räniman
gaanterasest ja tööriistaterasest tooted, alamrubriiki 7228 50 40 kuuluvad tooted,
pooltooted, lehtvaltstooted ning kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keri
tud)

Tollimaksuvaba

0
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7228 60 20

Tööriistaterasest varbmaterjal, külmvormitud või külmviimistletud ja edasi töödeldud
või kuumvormitud ja edasi töödeldud (välja arvatud pooltooted, lehtvaltstooted ja
kuumvaltsitud varbmaterjal korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 60 80

Varbmaterjal muust legeerterasest peale roostevaba terase, külmvormitud või külmvii
mistletud ja edasi töödeldud või kuumvormitud ja edasi töödeldud (v.a kiirlõiketerasest,
ränimangaanterasest või tööriistaterasest varbmaterjal, pooltooted, lehtvaltstooted, ning
kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud)

Tollimaksuvaba

0

7228 70 10

Kujuprofiilid muust legeerterasest peale roostevaba terase, kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, edasi töötlemata

Tollimaksuvaba

0

7228 70 90

Mujal nimetamata kujuprofiilid muust legeerterasest peale roostevaba terase (v.a kuum
valtsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi töötlemata tooted)

Tollimaksuvaba

0

7228 80 00

Legeeritud või legeerimata terasest puurtorud

Tollimaksuvaba

0

7229 20 00

Traat ränimangaanterasest, rullides (v.a varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7229 90 20

Traat kiirlõiketerasest, rullides (v.a varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7229 90 50

Terastraat süsinikusisaldusega 0,9 %–1,15 % massist, kroomisisaldusega 0,5 %–2 %
massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 % massist, rullides
(v.a varbmaterjal)

Tollimaksuvaba

0

7229 90 90

Traat muust legeerterasest peale roostevaba terase, rullides (v.a varbmaterjal, kiirlõikete
rasest või ränimangaanterasest traat ja alamrubriigi 7229 90 50 tooted)

Tollimaksuvaba

0

7301 10 00

Rauast või terasest sulundkonstruktsioonid, puuritud, perforeeritud või mitte, monoliit
sed või monteeritavad

Tollimaksuvaba

0

7301 20 00

Keevitatud kujuprofiilid rauast või terasest

Tollimaksuvaba

0

7302 10 10

Raudteede ja trammiteede rauast või terasest rööpad, voolujuhtivad, mitteraudmetallist
osadega (v.a hammasrööpad)

Tollimaksuvaba

0

7302 10 21

Raudteede või trammiteede rauast või terasest laiatallalised rööpad, uued, massiga vähe
malt 46 kg/m

Tollimaksuvaba

0

7302 10 23

Raudteede või trammiteede rauast või terasest laiatallalised rööpad, uued, massiga vähe
malt 27 kg/m, aga alla 46 kg/m

Tollimaksuvaba

0
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7302 10 29

Raudteede või trammiteede rauast või terasest laiatallalised rööpad, uued, massiga alla
27 kg/m

Tollimaksuvaba

0

7302 10 40

Raudteede või trammiteede rauast või terasest riströöpad, uued

Tollimaksuvaba

0

7302 10 50

Raudteede või trammiteede rauast või terasest rööpad, uued, massiga alla 20 kg/m (v.a
hammasrööpad, laiatallalised rööpad, riströöpad ja voolujuhtivad rööpad mitteraudme
tallist osadega)

Tollimaksuvaba

0

7302 10 90

Raudteede või trammiteede rauast või terasest rööpad, kasutatud (v.a hammasrööpad ja
voolujuhtivad rööpad mitteraudmetallist osadega)

Tollimaksuvaba

0

7302 30 00

Raudteede ja trammiteede rauast või terasest pöörmed, riströöpad, pöörmekangid jm
ristühendused

2,7

0

7302 40 00

Raudteede ja trammiteede rauast või terasest sidelapid ja tugiplaadid

Tollimaksuvaba

0

7302 90 00

Raudteede ja trammiteede rauast või terasest liiprid, hammasrööpad ja kontrarööpad,
aluslapid, kiilud, tõmmitsad, kandurid, rööpapoldid jm detailid rööbaste ühendamiseks
või kinnitamiseks (v.a rööpad, pöörmed, riströöpad, pöörmekangid jm ristühendused
ning sidelapid ja tugiplaadid)

Tollimaksuvaba

0

7303 00 10

Survesüsteemides kasutatavad torud, malmist

3,2

0

7303 00 90

Malmist torud ja õõnesprofiilid (välja arvatud survesüsteemides kasutatavad)

3,2

0

7304 11 00

Roostevabast terasest õmbluseta torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes

Tollimaksuvaba

0

7304 19 10

Rauast või terasest õmbluseta torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, välis
läbimõõduga kuni 168,3 mm (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7304 19 30

Rauast või terasest õmbluseta torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, välis
läbimõõduga üle 168,3 mm kuid kõige rohkem 406,4 mm (v.a roostevabast terasest
või malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7304 19 90

Rauast või terasest õmbluseta torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, välis
läbimõõduga üle 406,4 mm (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7304 22 00

Roostevabast terasest õmblusteta puurtoru, mida kasutatakse nafta- ja gaasipuuraukude
jaoks

Tollimaksuvaba

0
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7304 23 00

Rauast või terasest õmblusteta puurtoru, mida kasutatakse nafta- ja gaasipuuraukude
jaoks (v.a roostevabast terasest või malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7304 24 00

Roostevabast terasest õmblusteta mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude
jaoks (v.a puurtorud)

Tollimaksuvaba

0

7304 29 10

Rauast või terasest õmblusteta mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude
jaoks, välisläbimõõduga kuni 168,3 mm (v.a malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7304 29 30

Rauast või terasest õmblusteta mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude
jaoks, välisläbimõõduga üle 168,3 mm, kuid mitte üle 406,4 mm (v.a malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7304 29 90

Rauast või terasest õmblusteta mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude
jaoks, välisläbimõõduga üle 406,4 mm (v.a malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7304 31 20

Õmblusteta täppistorud, ümmarguse ristlõikega, rauast või legeerimata terasest, külm
tõmmatud või külmvaltsitud (v.a gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud või mantelto
rud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks)

Tollimaksuvaba

0

7304 31 80

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, rauast või legeerimata terasest, ümmarguse ristlõi
kega, külmtõmmatud või külmvaltsitud (v.a malmist tooted, gaasi- ja naftajuhtmete
magistraaltorud või manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, täppis
torud)

Tollimaksuvaba

0

7304 39 10

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, rauast või legeerimata terasest, ümmarguse ristlõi
kega, mitte külmtõmmatud või külmvaltsitud, töötlemata, sirged ja ühtlase seinapaksu
sega, kasutamiseks üksnes teistsuguse ristlõike ja seinapaksusega torude valmistamiseks
(v.a malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7304 39 30

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, rauast (v.a malmist) või legeerimata terasest, üm
marguse ristlõikega, mitte külmtõmmatud või külmvaltsitud välisläbimõõduga üle
421 mm ja seinapaksusega üle 10,5 mm (v.a gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud
või manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks)

Tollimaksuvaba

0

7304 39 52

Keermestatud või keermestamiseks kõlblikud torud (gaasitorud), rauast või legeerimata
terasest, tsingiga pinnatud või kaetud (v.a malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7304 39 58

Keermestatud või keermestamiseks kõlblikud torud (gaasitorud), rauast või legeerimata
terasest (v.a malmist tooted ning tsingiga pinnatud või kaetud tooted)

Tollimaksuvaba

0
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7304 39 92

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, rauast või legeerimata terasest, ümmarguse ristlõi
kega, mitte külmtõmmatud või külmvaltsitud, välisläbimõõduga kuni 168,3 mm (v.a
malmist tooted, gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud või manteltorud ja survetorud
nafta- ja gaasipuuraukude jaoks ning rubriikide 7304 39 30–7304 39 58 torud ja õõ
nesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0

7304 39 93

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, rauast või legeerimata terasest, ümmarguse ristlõi
kega, mitte külmtõmmatud või külmvaltsitud, välisläbimõõduga üle 168,3 mm, kuid
mitte üle 406,4 mm (v.a malmist tooted, gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud või
manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks ning rubriikide
7304 39 30–7304 39 58 torud ja õõnesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0

7304 39 99

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, rauast või legeerimata terasest, ümmarguse ristlõi
kega, mitte külmtõmmatud või külmvaltsitud, välisläbimõõduga üle 406,4 mm (v.a
malmist tooted, gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud või manteltorud ja survetorud
nafta- ja gaasipuuraukude jaoks ning rubriikide 7304 39 30–7304 39 58 torud ja õõ
nesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0

7304 41 00

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, roostevabast terasest, ümmarguse ristlõikega,
külmtõmmatud või külmvaltsitud (v.a gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud või man
teltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks)

Tollimaksuvaba

0

7304 49 10

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, roostevabast terasest, ümmarguse ristlõikega, mitte
külmtõmmatud või külmvaltsitud, töötlemata, sirged ja ühtlase seinapaksusega, kasuta
miseks üksnes teistsuguse ristlõike ja seinapaksusega torude valmistamiseks

Tollimaksuvaba

0

7304 49 92

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, roostevabast terasest, ümmarguse ristlõikega, mitte
külmtõmmatud või külmvaltsitud, välisläbimõõduga kuni 406,4 mm (v.a gaasi- ja naf
tajuhtmete magistraaltorud või manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude
jaoks ning rubriigi 7304 49 10 torud ja õõnesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0

7304 49 99

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, roostevabast terasest, ümmarguse ristlõikega, mitte
külmtõmmatud või külmvaltsitud, välisläbimõõduga üle 406,4 mm (v.a gaasi- ja nafta
juhtmete magistraaltorud või manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude
jaoks ning rubriigi 7304 49 10 torud ja õõnesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0

7304 51 12

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, ümmarguse ristlõikega, muust legeerterasest peale
roostevaba terase, külmtõmmatud või külmvaltsitud, sirged ja ühtlase seinapaksusega,
süsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte üle 1,15 % massist, kroomisisaldusega
vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 2 % massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda esi
neb, mitte üle 0,5 % massist, pikkusega kuni 0,5 m (v.a rubriikide 7304 10 ja
7304 20 torud ja õõnesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0
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7304 51 18

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, ümmarguse ristlõikega, muust legeerterasest peale
roostevaba terase, külmtõmmatud või külmvaltsitud, sirged ja ühtlase seinapaksusega,
süsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte üle 1,15 % massist, kroomisisaldusega
vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 2 % massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda esi
neb, mitte üle 0,5 % massist, pikkusega üle 0,5 m (v.a rubriikide 7304 10 ja 7304 20
torud ja õõnesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0

7304 51 81

Täppistorud, õmblusteta ümmarguse ristlõikega, muust legeerterasest peale roostevaba
terase, külmtõmmatud või külmvaltsitud (v.a gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud
või manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks ning torud ja õõnespro
fiilid, sirged ja ühtlase seinapaksusega, legeerterasest süsinikusisaldusega vähemalt
0,9 %, kuid mitte üle 1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte
üle 2 % massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 % massist)

Tollimaksuvaba

0

7304 51 89

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, ümmarguse ristlõikega, muust legeerterasest peale
roostevaba terase, külmtõmmatud või külmvaltsitud (v.a gaasi- ja naftajuhtmete magis
traaltorud või manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, täppistorud
ning torud ja õõnesprofiilid, sirged ja ühtlase seinapaksusega, legeerterasest süsinikusi
saldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte üle 1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt
0,5 %, kuid mitte üle 2 % massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte
üle 0,5 % massist)

Tollimaksuvaba

0

7304 59 10

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, muust legeerterasest peale roostevaba terase, üm
marguse ristlõikega, mitte külmtõmmatud või külmvaltsitud, töötlemata, sirged ja üht
lase seinapaksusega, kasutamiseks üksnes teistsuguse ristlõike ja seinapaksusega torude
valmistamiseks

Tollimaksuvaba

0

7304 59 32

Torud ja õõnesprofiilid, muust legeerterasest peale roostevaba terase, õmblusteta, üm
marguse ristlõikega, mitte külmtõmmatud või külmvaltsitud, sirged ja ühtlase seinapak
susega, pikkusega kuni 0,5 m, süsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte üle
1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 2 % massist, ning
molübdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte üle 0,5 % massist, (v.a rubriikide
7304 10, 7304 20 ja 7304 59 10 torud ja õõnesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0

7304 59 38

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, ümmarguse ristlõikega, muust legeerterasest peale
roostevaba terase, mitte külmtõmmatud või külmvaltsitud, sirged ja ühtlase seinapaksu
sega, süsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte üle 1,15 % massist, kroomisisaldu
sega vähemalt 0,5 %, kuid mitte üle 2 % massist, ning molübdeenisisaldusega, kui seda
esineb, mitte üle 0,5 % massist, pikkusega üle 0,5 m (v.a rubriikide 7304 10, 7304 20
ja 7304 59 10 torud ja õõnesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0

7304 59 92

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, ümmarguse ristlõikega, muust legeerterasest peale
roostevaba terase, mitte külmtõmmatud või külmvaltsitud, välisläbimõõduga kuni
168,3 mm (v.a gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud või manteltorud ja survetorud
nafta- ja gaasipuuraukude jaoks ning rubriikide 7304 59 10–7304 59 38 torud ja õõ
nesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0
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7304 59 93

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, ümmarguse ristlõikega, muust legeerterasest peale
roostevaba terase, mitte külmtõmmatud või külmvaltsitud, välisläbimõõduga üle
168,3 mm, kuid mitte üle 406,4 mm (v.a gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud või
manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks ning rubriikide
7304 59 10–7304 59 38 torud ja õõnesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0

7304 59 99

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, ümmarguse ristlõikega, muust legeerterasest peale
roostevaba terase, mitte külmtõmmatud või külmvaltsitud, välisläbimõõduga üle
406,4 mm (v.a gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud või manteltorud ja survetorud
nafta- ja gaasipuuraukude jaoks ning rubriikide 7304 59 10–7304 59 38 torud ja õõ
nesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0

7304 90 00

Torud ja õõnesprofiilid, õmblusteta, mitte ümmarguse ristlõikega, rauast või terasest (v.
a malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7305 11 00

Rauast või terasest pikisuunalise räbualusel kaarkeevisõmblusega torujuhe, mida kasu
tatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, ümmarguse ristlõikega ja välisläbimõõduga üle
406,4 mm

Tollimaksuvaba

0

7305 12 00

Gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud, ümmarguse ristlõikega, välisläbimõõduga üle
406,4 mm, rauast või terasest, pikisuunalise keevisõmblusega (v.a pikisuunalise räbua
lusel kaarkeevisõmblusega)

Tollimaksuvaba

0

7305 19 00

Gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud, ümmarguse ristlõikega, välisläbimõõduga üle
406,4 mm, rauast või terasest lehtvaltstoodetest (v.a tooted pikisuunalise keevisõmblu
sega)

Tollimaksuvaba

0

7305 20 00

Manteltorud gaasi või nafta puurimiseks, ümmarguse ristlõikega, välisläbimõõduga üle
406,4 mm, rauast või terasest lehtvaltstoodetest

Tollimaksuvaba

0

7305 31 00

Torud ümmarguse ristlõikega, välisläbimõõduga üle 406,4 mm, rauast või terasest, pi
kisuunalise keevisõmblusega (v.a gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud ja manteltorud
gaasi või nafta puurimiseks)

Tollimaksuvaba

0

7305 39 00

Torud ümmarguse ristlõikega, välisläbimõõduga üle 406,4 mm, rauast või terasest, kee
visõmblusega (v.a tooted pikisuunalise keevisõmblusega, gaasi- ja naftajuhtmete magis
traaltorud ja manteltorud gaasi või nafta puurimiseks)

Tollimaksuvaba

0

7305 90 00

Torud ümmarguse ristlõikega, välisläbimõõduga üle 406,4 mm, rauast või terasest leht
valtstoodetest, keevisõmblusega (v.a keevisõmblusega tooted, gaasi- ja naftajuhtmete
magistraaltorud ja manteltorud gaasi või nafta puurimiseks)

Tollimaksuvaba

0
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7306 11 10

Lehtvaltsitud terasest torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasitorujuhtmetes, pikisuu
nalise keevisõmblusega, välisläbimõõduga kuni 406,4 mm

Tollimaksuvaba

0

7306 11 90

Lehtvaltsitud terasest torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasitorujuhtmetes, spiraalse
keevisõmblusega, välisläbimõõduga kuni 406,4 mm

Tollimaksuvaba

0

7306 19 11

Lehtvaltsitud rauast või terasest torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes, pi
kisuunalise keevisõmblusega, välisläbimõõduga kuni 186,3 mm (v.a roostevabast tera
sest või malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7306 19 19

Lehtvaltsitud rauast või terasest keevitatud torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasi
juhtmetes, välisläbimõõduga üle 168,3 mm, kuid mitte üle 406,4 mm (v.a roostevabast
terasest või malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7306 19 90

Lehtvaltsitud rauast või terasest torujuhe, mida kasutatakse nafta- ja gaasijuhtmetes,
spiraalse keevisõmblusega, välisläbimõõduga kuni 406,4 mm (v.a roostevabast terasest
või malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7306 21 00

Lehtvaltsitud roostevabast terasest keevitatud mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasi
puuraukude jaoks, välisläbimõõduga mitte üle 406,4 mm

Tollimaksuvaba

0

7306 29 00

Lehtvaltsitud rauast või terasest keevitatud mantel- ja ühendustorud, mida kasutatakse
nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga mitte üle 406,4 mm (v.a roosteva
bast terasest või malmist tooted)

Tollimaksuvaba

0

7306 30 11

Keevitatud täppistorud, ümmarguse ristlõikega, rauast või legeerimata terasest, seina
paksusega mitte üle 2 mm

Tollimaksuvaba

0

7306 30 19

Keevitatud täppistorud, ümmarguse ristlõikega, rauast või legeerimata terasest, seina
paksusega üle 2 mm

Tollimaksuvaba

0

7306 30 41

Keermestatud või keermestamiseks kõlblikud torud (gaasitorud), keevitatud, ümmar
guse ristlõikega, rauast või legeerimata terasest, tsingiga pinnatud või kaetud tooted

Tollimaksuvaba

0

7306 30 49

Keermestatud või keermestamiseks kõlblikud torud (gaasitorud), keevitatud, ümmar
guse ristlõikega, rauast või legeerimata terasest (v.a tsingiga pinnatud või kaetud too
ted)

Tollimaksuvaba

0

7306 30 72

Muud torud ja õõnesprofiilid, keevitatud, ümmarguse ristlõikega, rauast või legeerimata
terasest, välisläbimõõduga mitte üle 168,3 mm, tsingiga pinnatud või kaetud (v.a gaasija naftajuhtmete magistraaltorud või manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuurau
kude jaoks)

Tollimaksuvaba

0
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7306 30 77

Muud torud ja õõnesprofiilid, keevitatud, ümmarguse ristlõikega, rauast või legeerimata
terasest, välisläbimõõduga mitte üle 168,3 mm (v.a tsingiga pinnatud või kaetud ning
gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud, manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuu
raukude jaoks, täppistorud ning keermestatud või keermestamiseks kõlblikud torud
(gaasitorud)

Tollimaksuvaba

0

7306 30 80

Torud ja õõnesprofiilid, keevitatud, ümmarguse ristlõikega, rauast või terasest, välisläbi
mõõduga üle 168,3 mm, kuid mitte üle 406,4 mm (v.a gaasi- ja naftajuhtmete magis
traaltorud, manteltorud ja survetorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, terasest täppis
torud, torud elektrijuhtmetele ning keermestatud või keermestamiseks kõlblikud torud
(gaasitorud))

Tollimaksuvaba

0

7306 40 20

Torud ja õõnesprofiilid, keevisõmblusega, ümmarguse ristlõikega, roostevabast terasest,
külmtõmmatud või külmvaltsitud (v.a tooted ümmarguse sise- ja välisristlõikega ja vä
lisläbimõõduga üle 406,4 mm, gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud ja manteltorud
gaasi või nafta puurimiseks)

Tollimaksuvaba

0

7306 40 80

Torud ja õõnesprofiilid, keevisõmblusega, ümmarguse ristlõikega, roostevabast terasest
(v.a külmtõmmatud või külmvaltsitud tooted, torud ümmarguse sise- ja välisristlõikega
ja välisläbimõõduga üle 406,4 mm, gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud ja mantel
torud gaasi või nafta puurimiseks)

Tollimaksuvaba

0

7306 50 20

Terasest täppistorud, keevisõmblusega, ümmarguse ristlõikega, muust legeeritud tera
sest peale roostevaba terase

Tollimaksuvaba

0

7306 50 80

Torud ja õõnesprofiilid, keevisõmblusega, ümmarguse ristlõikega, muust legeeritud te
rasest peale roostevaba terase (v.a torud ümmarguse sise- ja välisristlõikega ja välisläbi
mõõduga üle 406,4 mm, gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud ja manteltorud gaasi
või nafta puurimiseks ning terasest täppistorud)

Tollimaksuvaba

0

7306 61 11

Torud ja õõnesprofiilid, keevisõmblusega, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega,
roostevabast terasest, seina paksusega mitte üle 2 mm

Tollimaksuvaba

0

7306 61 19

Torud ja õõnesprofiilid, keevisõmblusega, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega,
rauast või terasest, v.a roostevabast terasest, seina paksusega mitte üle 2 mm

Tollimaksuvaba

0

7306 61 91

Torud ja õõnesprofiilid, keevisõmblusega, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega,
roostevabast terasest, seina paksusega üle 2 mm

Tollimaksuvaba

0

7306 61 99

Torud ja õõnesprofiilid, keevisõmblusega, ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega,
rauast või terasest, v.a roostevabast terasest, seina paksusega üle 2 mm

Tollimaksuvaba

0
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7306 69 10

Torud ja õõnesprofiilid, keevisõmblusega, mitteümmarguse ristlõikega, roostevabast te
rasest (v.a torud ümmarguse sise- ja välisristlõikega ja välisläbimõõduga üle 406,4 mm,
gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud ja manteltorud gaasi või nafta puurimiseks
ning ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega torud ja õõnesprofiilid)

Tollimaksuvaba

0

7306 69 90

Torud ja õõnesprofiilid, keevisõmblusega, mitteümmarguse ristlõikega, rauast või tera
sest, v.a roostevabast terasest (v.a torud ümmarguse sise- ja välisristlõikega ja välisläbi
mõõduga üle 406,4 mm, gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud ja manteltorud gaasi
või nafta puurimiseks ning ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega torud ja õõnespro
fiilid)

Tollimaksuvaba

0

7306 90 00

Rauast või terasest torud ja õõnesprofiilid (näiteks lahtiste, keevitatud, needitud või
muul viisil ühendatud õmblustega) (v.a malmist tooted, õmblusteta torud, keevisõmblu
sega torud ning torud ümmarguse sise- ja välisristlõikega, välisläbimõõduga üle
406,4 mm)

Tollimaksuvaba

0

7307 11 10

Toruliitmikud mittetempermalmist, mida kasutatakse survesüsteemides

3,7

0

7307 11 90

Toruliitmikud mittetempermalmist (v.a survesüsteemides kasutatavad tooted)

3,7

0

7307 19 10

Toruliitmikud tempermalmist

3,7

0

7307 19 90

Toruliitmikud valuterasest

3,7

0

7307 21 00

Äärikud roostevabast terasest (v.a valatud tooted)

3,7

0

7307 22 10

Roostevabast terasest muhvid, keermestatud (v.a valatud tooted)

Tollimaksuvaba

0

7307 22 90

Roostevabast terasest põlved ja loogad, keermestatud (v.a valatud tooted)

3,7

0

7307 23 10

Otsakuti külgekeevitatavad põlved ja loogad, roostevabast terasest (v.a valatud tooted)

3,7

0

7307 23 90

Otsakuti külgekeevitatavad liitmikud roostevabast terasest (v.a valatud tooted ning põl
ved ja loogad)

3,7

0

7307 29 10

Keermestatud toruliitmikud roostevabast terasest (v.a valatud tooted, äärikud, põlved,
loogad ja muhvid)

3,7

0

7307 29 30

Roostevabast terasest toruliitmikud keevitamiseks (v.a valatud tooted ja äärikud)

3,7

0
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7307 29 90

Roostevabast terasest toruliitmikud (v.a valatud tooted, keermestatud tooted või tooted
otsakuti külgekeevitamiseks või keevitamiseks, ning äärikud)

3,7

0

7307 91 00

Rauast või terasest äärikud (v.a valatud või roostevabad tooted)

3,7

0

7307 92 10

Rauast või terasest muhvid (v.a valatud või roostevabad tooted)

Tollimaksuvaba

0

7307 92 90

Rauast või terasest põlved ja loogad, keermestatud (v.a valatud või roostevabad tooted)

3,7

0

7307 93 11

Otsakuti külgekeevitatavad põlved ja loogad rauast või terasest, maksimaalse välisläbi
mõõduga mitte üle 609,6 mm (v.a malmist või roostevabast terasest tooted)

3,7

0

7307 93 19

Otsakuti külgekeevitatavad liitmikud, rauast või terasest, maksimaalse välisläbimõõduga
mitte üle 609,6 mm (v.a malmist või roostevabast terasest tooted, põlved, loogad ja
äärmikud)

3,7

0

7307 93 91

Otsakuti külgekeevitatavad põlved ja loogad rauast või terasest, maksimaalse välisläbi
mõõduga üle 609,6 mm (v.a malmist või roostevabast terasest tooted)

3,7

0

7307 93 99

Otsakuti külgekeevitatavad liitmikud, rauast või terasest, maksimaalse välisläbimõõduga
üle 609,6 mm (v.a malmist või roostevabast terasest tooted, põlved, loogad ja äärikud)

3,7

0

7307 99 10

Rauast või terasest toruliitmikud, keermestatud (v.a malmist ja roostevabast terasest
tooted; äärikud; põlved, loogad ja muhvid)

3,7

0

7307 99 30

Rauast või terasest liitmikud, keevitamiseks (v.a malmist ja roostevabast terasest tooted,
äärikud)

3,7

0

7307 99 90

Rauast või terasest toruliitmikud (v.a malmist või roostevabast terasest tooted, keermes
tatud tooted, tooted otsakuti külgekeevitamiseks või keevitamiseks, ning äärikud)

3,7

0

7308 10 00

Rauast või terasest sillad ja sillasektsioonid

Tollimaksuvaba

0

7308 20 00

Rauast või terasest tornid ja sõrestikmastid

Tollimaksuvaba

0

7308 30 00

Rauast või terasest uksed, nende piidad ja lävepakud, aknad ja nende raamid

Tollimaksuvaba

0

7308 40 10

Kaevandustoestik, rauast või terasest

Tollimaksuvaba

0

7308 40 90

Tooted tellingute või raketiste püstitamiseks, tugipostid, rauast või terasest (v.a kaevan
dustoestik, lehtmetallist liitvaiad ja raketispaneelid kohapeal valatud betooni jaoks, mil
lel on valuvormi omadused)

Tollimaksuvaba

0
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7308 90 10

Ülevoolupaisud, lüüsiväravad, ujuvkaid, kinnistatud dokid jm rauast või terasest mereja veeteede konstruktsioonid

Tollimaksuvaba

0

7308 90 51

Kahest rauast või terasest gofreeritud (ribilisest) lehest ja isolatsioontäidisest koosnevad
paneelid

Tollimaksuvaba

0

7308 90 59

Mujal nimetamata rauast või terasest metallkonstruktsioonid ja nende osad, üksnes või
peamiselt lehtmetallist (v.a uksed ja aknad ja nende raamid ning rauast või terasest gof
reeritud (ribilisest) lehest ja isolatsioontäidisest koosnevad paneelid)

Tollimaksuvaba

0

7308 90 99

Mujal nimetamata rauast või terasest metallkonstruktsioonid ja nende osad (v.a sillad ja
sillasektsioonid; tornid; sõrestikmastid; väravad; uksed, nende piidad ja lävepakud, ak
nad ja nende raamid; tooted tellingute või raketiste püstitamiseks, tugipostid, ülevoolu
paisud, lüüsid, lüüsiväravad, kinnistatud dokid, ujuvkaid jm mere- ja veeteede kons
truktsioonid ning mitte üksnes või peamiselt lehtmetallist konstruktsioonid ja nende
osad)

Tollimaksuvaba

0

7309 00 10

Rauast või terasest reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid gaasiliste ainete jaoks,
(v.a suru- või vedelgaas), mahuga üle 300 liitri (v.a mehaaniliste ja soojustehniliste
seadmetega mahutid või ühe või mitme transpordiviisi jaoks spetsiaalselt ehitatud või
varustatud mahutid)

2,2

0

7309 00 30

Rauast või terasest reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid vedelike jaoks, vooder
duse või soojusisolatsiooniga, mahuga üle 300 liitri (v.a mehaaniliste ja soojustehniliste
seadmetega mahutid või ühe või mitme transpordiviisi jaoks spetsiaalselt ehitatud või
varustatud mahutid)

2,2

0

7309 00 51

Rauast või terasest reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid vedelike jaoks, mahuga
üle 100 000 liitri (v.a vooderduse või soojusisolatsiooniga või mehaaniliste ja soojus
tehniliste seadmetega mahutid ning ühe või mitme transpordiviisi jaoks spetsiaalselt
ehitatud või varustatud mahutid)

2,2

0

7309 00 59

Rauast või terasest reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid vedelike jaoks, mahuga
üle 300 liitri, aga mitte üle 100 000 liitri (v.a vooderduse või soojusisolatsiooniga või
mehaaniliste ja soojustehniliste seadmetega mahutid ning ühe või mitme transpordiviisi
jaoks spetsiaalselt ehitatud või varustatud mahutid)

2,2

0

7309 00 90

Rauast või terasest reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid tahkete ainete jaoks,
mahuga üle 300 liitri (v.a vooderduse või soojusisolatsiooniga või mehaaniliste ja soo
justehniliste seadmetega mahutid ning ühe või mitme transpordiviisi jaoks spetsiaalselt
ehitatud või varustatud mahutid)

2,2

0

7310 10 00

Mujal nimetamata rauast või terasest tsisternid, vaadid, trumlid, plekknõud, toosid jm
mahutid mis tahes ainete jaoks, mahuga vähemalt 50 liitrit, aga mitte rohkem kui 300
liitrit (v.a suru- ja vedelgaasimahutid või mehaaniliste ja soojustehniliste seadmetega
mahutid)

2,7

0
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7310 21 11

Rauast või terasest konservikarbid, mahuga alla 50 liitri, suletavad jootmise või valtsi
misega, mida kasutatakse toidu säilitamiseks

2,7

0

7310 21 19

Rauast või terasest konservikarbid, mahuga alla 50 liitri, suletavad jootmise või valtsi
misega, mida kasutatakse joogi säilitamiseks

2,7

0

7310 21 91

Rauast või terasest konservikarbid, mahuga alla 50 liitri, suletavad jootmise või valtsi
misega, seina paksusega alla 0,5 mm (v.a suru- või vedelgaasimahutid ning toidu või
joogi säilitamiseks kasutatavad konservikarbid)

2,7

0

7310 21 99

Rauast või terasest konservikarbid, mahuga alla 50 liitri, suletavad jootmise või valtsi
misega, seina paksusega vähemalt 0,5 mm (v.a suru- või vedelgaasimahutid ning toidu
või joogi säilitamiseks kasutatavad konservikarbid)

2,7

0

7310 29 10

Mujal nimetamata rauast või terasest tsisternid, vaadid, trumlid, plekknõud, toosid jm
mahutid mis tahes ainete jaoks, mahuga alla 50 liitri ja seina paksusega alla 0,5 mm (v.
a suru- või vedelgaasimahutid või mehaaniliste ja soojustehniliste seadmetega mahutid
ning konservikarbid, suletavad jootmise või valtsimisega)

2,7

0

7310 29 90

Mujal nimetamata rauast või terasest tsisternid, vaadid, trumlid, plekknõud, toosid jm
mahutid mis tahes ainete jaoks, mahuga alla 50 liitri ja seina paksusega vähemalt
0,5 mm (v.a suru- või vedelgaasimahutid või mehaaniliste ja soojustehniliste seadme
tega mahutid ning konservikarbid, suletavad jootmise või valtsimisega)

2,7

0

7311 00 10

Rauast või terasest suru- või vedelgaasimahutid, õmbluseta (v.a mahutid spetsiaalselt
ehitatud või varustatud ühe või mitme transpordiviisi jaoks)

2,7

0

7311 00 91

Rauast või terasest suru- või vedelgaasimahutid mahuga alla 1 000 liitri (v.a õmbluseta
mahutid ning mahutid spetsiaalselt ehitatud või varustatud ühe või mitme transpordi
viisi jaoks)

2,7

0

7311 00 99

Rauast või terasest suru- või vedelgaasimahutid mahuga vähemalt 1 000 liitri (v.a õm
bluseta mahutid ning mahutid spetsiaalselt ehitatud või varustatud ühe või mitme
transpordiviisi jaoks)

2,7

0

7312 10 20

Roostevabast terasest trossikeed, trossid ja kaabel (v.a elektrilise isolatsiooniga tooted,
keerutatud piirdetraat ja okastraat)

Tollimaksuvaba

0

7312 10 41

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) trossikeed, trossid ja kaabel, ristlõike mak
simaalmõõtmega mitte üle 3 mm, vase-tsingisulamiga (messingiga) pinnatud või kaetud
(v.a elektrilise isolatsiooniga tooted, keerutatud piirdetraat ja okastraat)

Tollimaksuvaba

0
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7312 10 49

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) trossikeed, trossid ja kaabel, ristlõike mak
simaalmõõtmega mitte üle 3 mm (v.a elektrilise isolatsiooniga tooted, keerutatud piir
detraat ja okastraat ning vase-tsingisulamiga (messingiga) pinnatud või kaetud)

Tollimaksuvaba

0

7312 10 61

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) trossikeed, trossid ja kaabel, katmata, rist
lõike maksimaalmõõtmega üle 3 mm (v.a elektrilise isolatsiooniga tooted, keerutatud
piirdetraat ja okastraat)

Tollimaksuvaba

0

7312 10 65

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) trossikeed, trossid ja kaabel, ristlõike mak
simaalmõõtmega üle 3 mm, tsingiga pinnatud või kaetud (v.a elektrilise isolatsiooniga
tooted, keerutatud piirdetraat ja okastraat)

Tollimaksuvaba

0

7312 10 69

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) trossikeed, trossid ja kaabel, ristlõike mak
simaalmõõtmega üle 3 mm, kaetud (v.a elektrilise isolatsiooniga tooted, keerutatud
piirdetraat ja okastraat ning tsingiga pinnatud või kaetud trossikeed)

Tollimaksuvaba

0

7312 10 81

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) trossid ja kaabel (k.a kinnised), ristlõike
maksimaalmõõtmega üle 3 mm, kuid mitte üle 12 mm, katmata või üksnes tsingiga
pinnatud või kaetud (v.a elektrilise isolatsiooniga tooted, piirdetraat ja okastraat)

Tollimaksuvaba

0

7312 10 83

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) trossid ja kaabel (k.a kinnised), ristlõike
maksimaalmõõtmega üle 12 mm, kuid mitte üle 24 mm, katmata või üksnes tsingiga
pinnatud või kaetud (v.a elektrilise isolatsiooniga tooted, keerutatud piirdetraat ja okas
traat)

Tollimaksuvaba

0

7312 10 85

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) trossid ja kaabel (k.a kinnised), ristlõike
maksimaalmõõtmega üle 24 mm, kuid mitte üle 48 mm, katmata või üksnes tsingiga
pinnatud või kaetud (v.a elektrilise isolatsiooniga tooted, keerutatud piirdetraat ja okas
traat)

Tollimaksuvaba

0

7312 10 89

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) trossid ja kaabel (k.a kinnised), ristlõike
maksimaalmõõtmega üle 48 mm, katmata või üksnes tsingiga pinnatud või kaetud (v.a
elektrilise isolatsiooniga tooted, keerutatud piirdetraat ja okastraat)

Tollimaksuvaba

0

7312 10 98

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) trossid ja kaabel, ristlõike maksimaal
mõõtmega üle 3 mm, kaetud (v.a katmata või üksnes tsingiga pinnatud või kaetud,
elektrilise isolatsiooniga tooted, keerutatud piirdetraat ja okastraat ning tsingiga pinna
tud või kaetud trossid ja kaabel)

Tollimaksuvaba

0
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7312 90 00

Rauast või terasest põimitud lint, tropid jms (v.a elektrilise isolatsiooniga tooted)

Tollimaksuvaba

0

7313 00 00

Rauast või terasest okastraat; rauast või terasest piirdetraat, korrutatud või lapiktraat,
okastega või ilma

Tollimaksuvaba

0

7314 12 00

Lõputu lint roostevabast terasest, masinatel ja seadmetel kasutamiseks

Tollimaksuvaba

0

7314 14 00

Roostevabast terastraadist kootud riie (sh lõputu lint) (v.a metallikiududest kootud too
ted, mida kasutatakse armeerimiseks, vooderdamiseks vms ning lõputu lint masinatel
ja seadmetel kasutamiseks)

Tollimaksuvaba

0

7314 19 00

Raud- ja terastraadist kootud riie (sh lõputu lint) (v.a roostevabad tooted ning metalli
kiududest kootud tooted, mida kasutatakse armeerimiseks, vooderdamiseks vms)

Tollimaksuvaba

0

7314 20 10

Soonilisest raud- või terastraadist võred, võrgud, tarad, lõikumiskohtades keevitatud,
milles võrgusilma pindala on vähemalt 100 cm2 ning raud- või terastraadi ristlõike
maksimaalmõõde on vähemalt 3 mm

Tollimaksuvaba

0

7314 20 90

Raud- või terastraadist võred, võrgud, tarad, lõikumiskohtades keevitatud, milles võrgu
silma pindala on vähemalt 100 cm2 ning mille koostismaterjali ristlõike maksimaal
mõõde on vähemalt 3 mm (v.a soonilisest traadist)

Tollimaksuvaba

0

7314 31 00

Raud- ja terastraadist võred, võrgud, tarad, lõikumiskohtades keevitatud, tsingiga pinna
tud või kaetud (v.a tooted, milles võrgusilma pindala on vähemalt 100 cm2 ning traadi
ristlõike maksimaalmõõde on vähemalt 3 mm)

Tollimaksuvaba

0

7314 39 00

Raud- ja terastraadist võred, võrgud, tarad, lõikumiskohtades keevitatud (v.a tooted,
milles võrgusilma pindala on vähemalt 100 cm2 ja traadi ristlõike maksimaalmõõde on
vähemalt 3 mm, ning võred, võrgud ja tarad, tsingiga pinnatud või kaetud)

Tollimaksuvaba

0

7314 41 10

Raud- ja terastraadist kuusnurksete silmadega võrgud, lõikumiskohtades keevitamata,
tsingiga pinnatud või kaetud

Tollimaksuvaba

0

7314 41 90

Raud- ja terastraadist võred, võrgud, tarad, lõikumiskohtades keevitamata, tsingiga pin
natud või kaetud (v.a kuusnurksete silmadega võrgud)

Tollimaksuvaba

0

7314 42 10

Raud- ja terastraadist kuusnurksete silmadega võrgud, lõikumiskohtades keevitamata,
plastiga kaetud

Tollimaksuvaba

0

7314 42 90

Raud- ja terastraadist võred, võrgud, tarad, lõikumiskohtades keevitamata, plastiga kae
tud (v.a kuusnurksete silmadega võrgud)

Tollimaksuvaba

0
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7314 49 00

Raud- ja terastraadist võred, võrgud, tarad, lõikumiskohtades keevitamata (v.a tsingiga
pinnatud või kaetud või plastiga kaetud)

Tollimaksuvaba

0

7314 50 00

Laialivenitatud metallvõrk, rauast või terasest

Tollimaksuvaba

0

7315 11 10

Rauast või terasest jalgratta- või mootorrattaketi tüüpi rullketid

2,7

0

7315 11 90

Rauast või terasest rullketid (v.a jalgratta- või mootorrattaketi tüüpi rullketid)

2,7

0

7315 12 00

Rauast või terasest liigendketid (v.a rullketid)

2,7

0

7315 19 00

Rauast või terasest liigendkettide osad

2,7

0

7315 20 00

Rauast või terasest rehviketid mootorsõidukitele

2,7

0

7315 81 00

Vaheplaadiga tasandketid, rauast või terasest

2,7

0

7315 82 10

Keevitatud lülidega rauast või terasest ketid, mille koostismaterjali ristlõike maksimaal
mõõde on kuni 16 mm (v.a liigendketid, rehviketid ja vaheplaadiga tasandketid)

2,7

0

7315 82 90

Rauast või terasest ketid, lõikumiskohtades keevitatud, mille koostismaterjali ristlõike
maksimaalmõõde on üle 16 mm (v.a liigendketid, rehviketid ja vaheplaadiga tasandke
tid)

2,7

0

7315 89 00

Rauast või terasest ketid (v.a liigendketid, rehviketid ja vaheplaadiga tasandketid ning
keevitatud lülidega ketid ja nende osad; kellaketid, kaelaketid jms, lõike- ja saeketid,
kaabitsaketid konveieritele, hambulised ketid tekstiilmasinatele jms, ohutusseadmed
kettidega uste kindlustamiseks, mõõteahelad)

2,7

0

7315 90 00

Rehvikettide, vaheplaadiga tasandkettide jm rubriigi 7315 kettide osad (v.a lülidega lii
gendketid)

2,7

0

7316 00 00

Rauast või terasest ankrud, otsiankrud (tragid) ja nende osad

2,7

0

7317 00 10

Rauast või terasest rõhknaelad

Tollimaksuvaba

0

7317 00 20

Raud- või terastraadist naelad, liistakutes või rullides

Tollimaksuvaba

0

7317 00 40

Terastraadist naelad, süsinikusisaldusega vähemalt 0,5 % massist, tugevdatud (v.a naelad
liistakutes või rullides)

Tollimaksuvaba

0
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7317 00 61

Raud- või terastraadist naelad, tihvtid, klambrid jms, tsingiga pinnatud või kaetud (v.a
naelad liistakutes või rullides, tugevdatud naelad süsinikusisaldusega vähemalt 0,5 %
massist ning klambrid plokkidena)

Tollimaksuvaba

0

7317 00 69

Raud- või terastraadist naelad, tihvtid, klambrid jms, tsingiga pindamata või katmata (v.
a naelad liistakutes või rullides, tugevdatud naelad süsinikusisaldusega vähemalt 0,5 %
massist, klambrid plokkidena ja rõhknaelad)

Tollimaksuvaba

0

7317 00 90

Rauast või terasest naelad, tihvtid, klambrid jms (v.a raud- või terastraadist ning v.a
klambrid plokkidena ja rõhknaelad)

Tollimaksuvaba

0

7318 11 00

Võtmega keeratavad rauast või terasest puidukruvid

3,7

0

7318 12 10

Muud puidukruvid roostevabast terasest (v.a võtmega keeratavad puidukruvid)

3,7

0

7318 12 90

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) puidukruvid (v.a võtmega keeratavad pui
dukruvid)

3,7

0

7318 13 00

Rauast või terasest kruvikonksud ja -rõngad

3,7

0

7318 14 10

Isekeermestavad kruvid rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) (v.a puidukruvid)

3,7

0

7318 14 91

Laastusoontega kruvid rauast või terasest (v.a roostevabast terasest)

3,7

0

7318 14 99

Isekeermestavad kruvid rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) (v.a laastusoontega
kruvid ja puidukruvid)

3,7

0

7318 15 10

Rauast või terasest kruvid, varb- või ümarmaterjalist, profiilidest või traadist treitud
täisristlõikega, keermestatud, varva läbimõõduga kuni 6 mm

3,7

0

7318 15 20

Rauast või terasest kruvid ja poldid (nende juurde kuuluvate mutrite või seibidega või
ilma nendeta) rööbastee konstruktsioonielementide kinnitamiseks raudteel (v.a võtmega
keeratavad puidukruvid)

3,7

0

7318 15 30

Roostevabast terasest kruvid ja poldid (nende juurde kuuluvate mutrite või seibidega
või ilma nendeta), peata (v.a kruvid, varb- või ümarmaterjalist, profiilidest või traadist
treitud täisristlõikega, keermestatud, varva läbimõõduga kuni 6 mm, ning kruvid ja
poldid rööbastee konstruktsioonielementide kinnitamiseks raudteel)

3,7

0

7318 15 41

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) kruvid ja poldid (nende juurde kuuluvate
mutrite või seibidega või ilma nendeta), peata, tõmbetugevusega alla 800 MPa (v.a kru
vid, varb- või ümarmaterjalist, profiilidest või traadist treitud täisristlõikega, keermesta
tud, varva läbimõõduga kuni 6 mm, ning kruvid ja poldid rööbastee konstruktsioonie
lementide kinnitamiseks raudteel)

3,7

0
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7318 15 49

Rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) kruvid ja poldid (nende juurde kuuluvate
mutrite või seibidega või ilma nendeta), peata, tõmbetugevusega vähemalt 800 MPa (v.
a kruvid, varb- või ümarmaterjalist, profiilidest või traadist treitud täisristlõikega, keer
mestatud, varva läbimõõduga mitte üle 6 mm, ning kruvid ja poldid rööbastee kons
truktsioonielementide kinnitamiseks raudteel)

3,7

0

7318 15 51

Ühe soonega või ristuvate soontega kruvid ja poldid, roostevabast terasest (nende
juurde kuuluvate mutrite või seibidega või ilma nendeta), peadega (v.a puidukruvid ja
isekeermestavad kruvid)

3,7

0

7318 15 59

Ühe soonega või ristuvate soontega kruvid ja poldid, rauast või terasest, v.a roosteva
bast terasest (nende juurde kuuluvate mutrite või seibidega või ilma nendeta) peadega
(v.a puidukruvid ja isekeermestavad kruvid)

3,7

0

7318 15 61

Kuuskantauguga kruvid ja poldid roostevabast terasest (nende juurde kuuluvate mutrite
või seibidega või ilma nendeta) (v.a puidukruvid, isekeermestavad kruvid ning kruvid ja
poldid rööbastee konstruktsioonielementide kinnitamiseks raudteel)

3,7

0

7318 15 69

Kuuskantauguga kruvid ja poldid roostevabast rauast või terasest, v.a roostevabast tera
sest (nende juurde kuuluvate mutrite või seibidega või ilma nendeta) (v.a puidukruvid,
isekeermestavad kruvid ning kruvid ja poldid rööbastee konstruktsioonielementide kin
nitamiseks raudteel)

3,7

0

7318 15 70

Kuuskantkruvid ja -poldid roostevabast terasest (nende juurde kuuluvate mutrite või
seibidega või ilma nendeta) peadega (v.a auguga peaga kruvid, puidukruvid, isekeermes
tavad kruvid ning kruvid ja poldid rööbastee konstruktsioonielementide kinnitamiseks
raudteel)

3,7

0

7318 15 81

Kuuskantkruvid ja -poldid rauast või terasest, v.a roostevabast terasest, (nende juurde
kuuluvate mutrite või seibidega või ilma nendeta) tõmbetugevusega alla 800 MPa, pea
dega (v.a auguga peaga kruvid, puidukruvid, isekeermestavad kruvid ning kruvid ja pol
did rööbastee konstruktsioonielementide kinnitamiseks raudteel)

3,7

0

7318 15 89

Kuuskantkruvid ja -poldid rauast või terasest, v.a roostevabast terasest, (nende juurde
kuuluvate mutrite või seibidega või ilma nendeta) tõmbetugevusega vähemalt 800 MPa,
peadega (v.a auguga peaga kruvid, puidukruvid, isekeermestavad kruvid ning kruvid ja
poldid rööbastee konstruktsioonielementide kinnitamiseks raudteel)

3,7

0

7318 15 90

Kruvid ja poldid rauast või terasest (nende juurde kuuluvate mutrite või seibidega või
ilma nendeta), peadega (v.a ühe soonega või ristuvate soontega kruvid ja poldid, kuus
kantpeaga kurvid ja poldid; puidukruvid, isekeermestavad kruvid ning kruvid ja poldid
rööbastee konstruktsioonielementide kinnitamiseks raudteel, kruvikonksud ja -rõngad
ning puidupoldid)

3,7

0
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7318 16 10

Rauast või terasest mutrid, varb- või ümarmaterjalist, profiilidest või traadist treitud,
täisristlõikega, ava läbimõõduga kuni 6 mm

3,7

0

7318 16 30

Roostevabast terasest mutrid (v.a varb- või ümarmaterjalist, profiilidest või traadist trei
tud, täisristlõikega, ava läbimõõduga kuni 6 mm)

3,7

0

7318 16 50

Lukustuvad mutrid, rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) (v.a varb- või ümarma
terjalist, profiilidest või traadist treitud, täisristlõikega tooted, ava läbimõõduga kuni
6 mm)

3,7

0

7318 16 91

Mutrid, rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) ava läbimõõduga kuni 12 mm (v.a
varb- või ümarmaterjalist, profiilidest või traadist treitud, täisristlõikega tooted, ava lä
bimõõduga kuni 6 mm ning lukustuvad mutrid)

3,7

0

7318 16 99

Mutrid, rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) ava läbimõõduga üle 12 mm (v.a
lukustuvad mutrid)

3,7

0

7318 19 00

Mujal nimetamata keermestatud tooted, rauast või terasest

3,7

0

7318 21 00

Rauast või terasest vedruseibid jm lukustusseibid

3,7

0

7318 22 00

Rauast või terasest seibid (v.a vedruseibid jm lukustusseibid)

3,7

0

7318 23 00

Rauast või terasest needid (v.a toruneedid ja köiteneedid spetsiaalseks kasutamiseks)

3,7

0

7318 24 00

Rauast või terasest tüüblid ja splindid

3,7

0

7318 29 00

Keermestamata tooted, rauast või terasest

3,7

0

7319 20 00

Rauast või terasest haaknõelad

2,7

0

7319 30 00

Rauast või terasest nõelad, mujal nimetamata

2,7

0

7319 90 10

Rauast või terasest õmblusnõelad, sukanõelad ja tikkimisnõelad, käsitööks

2,7

0

7319 90 90

Rauast või terasest kudumisvardad, läbitõmbenõelad, heegelnõelad, tikkimisstiletid jms
käsitööks vajalikud tooted, (v.a õmblusnõelad, sukanõelad ja tikkimisnõelad)

2,7

0

7320 10 11

Lamineeritud lehtvedrud ja nende lehed, rauast või terasest

2,7

0

7320 10 19

Lehtvedrud ja nende lehed, rauast või terasest, kuumtöödeldud (v.a lamineeritud)

2,7

0
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7320 10 90

Lehtvedrud ja nende lehed, rauast või terasest (v.a kuumtöödeldud)

2,7

0

7320 20 20

Rauast või terasest keerdvedrud, kuumtöödeldud (v.a lamedad spiraalvedrud, kellave
drud, vihma- või päikesevarjude käepidemete vedrud, jaotise 17 amortisaatorid)

2,7

0

7320 20 81

Silindrilised survevedrud, rauast või terasest

2,7

0

7320 20 85

Silindrilised tõmbevedrud, rauast või terasest

2,7

0

7320 20 89

Rauast või terasest keerdvedrud (v.a kuumtöödeldud, silidrilised surve- ja tõmbevedrud)

2,7

0

7320 90 10

Lamedad spiraalvedrud, rauast või terasest

2,7

0

7320 90 30

Taldrikvedrud, rauast või terasest

2,7

0

7320 90 90

Rauast või terasest vedrud ja vedrulehed (v.a taldrikvedrud, lamedad spiraalvedrud,
keerdvedrud, lehtvedrud ja nende lehed, kellavedrud, vihma- või päikesevarjude käepi
demete vedrud ning jaotise 17 amortisaatorid ja väändvedrud)

2,7

0

7321 11 10

Kodused kütteseadmed toidu valmistamiseks ja soojendamiseks, kaasa arvatud eraldi
praeahjudega, rauast või terasest, gaaskütusel või nii gaaskütusel kui ka muul kütusel
(v.a suured toiduvalmistusseadmed)

2,7

0

7321 11 90

Kodused kütteseadmed toidu valmistamiseks ja soojendamiseks, rauast või terasest,
gaaskütusel või nii gaaskütusel kui ka muul kütusel (v.a praeahjuga toidemalmistus
seadmed ja suured toiduvalmistusseadmed)

2,7

0

7321 12 00

Kodused kütteseadmed toidu valmistamiseks ja soojendamiseks, rauast või terasest, ve
delkütusel (v.a suured toiduvalmistusseadmed)

2,7

0

7321 19 00

Kodused kütteseadmed toidu valmistamiseks ja soojendamiseks, rauast või terasest, tah
kekütusel või muul kütusel (v.a vedel- või gaaskütusel ning suured toiduvalmistussead
med)

2,7

0

7321 81 10

Rauast või terasest ahjud, kaminad, tulerestid, veekuumutusnõud, söepannid jm kütte
seadmed, gaaskütusel või nii gaaskütusel kui ka muul kütusel, suitsulõõriga (v.a toidu
valmistusseadmed (praeahjuga või ilma), eraldi praeahjud, soojendusplaadid, keskkütte
katlad, veeboilerid ning suured toiduvalmistamisseadmed)

2,7

0
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7321 81 90

Rauast või terasest ahjud, kaminad, tulerestid, veekuumutusnõud, söepannid jm kütte
seadmed, gaaskütusel või nii gaaskütusel kui ka muul kütusel, ilma suitsulõõrita (v.a
pliidid, soojendusplaadid ning suured toiduvalmistamisseadmed)

2,7

0

7321 82 10

Rauast või terasest ahjud, kaminad, tulerestid, veekuumutusnõud, söepannid jm kütte
seadmed, vedelkütusel, suitsulõõriga (v.a pliidid (praeahjuga või ilma), eraldi praeahjud,
soojendusplaadid, keskküttekatlad, veeboilerid ning suured toiduvalmistamisseadmed)

2,7

0

7321 82 90

Rauast või terasest ahjud, kaminad, tulerestid, veekuumutusnõud, söepannid jm kütte
seadmed, vedelkütusel, ilma suitsulõõrita (v.a pliidid, soojendusplaadid ning suured toi
duvalmistamisseadmed)

2,7

0

7321 89 00

Rauast või terasest ahjud, kaminad, tulerestid, veekuumutusnõud, söepannid jm kütte
seadmed, tahkekütusel või muul kütusel (v.a vedel- või gaaskütusel ning pliidid
(praeahjuga või ilma), eraldi praeahjud, soojendusplaadid, keskküttekatlad, veeboilerid
ning suured toiduvalmistamisseadmed)

2,7

0

7321 90 00

Rubriigi 7321 koduste mitteelektriliste seadmete osad, mujal nimetamata

2,7

0

7322 11 00

Mitteelektrilised keskkütteradiaatorid ja nende osad, rauast või terasest (v.a mujal nime
tatud või sisalduvad osad ja keskkütteboilerid)

3,2

0

7322 19 00

Mitteelektrilised keskkütteradiaatorid ja nende osad, rauast (v.a malmist) või terasest (v.
a mujal nimetatud või sisalduvad osad ja keskkütteboilerid)

3,2

0

7322 90 00

Rauast või terasest õhukuumendid ning kuuma õhu jaotusseadmed (sh ka värske või
konditsioneeritud õhu jaotamiseks), mitteelektrilise kuumendusega, elektrimootorilt
käitatavate ventilaatorite või õhupuhuritega, nende seadmete osad

3,2

0

7323 10 00

raud- või terasvill; nõudepesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed ja -kindad
jms, rauast või terasest

3,2

0

7323 91 00

Malmist laua-, köögi- jm majapidamistarbed ja nende osad, emailimata (v.a rubriigi
7310 plekknõud, toosid jm mahutid; prügikorvid; kühvlid, korgitsad jm tööriistad; ru
briikide 8211–8215 söögiriistad, lusikad, kulbid, kahvlid jne; dekoratiivesemed; sani
taartehnika)

3,2

0
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7323 92 00

Malmist laua-, köögi- jm majapidamistarbed ja nende osad, emailitud (v.a rubriigi 7310
plekknõud, toosid jm mahutid; prügikorvid; kühvlid, korgitsad jm tööriistad; rubriikide
8211–8215 söögiriistad, lusikad, kulbid, kahvlid jne; dekoratiivesemed; sanitaarteh
nika)

3,2

0

7323 93 10

Roostevabast terasest lauatarbed (v.a rubriigi 7310 plekknõud, toosid jm mahutid; kor
gitserid, pähklitangid jm tööriistad; rubriikide 8211–8215 söögiriistad, lusikad, kulbid,
kahvlid jne; dekoratiivesemed; sanitaartehnika)

3,2

0

7323 93 90

Roostevabast terasest köögi- jm majapidamistarbed ja nende osad, (v.a rubriigi 7310
plekknõud, toosid jm mahutid; prügikorvid; kühvlid, korgitsad jm tööriistad; rubriikide
8211–8215 söögiriistad, lusikad, kulbid, kahvlid jne; dekoratiivesemed; sanitaartehnika;
lauatarbed)

3,2

0

7323 94 10

Lauatarbed, rauast (v.a malmist) või terasest (v.a roostevabast terasest), emailitud (ru
briigi 7310 plekknõud, toosid jm mahutid; rubriigi 8215 lusikad, kulbid jms; dekoratii
vesemed)

3,2

0

7323 94 90

Rauast (v.a malmist) või terasest (v.a roostevabast terasest) köögi- jm majapidamistar
bed ja nende osad, emailitud (v.a rubriigi 7310 plekknõud, toosid jm mahutid; prügi
korvid; kühvlid jm tööriistad; rubriigi 8215 lusikad, kulbid jms; dekoratiivesemed; sani
taartehnika; lauatarbed)

3,2

0

7323 99 10

Lauatarbed, rauast (v.a malmist) või terasest (v.a roostevabast terasest) (v.a emailitud
tooted; rubriigi 7310 plekknõud, toosid jm mahutid; korgitserid, pähklitangid jm töö
riistad; rubriikide 8211–8215 söögiriistad, lusikad, kulbid, kahvlid jne; dekoratiivese
med)

3,2

0

7323 99 91

Rauast (v.a malmist) või terasest (v.a roostevabast terasest) köögi- jm majapidamistar
bed ja nende osad, lakitud või värvitud (v.a rubriigi 7310 plekknõud, toosid jm mahu
tid; prügikorvid; kühvlid jm tööriistad; dekoratiivesemed; sanitaartehnika)

3,2

0

7323 99 99

Rauast (v.a malmist) või terasest (v.a roostevabast terasest) laua-, köögi- jm majapida
mistarbed ja nende osad (v.a emailitud, värvitud ja lakitud tooted; rubriigi 7310 plekk
nõud, toosid jm mahutid; prügikorvid; kühvlid, korgitsad, vahvlirauad jms; rubriikide
8211–8215 söögiriistad, nt lusikad, kulbid, kahvlid jne; dekoratiivesemed; sanitaarteh
nika; lauatarbed)

3,2

0

7324 10 00

Roostevabast terasest valamud ja kraanikausid

2,7

0
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7324 21 00

Malmvannid, emailitud või emailimata

3,2

0

7324 29 00

Rauast või terasest vannid, v.a malmist

3,2

0

7324 90 00

Sanitaartehnikatooted ja nende osad (v.a rubriigi 7310 plekknõud, toosid jm mahutid,
väikesed seinakapid ravimite või tualetttarvete jaoks ning muu rubriigi 94 mööbel ja li
sandid, valmis valamud ja kraanikausid, roostevabast terasest, ning valmis vannid ja li
sandid)

3,2

0

7325 10 50

Vaatlus– ja ventiilikaevude kaaned, mittetempermalmist

1,7

0

7325 10 92

Mittetempermalmist tooted kanalisatsiooni-, veevarustus- jms süsteemidele (v.a vaatlus
ja ventiilikaevudele)

1,7

0

7325 10 99

Mujal nimetamata mittetempermalmist tooted (v.a vaatlus– ja ventiilikaevude kaaned
ning tooted kanalisatsiooni-, veevarustus- jms süsteemidele)

1,7

0

7325 91 00

Jahvatuskuulid jms tooted veskites kasutamiseks, valatud (v.a sellised tooted mittetem
permalmist)

2,7

0

7325 99 10

Mujal nimetamata mittetempermalmist tooted (v.a jahvatuskuulid jms tooted veskites
kasutamiseks)

2,7

0

7325 99 90

Mujal nimetamata rauast või terasest valatud tooted (v.a tempermalmist või mittetem
permalmist, jahvatuskuulid jms tooted veskites kasutamiseks)

2,7

0

7326 11 00

Jahvatuskuulid jms tooted veskites kasutamiseks, rauast või terasest, sepistatud või
stantsitud, kuid edasi töötlemata

2,7

0

7326 19 10

Mujal nimetamata rauast või terasest tooted, vabasepistatud, kuid edasi töötlemata (v.a
jahvatuskuulid jms tooted veskites kasutamiseks)

2,7

0

7326 19 90

Mujal nimetamata rauast või terasest tooted, vormsepistatud või stantsitud, kuid edasi
töötlemata (v.a jahvatuskuulid jms tooted veskites kasutamiseks)

2,7

0

7326 20 30

Raud- või terastraadist väikesed linnu- ja loomapuurid

2,7

0

7326 20 50

Raud- või terastraadist korvid

2,7

0

7326 20 80

Mujal nimetamata raud- ja terastraadist tooted (v.a linnu- ja loomapuurid ja korvid)

2,7

0

7326 90 10

Rauast või terasest nuusktubakatoosid, sigaretikarbid, kosmeetikavahendite karbid, puu
dritoosid jms kaasaskantavad tooted

2,7

0

7326 90 30

Rauast või terasest redelid ja trepid

2,7

0
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7326 90 40

Rauast või terasest alused jms platvormid kaupade transpordiks

2,7

0

7326 90 50

Rauast või terasest trumlid kaablite, torude jms jaoks

2,7

0

7326 90 60

Mujal nimetamata rauast või terasest mittemehaanilised ventilaatorid, rennid, konksud
ja muud ehitustööstuses kasutatavad tooted

2,7

0

7326 90 70

Augustatud sõelad jms õhukesest terasplekist tooted, mida kasutatakse vee filtreerimi
seks drenaažisüsteemidesse sisenemisel

2,7

0

7326 90 91

Mujal nimetamata rauast või terasest vabasepistatud tooted

2,7

0

7326 90 93

Mujal nimetamata rauast või terasest vormsepistatud tooted

2,7

0

7326 90 95

Mujal nimetamata paagutatud tooted, rauast või terasest

2,7

0

7326 90 98

Mujal nimetamata raud- ja terastooted

2,7

0

7401 00 00

Vasekivi; tsemenditud vask (sadestatud vask)

Tollimaksuvaba

0

7402 00 00

Rafineerimata vask; vaskanoodid elektrolüüsi teel rafineerimiseks

Tollimaksuvaba

0

7403 11 00

Rafineeritud vask katoodide ning katoodide sektsioonidena

Tollimaksuvaba

0

7403 12 00

Rafineeritud vask traaditoorikutena

Tollimaksuvaba

0

7403 13 00

Rafineeritud vask valtstoorikutena

Tollimaksuvaba

0

7403 19 00

Rafineeritud vask, survetöötlemata (v.a vask valtstoorikutena, traaditoorikutena, katoo
didena ja katoodide sektsioonidena)

Tollimaksuvaba

0

7403 21 00

Vasetsingisulamid (messing), survetöötlemata

Tollimaksuvaba

0

7403 22 00

Vasetinasulamid (pronks), survetöötlemata

Tollimaksuvaba

0

7403 29 00

Survetöötlemata vasesulamid (v.a vasetsingisulamid (messing), vasetinasulamid (pronks)
ning rubriigi 7405 vasesulamid)

Tollimaksuvaba

0

7404 00 10

Rafineeritud vase jäätmed ja -jäägid (v.a valuplokid jms survetöötlemata ümbersulata
tud rafineeritud vase jäätmed ja -jäägid, rafineeritud vaske sisaldavad tuhk ja sade ning
primaarelementide, -patareide ja akude jäätmed ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/565

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

7404 00 91

Vasetsingisulamite (messing) jäätmed ja -jäägid (v.a valuplokid jms survetöötlemata üm
bersulatatud vase-tsingisulamite jäätmed ja -jäägid, vase-tsingisulameid sisaldavad tuhk
ja sade ning primaarelementide, -patareide ja akude jäätmed ja jäägid

Tollimaksuvaba

0

7404 00 99

Vasesulamite jäätmed ja -jäägid (v.a vase-tsingisulamid, valuplokid jms survetöötlemata
ümbersulatatud vasesulamite jäätmed ja -jäägid, vasesulameid sisaldavad tuhk ja sade
ning primaarelementide, -patareide ja akude jäätmed ja jäägid

Tollimaksuvaba

0

7405 00 00

Vaseligatuurid (v.a fosforvase ühendid (vaskfosfiid), fosforisisaldusega üle 15 % massist)

Tollimaksuvaba

0

7406 10 00

Mittekihilise struktuuriga vasepulbrid, v.a vaseterad

Tollimaksuvaba

0

7406 20 00

Kihilise struktuuriga vasepulbrid ning vasehelbed, v.a vaseterad ja rubriigi 8308 litrid

Tollimaksuvaba

0

7407 10 00

Mujal nimetamata varbmaterjal ja profiilid rafineeritud vasest

4,8

0

7407 21 10

Mujal nimetamata varbmaterjal ja profiilid vasetsingisulamitest (messing)

4,8

0

7407 21 90

Mujal nimetamata profiilid vasetsingisulamitest (messing)

4,8

0

7407 29 10

Mujal nimetamata varbmaterjal ja profiilid vaseniklisulamitest (kupronikkel) või vaseni
klitsingisulamitest (uushõbe)

4,8

0

7407 29 90

Mujal nimetamata vasesulamitest varbmaterjal ja profiilid (v.a varbmaterjal ja profiilid
vasetsingisulamitest (messing), vaseniklisulamitest (kupronikkel) ja vaseniklitsingisula
mitest (uushõbe))

4,8

0

7408 11 00

Traat rafineeritud vasest, ristlõike maksimaalmõõtmega üle 6 mm

4,8

0

7408 19 10

Traat rafineeritud vasest, ristlõike maksimaalmõõtmega üle 0,5 mm, aga mitte üle
6 mm

4,8

0

7408 19 90

Traat rafineeritud vasest, ristlõike maksimaalmõõtmega kuni 0,5 mm

4,8

0

7408 21 00

Traat vasetsingisulamitest (messing)

4,8

0

7408 22 00

Traat vaseniklisulamitest (kupronikkel) või vaseniklitsingisulamitest (uushõbe)

4,8

0
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7408 29 00

Traat vasesulamitest (v.a vasetsingisulamitest (messing), vaseniklisulamitest (kupronik
kel) või vaseniklitsingisulamitest (uushõbe))

4,8

0

7409 11 00

Plaadid, lehed ja ribad rafineeritud vasest, rullides, paksusega üle 0,15 mm (v.a laienda
tud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

4,8

0

7409 19 00

Plaadid, lehed ja ribad rafineeritud vasest, kokkurullimata, paksusega üle 0,15 mm (v.a
laiendatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

4,8

0

7409 21 00

Plaadid, lehed ja ribad vasetsingisulamitest (messing), paksusega üle 0,15 mm, rullides
(v.a laiendatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

4,8

0

7409 29 00

Plaadid, lehed ja ribad vasetsingisulamitest (messing), paksusega üle 0,15 mm, kokku
rullimata (v.a laiendatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

4,8

0

7409 31 00

Plaadid, lehed ja ribad vasetinasulamitest (pronks), paksusega üle 0,15 mm, rullides (v.a
laiendatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

4,8

0

7409 39 00

Plaadid, lehed ja ribad vasetinasulamitest (pronks), paksusega üle 0,15 mm, kokkurulli
mata (v.a laiendatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

4,8

0

7409 40 10

Plaadid, lehed ja ribad vaseniklisulamitest (kupronikkel), paksusega üle 0,15 mm (v.a
venitatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

4,8

0

7409 40 90

Plaadid, lehed ja ribad vaseniklitsingisulamitest (uushõbe), paksusega üle 0,15 mm (v.a
venitatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

4,8

0

7409 90 00

Plaadid, lehed ja ribad vasesulamitest, paksusega üle 0,15 mm (v.a vasetsingisulamitest
(messing), vasetinasulamitest (pronks), vaseniklisulamitest (kupronikkel) või vaseniklit
singisulamitest (uushõbe) ning laiendatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

4,8

0

7410 11 00

Foolium rafineeritud vasest, aluskihita, paksusega kuni 0,15 mm (v.a rubriigi 3212 trü
kifoolium, metallilõngad ja metallitud lõngad ning fooliumist valmistatud jõulukuuse
kaunistused)

5,2

0

7410 12 00

Vasesulamist foolium, aluskihita, paksusega kuni 0,15 mm (v.a rubriigi 3212 trükifoo
lium, metallilõngad ja metallitud lõngad ning fooliumist valmistatud jõulukuusekaunis
tused)

5,2

0
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7410 21 00

Foolium rafineeritud vasest, aluskihil, paksusega kuni 0,15 mm (aluskihti arvestamata)
(v.a rubriigi 3212 trükifoolium, metallilõngad ja metallitud lõngad ning fooliumist val
mistatud jõulukuusekaunistused)

5,2

0

7410 22 00

Vasesulamist foolium, aluskihil, paksusega kuni 0,15 mm (aluskihti arvestamata) (v.a
rubriigi 3212 trükifoolium, metallilõngad ja metallitud lõngad ning fooliumist valmis
tatud jõulukuusekaunistused)

5,2

0

7411 10 11

Rafineeritud vasest torud, sirged, seinapaksusega üle 0,6 mm

4,8

0

7411 10 19

Rafineeritud vasest torud, sirged, seinapaksusega kuni 0,6 mm

4,8

0

7411 10 90

Rafineeritud vasest torud, rullides või muul moel painutatud

4,8

0

7411 21 10

Torud vasetsingisulamitest (messingist), sirged

4,8

0

7411 21 90

Torud vasetsingisulamitest (messingist), rullides või muul moel painutatud

4,8

0

7411 22 00

Torud vaseniklisulamitest (kupronikkel) või vaseniklitsingisulamitest (uushõbe)

4,8

0

7411 29 00

Torud vasesulamitest (v.a vasetsingisulamitest (messing), vaseniklisulamitest (kupronik
kel) või vaseniklitsingisulamitest (uushõbe))

4,8

0

7412 10 00

Toruliitmikud rafineeritud vasest (näiteks muhvid, põlved, äärikud)

5,2

0

7412 20 00

Vasesulamitest toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)

5,2

0

7413 00 20

Rafineeritud vasest trossikee, trossid, punutud lindid jms (v.a elektrilise isolatsiooniga
tooted)

5,2

0

7413 00 80

Vasesulamitest trossikee, trossid, punutud lindid jms (v.a elektrilise isolatsiooniga too
ted)

5,2

0

7415 10 00

Naelad, tihvtid, rõhknaelad, klambrid jms vasest tooted või vaskpeadega raud- ja teras
tooted (v.a klambrid plokkides)

4

0

7415 21 00

Vasest seibid (sh vedruseibid)

3

0

7415 29 00

Needid, tüüblid, splindid jms vasest tooted, keermestamata (v.a vedruseibid)

3

0
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7415 33 00

Keermestatud kruvid, poldid ja mutrid vasest (v.a kruvikonksud, rõngaspoldid, puidu
poldid, korgid, pundid jms, keermestatud)

3

0

7415 39 00

Kruvikonksud, kruvirõngad jms vasest tooted, keermestatud (v.a standardkruvid, -pol
did ja -mutrid)

3

0

7418 11 00

Vasest nõudepesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed, -kindad jms (v.a sani
taartehnikatooted)

3

0

7418 19 10

Vasest toiduvalmistamis- ja toidusoojendusseadmed kodumajapidamise jaoks (mitte
elektrilised) ja nende osad (v.a kuumaveeboilerid ja veesoojendid)

4

0

7418 19 90

Vasest laua-, köögi- jm majapidamistarbed, nende osad (v.a nõudepesunuustikud, küüri
mis- või poleerimispadjakesed, -kindad jms; mitteelektrilised toiduvalmistamis- ja toi
dusoojendusseadmed, rubriigi 7419 plekknõud, toosid jms mahutid, tööriistad, söögi
riistad, lusikad, kulbid jne, dekoratiivesemed, sanitaartehnikatooted)

3

0

7418 20 00

Vasest sanitaartehnikatooted ja nende osad (v.a rubriigi 7417 toiduvalmistamis- ja toi
dusoojendusseadmed ning lisandid)

3

0

7419 10 00

Vaskketid ja nende osad (v.a kellaketid, kaelaketid jms)

3

0

7419 91 00

Mujal nimetamata vasktooted, valatud, vormitud, stantsitud või sepistatud, kuid edasi
töötlemata

3

0

7419 99 10

Vasktraadist riie (sh lõputu lint), võred ja võrk ning laialivenitatud vaskvõrk (v.a metal
likiududest kootud tooted, mida kasutatakse armeerimiseks, vooderdamiseks vms ots
tarbel; räbuga kaetud riie jootmise jaoks; riidest, võredest ja võrgust käsisõelad või ma
sinaosad)

4,3

0

7419 99 30

Vaskvedrud (v.a kellavedrud, vedruseibid jm lukustusseibid)

4

0

7419 99 90

Mujal nimetamata vasktooted

3

0

7501 10 00

Niklikivi

Tollimaksuvaba

0

7501 20 00

Nikkeloksiidi sulamid jm niklitootmise vahesaadused (v.a niklikivi)

Tollimaksuvaba

0

7502 10 00

Legeerimata nikkel, survetöötlemata

Tollimaksuvaba

0

7502 20 00

Survetöötlemata niklisulamid

Tollimaksuvaba

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/569

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

7503 00 10

Legeerimata nikli jäätmed ja jäägid (v.a valuplokid jms survetöötlemata ümbersulatatud
legeerimata nikli jäätmed ja jäägid, legeerimata niklit sisaldavad tuhk ja sade ning gal
vaanielementide, patareide ja elektriakude jäätmed ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0

7503 00 90

Niklisulamite jäätmed ja jäägid (v.a valuplokid jms survetöötlemata ümbersulatatud ni
klisulamite jäätmed ja jäägid, niklisulameid sisaldavad tuhk ja sade)

Tollimaksuvaba

0

7504 00 00

Niklipulbrid ja -helbed, v.a nikkeloksiidi sulamid

Tollimaksuvaba

0

7505 11 00

Mujal nimetamata legeerimata niklist varbmaterjal, profiilid ja traat (v.a elektrilise iso
latsiooniga tooted)

Tollimaksuvaba

0

7505 12 00

Mujal nimetamata niklisulamitest varbmaterjal, profiilid ja traat (v.a elektrilise isolat
siooniga tooted)

2,9

0

7505 21 00

Legeerimata niklist traat (v.a elektrilise isolatsiooniga tooted)

Tollimaksuvaba

0

7505 22 00

Niklisulamitest traat (v.a elektrilise isolatsiooniga tooted)

2,9

0

7506 10 00

Legeerimata niklist plaadid, lehed, ribad ja foolium (v.a laiendatud plaadid, lehed või ri
bad)

Tollimaksuvaba

0

7506 20 00

Niklisulamitest plaadid, lehed, ribad ja foolium (v.a laiendatud plaadid, lehed või ribad)

3,3

0

7507 11 00

Legeerimata niklist torud

Tollimaksuvaba

0

7507 12 00

Niklisulamitest torud

Tollimaksuvaba

0

7507 20 00

Niklist toruliitmikud

2,5

0

7508 10 00

Nikkeltraadist riie, võred ja võrgud

Tollimaksuvaba

0

7508 90 00

Mujal nimetamata nikkeltooted

Tollimaksuvaba

0

7601 10 00

Legeerimata alumiinium, survetöötlemata

6

5

7601 20 10

Survetöötlemata primaarsed alumiiniumisulamid

6

5
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7601 20 91

Survetöötlemata sekundaarsed alumiiniumisulamid, valuplokkidena või vedelas olekus

6

5

7601 20 99

Survetöötlemata sekundaarsed alumiiniumisulamid (v.a valuplokkidena või vedelas ole
kus)

6

5

7602 00 11

Alumiiniumist trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saagimisjäätmed ja viilmed;
värvitud, kaetud või ühendatud lehtede ja fooliumi jäätmed, paksusega kuni 0,2 mm
(aluskihti arvestamata), alumiiniumist

Tollimaksuvaba

0

7602 00 19

Alumiiniumijäätmed, kaasa arvatud defektsed detailid ja detailid, mis on muutunud
tootmise või töötlemise käigus kasutuskõlbmatuks (v.a räbu, tagi jm raua ja terase toot
mise jäätmed; mis sisaldavad ringlussevõetavat alumiiniumi silikaatide, valuplokkide
jms primaarkujul, sulatatud jäätmetest või jääkidest, alumiiniumist, tuhk ja sade alumii
niumi tootmisest ning jäätmed, mis kuuluvad rubriiki 7602 00 11)

Tollimaksuvaba

0

7602 00 90

Alumiiniumijäägid (v.a räbu, tagi jm raua ja terase tootmise jäätmed; mis sisaldavad
taastatavat alumiiniumi silikaatide, valuplokkide jms survetöötlemata kujul alumiiniumi
ümbersulatatud jäätmetest ja jääkidest ning tuhk ja sade alumiiniumi tootmisest)

Tollimaksuvaba

0

7603 10 00

Mittekihilise struktuuriga alumiiniumipulbrid, v.a alumiiniumigraanulid

5

0

7603 20 00

Kihilise struktuuriga alumiiniumipulbrid; alumiiniumihelbed, v.a alumiiniumigraanulid
ja litrid

5

0

7604 10 10

Legeerimata alumiiniumist varbmaterjal

7,5

0

7604 10 90

Mujal nimetamata legeerimata alumiiniumist profiilid

7,5

0

7604 21 00

Mujal nimetamata alumiiniumisulamitest õõnesprofiilid

7,5

0

7604 29 10

Alumiiniumisulamitest varbmaterjal

7,5

0

7604 29 90

Mujal nimetamata alumiiniumisulamitest täisprofiilid

7,5

0

7605 11 00

Legeerimata alumiiniumist traat, ristlõike maksimaalmõõtmega üle 7 mm (v.a trossikee,
trossid, punutud lindid jms ja muud rubriigi 7614 tooted ning elektriisolatsiooniga
traadid)

7,5

0

7605 19 00

Legeerimata alumiiniumist traat, ristlõike maksimaalmõõtmega kuni 7 mm (v.a trossi
kee, kaablid, trossid jms rubriigi 7614 tooted, elektriisolatsiooniga traadid ja keeled
muusikariistadele)

7,5

0

7605 21 00

Alumiiniumisulamitest traat, ristlõike maksimaalmõõtmega üle 7 mm (v.a trossikee,
trossid, punutud lindid jms rubriigi 7614 tooted, elektriisolatsiooniga traadid)

7,5

0
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7605 29 00

Alumiiniumisulamitest traat, ristlõike maksimaalmõõtmega kuni 7 mm (v.a trossikee,
kablid, trossid jms rubriigi 7614 tooted, elektriisolatsiooniga traadid ja keeled muusika
riistadele)

7,5

0

7606 11 10

Legeerimata alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad, paksusega üle 0,2 mm, täisnurksed,
sh ruudukujulised, värvitud, lakitud või plastiga kaetud

7,5

0

7606 11 91

Legeerimata alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad, paksusega üle 0,2 mm, kuid alla
3 mm, täisnurksed, sh ruudukujulised, (v.a värvitud, lakitud või plastiga kaetud tooted
ning laiendatud plaadid, lehed ja ribad)

7,5

0

7606 11 93

Legeerimata alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad, paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla
6 mm, täisnurksed, sh ruudukujulised, (v.a värvitud, lakitud või plastiga kaetud tooted)

7,5

0

7606 11 99

Legeerimata alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad, paksusega vähemalt 6 mm, täisnurk
sed, sh ruudukujulised, (v.a värvitud, lakitud või plastiga kaetud tooted)

7,5

0

7606 12 10

Alumiiniumisulamitest ribad ribakardinate jaoks

7,5

0

7606 12 50

Alumiiniumisulamitest plaadid, lehed ja ribad, paksusega üle 0,2 mm, täisnurksed, sh
ruudukujulised, värvitud, lakitud või plastiga kaetud (v.a ribad ribakardinate jaoks)

7,5

0

7606 12 91

Alumiiniumisulamitest plaadid, lehed ja ribad, paksusega üle 0,2 mm, kuid alla 3 mm,
täisnurksed, sh ruudukujulised, (v.a värvitud, lakitud või plastiga kaetud tooted, ribad
ribakardinate jaoks ning laiendatud plaadid, lehed ja ribad)

7,5

0

7606 12 93

Alumiiniumisulamitest plaadid, lehed ja ribad, paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla
6 mm, täisnurksed, sh ruudukujulised, (v.a värvitud, lakitud või plastiga kaetud tooted)

7,5

0

7606 12 99

Alumiiniumisulamitest plaadid, lehed ja ribad, paksusega vähemalt 6 mm, täisnurksed,
sh ruudukujulised, (v.a värvitud, lakitud või plastiga kaetud tooted)

7,5

0

7606 91 00

Legeerimata alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad, paksusega üle 0,2 mm (v.a täisnurk
sed (sh ruudukujulised))

7,5

0

7606 92 00

Alumiiniumisulamitest plaadid, lehed ja ribad, paksusega üle 0,2 mm (v.a täisnurksed
(sh ruudukujulised))

7,5

0

7607 11 10

Alumiiniumfoolium, aluskihita, valtsitud, kuid edasi töötlemata, paksusega alla
0,021 mm (v.a rubriigi 3212 trükifoolium ja jõulukuusekaunistused)

7,5

0
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7607 11 90

Alumiiniumfoolium, aluskihita, valtsitud, kuid edasi töötlemata, paksusega vähemalt
0,021 mm, kuid mitte üle 0,2 mm (v.a rubriigi 3212 trükifoolium ja jõulukuusekaunis
tused)

7,5

0

7607 19 10

Alumiiniumfoolium, aluskihita, valtsitud, edasi töödeldud, paksusega alla 0,021 mm (v.
a rubriigi 3212 trükifoolium ja jõulukuusekaunistused)

7,5

0

7607 19 91

Alumiiniumfoolium, aluskihita, valtsitud, edasi töödeldud, paksusega vähemalt
0,021 mm, kuid mitte üle 0,2 mm, isekleepuv (v.a rubriigi 3212 trükifoolium ja jõulu
kuusekaunistused)

7,5

0

7607 19 99

Alumiiniumfoolium, aluskihita, valtsitud, edasi töödeldud, paksusega vähemalt
0,021 mm, kuid mitte üle 0,2 mm (aluskihti arvestamata), mitte isekleepuv (v.a rubriigi
3212 trükifoolium ja jõulukuusekaunistused)

7,5

0

7607 20 10

Alumiiniumfoolium, aluskihiga, paksusega alla 0,021 mm (aluskihti arvestamata) (v.a
rubriigi 3212 trükifoolium, jõulukuusekaunistused)

10

0

7607 20 91

Alumiiniumfoolium, aluskihiga, valtsitud, töödeldud, paksusega vähemalt 0,021 mm,
kuid mitte üle 0,2 mm (aluskihti arvestamata), isekleepuv (v.a rubriigi 3212 trükifoo
lium ja jõulukuusekaunistused)

7,5

0

7607 20 99

Alumiiniumfoolium, aluskihiga, paksusega vähemalt 0,021 mm, kuid mitte üle
0,2 mm (aluskihti arvestamata), mitte isekleepuv (v.a rubriigi 3212 trükifoolium ja jõu
lukuusekaunistused)

7,5

0

7608 10 00

Legeerimata alumiiniumist torud (v.a õõnesprofiilid)

7,5

0

7608 20 20

Alumiiniumisulamitest torud, keevitatud (v.a õõnesprofiilid)

7,5

0

7608 20 81

Alumiiniumisulamitest torud, pärast pressimist edasi töötlemata (v.a õõnesprofiilid)

7,5

0

7608 20 89

Alumiiniumisulamitest torud (v.a keevitatud või pärast pressimist edasi töötlemata too
ted ning õõnesprofiilid)

7,5

0

7609 00 00

Alumiiniumist toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)

5,9

0
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7610 10 00

Alumiiniumist uksed, nende piidad ja lävepakud, aknad ja nende raamid

6

0

7610 90 10

Alumiiniumist sillad ja sillasektsioonid, tornid ja sõrestikmastid

7

0

7610 90 90

Mujal nimetamata alumiiniumkonstruktsioonid ja nende osad ning mujal nimetamata
alumiiniumist plaadid, vardad, profiilid, torud jms alumiiniumtooted ehituskonstrukt
sioonides kasutamiseks (v.a rubriigi 9406 kokkupandavad ehitised, uksed ja aknad,
nende piidad ja lävepakud, sillad ja sillasektsioonid, tornid ja sõrestikmastid)

6

0

7611 00 00

Alumiiniumist reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a
suru- või vedelgaas), mahuga üle 300 liitri, mehaaniliste või soojustehniliste seadme
teta, soojusisolatsiooniga või soojusisolatsioonita (v.a mahutid, spetsiaalselt ehitatud või
varustatud ühe või mitme transpordiviisi jaoks)

6

0

7612 10 00

Alumiiniumist kokkupressitavad silindrilised mahutid

6

0

7612 90 10

Alumiiniumist jäigad silindrilised mahutid

6

0

7612 90 20

Alumiiniumist anumad, mida kasutatakse aerosoolide jaoks

6

0

7612 90 91

Mujal nimetamata alumiiniumist vaadid, trumlid, plekknõud, toosid jms mahutid mis
tahes ainete jaoks (v.a suru- või vedelgaas), mahuga vähemalt 50 liitrit, kuid mitte üle
300 liitri

6

0

7612 90 98

Mujal nimetamata alumiiniumist vaadid, trumlid, plekknõud, toosid jms mahutid mis
tahes ainete jaoks (v.a suru- või vedelgaas), mahuga alla 50 liitri (v.a kokkupressitavad
silindrilised mahutid, jäigad silindrilised mahutid ja anumad, mida kasutatakse aerosoo
lide jaoks)

6

0

7613 00 00

Alumiiniumist suru- ja vedelgaasimahutid

6

0

7614 10 00

Trossikee, trossid, punutud lindid jms alumiiniumist tooted, terassüdamikuga (v.a elek
triisolatsiooniga tooted)

6

0

7614 90 00

Alumiiniumist trossikee, kaablid, trossid jms alumiiniumtooted (v.a terassüdamikuga ja
elektriisolatsiooniga tooted)

6

0

7615 11 00

Alumiiniumist nõudepesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed, -kindad jms
(v.a sanitaartehnikatooted)

6

0

7615 19 10

Alumiiniumist laua-, köögi- jm majapidamistarbed, nende osad, valatud (v.a rubriigi
7612 plekknõud, toosid jms mahutid, tööriistad, lusikad, kulbid, kahvlid jm rubriikide
8211–8215 tooted, dekoratiivesemed ja tarvikud ning sanitaartehnikatooted)

6

0
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7615 19 90

Alumiiniumist laua-, köögi- jm majapidamistarbed, nende osad, mitte valatud (v.a nõu
depesunuustikud, küürimis- või poleerimispadjakesed, -kindad jms alumiiniumist too
ted, rubriigi 7612 plekknõud, toosid jms mahutid, tööriistad, lusikad, kulbid, kahvlid
jm rubriikide 8211–8215 tooted, dekoratiivesemed ja tarvikud ning sanitaartehnika
tooted)

6

0

7615 20 00

Alumiiniumist sanitaartehnikatooted ja nende osad (v.a rubriigi 7612 plekknõud, too
sid jms mahutid, ning tarvikud)

6

0

7616 10 00

Alumiiniumist naelad, tihvtid, rõhknaelad, kruvid, poldid, mutrid, kruvikonksud, nee
did, tüüblid, splindid, seibid jms (v.a klambrid plokkidena, korgid, prundid jms, keer
mestatud)

6

0

7616 91 00

Alumiiniumtraadist riie, võred, võrgud ja tarad (v.a riie metallikiududest rõivaste, voo
derduse vms jaoks ning riidest võrest või võrgust valmistatud käsisõelad ja masinao
sad)

6

0

7616 99 10

Mujal nimetamata alumiiniumtooted, valatud

6

0

7616 99 90

Mujal nimetamata alumiiniumtooted, mitte valatud

6

0

7801 10 00

Survetöötlemata plii, rafineeritud

2,5

0

7801 91 00

Survetöötlemata plii, muudest elementidest massilt valdavana antimoni sisaldav

2,5

0

7801 99 10

Survetöötlemata plii, rafineerimiseks, hõbedasisaldusega vähemalt 0,02 % massist (toor
plii)

Tollimaksuvaba

0

7801 99 91

Survetöötlemata pliisulamid (v.a muudest elementidest massilt valdavana antimoni si
saldav plii ning plii rafineerimiseks, hõbedasisaldusega vähemalt 0,02 % massist (toor
plii))

2,5

0

7801 99 99

Survetöötlemata plii (v.a muudest elementidest massilt valdavana antimoni sisaldav plii
ning plii rafineerimiseks, hõbedasisaldusega vähemalt 0,02 % massist (toorplii), pliisula
mid ja rafineeritud plii)

2,5

0

7802 00 00

Pliijäätmed ja -jäägid (v.a rubriigi 2620 pliitootmise tuhk ja sade, rubriigi 7801 valu
plokid jms survetöötlemata kujud, ümbersulatatud pliijäätmetest ja jääkidest, primaare
lementide, -patareide ja akude jäätmed ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0

7804 11 00

Pliist lehed, ribad ja foolium paksusega mitte üle 0,2 mm (aluskihti arvestamata)

5

0
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7804 19 00

Pliist plaadid; pliist lehed, ribad ja foolium paksusega üle 0,2 mm (aluskihti arvesta
mata)

5

0

7804 20 00

Pliipulbrid ja -helbed, v.a pliigraanulid ja rubriigi 8308 litrid

Tollimaksuvaba

0

7806 00 10

Pliist kiirguskaitsekihiga mahutid radioaktiivsete ainete veoks ja säilitamiseks (Euratom)
(v.a mahutid, mis on spetsiaalselt ehitatud või varustatud ühe või mitme transpordiviisi
jaoks)

Tollimaksuvaba

0

7806 00 30

Mujal nimetamata pliist varbmaterjal, profiilid ja traat

5

0

7806 00 50

Pliist torud ja toruliitmikud (näiteks toruühendused, põlvised, -muhvid)

5

0

7806 00 90

Mujal nimetamata pliitooted

5

0

7901 11 00

Survetöötlemata tsink, legeerimata, tsingisisaldusega vähemalt 99,99 % massist

2,5

0

7901 12 10

Survetöötlemata tsink, legeerimata, tsingisisaldusega vähemalt 99,99 % massist, kuid
alla 99,99 % massist

2,5

0

7901 12 30

Survetöötlemata tsink, legeerimata, tsingisisaldusega vähemalt 98,5 % massist, kuid alla
99,95 % massist

2,5

0

7901 12 90

Survetöötlemata tsink, legeerimata, tsingisisaldusega vähemalt 97,5 % massist, kuid alla
98,5 % massist

2,5

0

7901 20 00

Survetöötlemata tsingisulamid

2,5

0

7902 00 00

Tsingijäätmed ja -jäägid (v.a rubriigi 2620 tsingitootmise tuhk ja sade, rubriigi 7901
valuplokid jms survetöötlemata kujud, ümbersulatatud tsingijäätmetest ja jääkidest, pri
maarelementide, -patareide ja akude jäätmed ja jäägid)

Tollimaksuvaba

0

7903 10 00

Tsingitolm

2,5

0

7903 90 00

Tsingipulbrid ja -helbed, v.a tsingigraanulid ja rubriigi 8308 litrid ning tsingitolm

2,5

0

7904 00 00

Mujal nimetamata tsingist varbmaterjal, profiilid ja traat.

5

0

7905 00 00

Tsingist plaadid, lehed, ribad ja foolium

5

0
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7907 00 10

Tsingist torud ja toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)

5

0

7907 00 90

Mujal nimetamata tsinktooted

5

0

8001 10 00

Survetöötlemata tina, legeerimata

Tollimaksuvaba

0

8001 20 00

Survetöötlemata tinasulamid

Tollimaksuvaba

0

8002 00 00

Tinajäätmed ja -jäägid (v.a rubriigi 2620 tinatootmise tuhk ja sade, rubriigi 8001 valu
plokid jms survetöötlemata kujud, ümbersulatatud tinajäätmetest ja -jääkidest)

Tollimaksuvaba

0

8003 00 00

Mujal nimetamata tinast varbmaterjal, profiilid ja traat

Tollimaksuvaba

0

8007 00 10

Tinast plaadid, lehed ja ribad, paksusega üle 0,2 mm

Tollimaksuvaba

0

8007 00 30

Tinafoolium, trükiga kaetud või mitte, paberist, papist, plastist vms materjalist alusel
või ilma, paksusega mitte üle 0,2 mm (aluskihti arvestamata); tinapulbrid ja -helbed (v.
a tinagraanulid ja rubriigi 8308 litrid)

Tollimaksuvaba

0

8007 00 50

Tinast torud ja toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)

Tollimaksuvaba

0

8007 00 90

Mujal nimetamata tinatooted

Tollimaksuvaba

0

8101 10 00

Volframipulbrid

5

0

8101 94 00

Survetöötlemata volfram, sh üksnes paagutamise teel saadud kangid

5

0

8101 96 00

Volframtraat

6

0

8101 97 00

Volframi jäätmed ja jäägid, v.a volframi sisaldavad tuhk ja sade

Tollimaksuvaba

0

8101 99 10

Mujal nimetamata volframist varbmaterjal (v.a üksnes paagutamise teel saadud), profii
lid, plaadid, lehed, ribad ja foolium

6

0

8101 99 90

Mujal nimetamata volframtooted

7

0

8102 10 00

Molübdeenipulbrid

4

0

8102 94 00

Survetöötlemata molübdeen, sh üksnes paagutamise teel saadud kangid

3

0
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8102 95 00

Mujal nimetamata molübdeenist varbmaterjal (v.a üksnes paagutamise teel saadud),
profiilid, plaadid, lehed, ribad ja foolium

5

0

8102 96 00

Molübdeentraat

6,1

0

8102 97 00

Molübdeeni jäätmed ja jäägid, v.a molübdeeni sisaldavad tuhk ja sade

Tollimaksuvaba

0

8102 99 00

Mujal nimetamata molübdeentooted

7

0

8103 20 00

Survetöötlemata tantaal, sh üksnes paagutamise teel saadud varbmaterjal; tantaalipul
brid

Tollimaksuvaba

0

8103 30 00

Tantaali jäätmed ja jäägid (v.a tantaali sisaldavad tuhk ja sade)

Tollimaksuvaba

0

8103 90 10

Mujal nimetamata tantaalist varbmaterjal (v.a üksnes paagutamise teel saadud), profii
lid, traat, plaadid, lehed, ribad ja foolium

3

0

8103 90 90

Mujal nimetamata tantaaltooted

4

0

8104 11 00

Survetöötlemata magneesium, magneesiumisisaldusega vähemalt 99,8 % massist

5,3

0

8104 19 00

Survetöötlemata magneesium, magneesiumisisaldusega alla 99,8 % massist

4

0

8104 20 00

Magneesiumi jäätmed ja jäägid, v.a magneesiumi sisaldavad tuhk ja sade ning jämeduse
järgi sorteeritud magneesiumipuru ja -laastud

Tollimaksuvaba

0

8104 30 00

Jämeduse järgi sorteeritud magneesiumipuru ja -laastud; magneesiumipulbrid

4

0

8104 90 00

Mujal nimetamata magneesiumist tooted

4

0

8105 20 00

Koobaltikivi jm koobaltitootmise vahesaadused; survetöötlemata koobalt; koobaltipul
brid

Tollimaksuvaba

0

8105 30 00

Koobalti jäätmed ja jäägid, v.a koobaltit sisaldavad tuhk ja sade

Tollimaksuvaba

0

8105 90 00

Mujal nimetamata koobaltist tooted

3

0

8106 00 10

Survetöötlemata vismut; vismutipulbrid; vismuti jäätmed ja jäägid, v.a vismutit sisalda
vad tuhk ja sade

Tollimaksuvaba

0
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8106 00 90

Mujal nimetamata vismutist tooted

2

0

8107 20 00

Survetöötlemata kaadmium; kaadmiumipulbrid

3

0

8107 30 00

Kaadmiumi jäätmed ja jäägid, v.a kaadmiumi sisaldavad tuhk ja sade

Tollimaksuvaba

0

8107 90 00

Mujal nimetamata kaadmiumist tooted

4

0

8108 20 00

Survetöötlemata titaan; titaanipulbrid

5

0

8108 30 00

Titaani jäätmed ja jäägid, v.a titaani sisaldavad tuhk ja sade

5

0

8108 90 30

Mujal nimetamata titaanist varbmaterjal, profiilid ja traat

7

0

8108 90 50

Titaanist plaadid, lehed, ribad ja foolium

7

0

8108 90 60

Titaantorud

7

0

8108 90 90

Mujal nimetamata titaanist tooted

7

0

8109 20 00

Survetöötlemata tsirkoonium; tsirkooniumipulbrid

5

0

8109 30 00

Tsirkooniumi jäätmed ja jäägid, v.a tsirkooniumi sisaldavad tuhk ja sade

Tollimaksuvaba

0

8109 90 00

Mujal nimetamata tsirkooniumist tooted

9

0

8110 10 00

Survetöötlemata antimon; antimonipulbrid

7

3

8110 20 00

Antimoni jäätmed ja jäägid, v.a antimoni sisaldavad tuhk ja sade

Tollimaksuvaba

0

8110 90 00

Mujal nimetamata antimonist tooted

7

0

8111 00 11

Survetöötlemata mangaan; mangaanpulbrid

Tollimaksuvaba

0

8111 00 19

Mangaani jäätmed ja jäägid (v.a mangaani sisaldavad tuhk ja sade)

Tollimaksuvaba

0

8111 00 90

Mujal nimetamata mangaanist tooted

5

0

8112 12 00

Survetöötlemata berüllium; berülliumipulbrid

Tollimaksuvaba

0

8112 13 00

Berülliumi jäätmed ja jäägid, v.a berülliumi sisaldavad tuhk ja sade

Tollimaksuvaba

0
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3

0

8112 19 00

Mujal nimetamata berülliumist tooted

8112 21 10

Kroomisulamid, mis sisaldavad üle 10 % massist niklit, survetöötlemata; sellistest sula
mitest pulbrid (v.a kroomi või selliseid kroomisulameid sisaldavad tuhk ja sade)

Tollimaksuvaba

0

8112 21 90

Survetöötlemata kroom; kroomipulbrid (v.a kroomisulamid, mis sisaldavad üle 10 %
massist niklit)

3

0

8112 22 00

Kroomi jäätmed ja jäägid (v.a kroomi ja kroomisulameid, mis sisaldavad üle 10 % mas
sist niklit, sisaldavad tuhk ja sade)

Tollimaksuvaba

0

8112 29 00

Mujal nimetamata kroomist tooted

5

0

8112 51 00

Survetöötlemata tallium; talliumipulbrid

1,5

0

8112 52 00

Talliumi jäätmed ja jäägid, v.a talliumi sisaldavad tuhk ja sade

Tollimaksuvaba

0

8112 59 00

Mujal nimetamata talliumist tooted

3

0

8112 92 10

Survetöötlemata hafnium; hafniumipulbrid; hafniumi jäätmed ja jäägid (v.a hafniumi si
saldavad tuhk ja sade)

3

0

8112 92 21

Nioobiumi, reeniumi; galliumi; indiumi; vanaadiumi; germaaniumi jäätmed ja jäägid (v.
a neid metalle sisaldavad tuhk ja sade)

Tollimaksuvaba

0

8112 92 31

Survetöötlemata nioobium ja reenium; nioobiumi- ja reeniumipulbrid

3

0

8112 92 81

Survetöötlemata indium; indiumipulbrid

2

0

8112 92 89

Survetöötlemata gallium; galliumipulbrid

1,5

0

8112 92 91

Survetöötlemata vanaadium; vanaadiumipulbrid vanaadiumi jäätmed ja jäägid (v.a va
naadiumi sisaldavad tuhk ja sade)

Tollimaksuvaba

0

8112 92 95

Survetöötlemata germaanium; germaaniumipulbrid

4,5

0

8112 99 20

Mujal nimetamata tooted hafniumist ja germaaniumist

7

0

8112 99 30

Mujal nimetamata tooted nioobiumist ja reeniumist

9

0

8112 99 70

Mujal nimetamata tooted galliumist; indiumist ja vanaadiumist

3

0

8113 00 20

Survetöötlemata metallkeraamika

4

0
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Tollimaksuvaba

0

5

0

8113 00 40

Metallkeraamika jäätmed ja jäägid (v.a metallkeraamikat sisaldavad tuhk ja sade)

8113 00 90

Mujal nimetamata metallkeraamikatooted

8201 10 00

Labidad ja kühvlid, mitteväärismetallist tööosadega

1,7

0

8201 20 00

Hangud ja hargid, mitteväärismetallist tööosadega

1,7

0

8201 30 00

Kõplad, kirkad ja rehad, mitteväärismetallist tööosadega (v.a jääkirved)

1,7

0

8201 40 00

Kirved, kiinid, raiehaamrid jms raieriistad, mitteväärismetallist tööosadega (v.a jääkir
ved)

1,7

0

8201 50 00

Aia- ja oksakäärid jms ühekäekäärid (sh linnukäärid), mitteväärismetallist tööosadega

1,7

0

8201 60 00

Hekikäärid, kahekäeoksakäärid jms kahekäekäärid, mitteväärismetallist tööosadega

1,7

0

8201 90 00

Vikatid, sirbid, lõikenoad heinaniidumasinate jaoks, puulõhkumiskiilud jm käsi-tööriis
tad põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks, mitteväärismetallist tööosadega (v.a labidad,
kühvlid, hangud, hargid, kõplad, kirkad, rehad, kirved, kiinid, raiehaamrid jms raieriis
tad, linnukäärid, aia- ja oksakäärid jms ühekäekäärid, hekikäärid, kahekäeoksakäärid
jms kahekäekäärid)

1,7

0

8202 10 00

Käsisaed, mitteväärismetallist tööosadega (v.a mehaanilised saed)

1,7

0

8202 20 00

Mitteväärismetallist lintsaelehed

1,7

0

8202 31 00

Ketassaagide mitteväärismetallist saekettad (sh pikisaagimiseks ja soonelõikamiseks), te
rasest töötava osaga

2,7

0

8202 39 00

Ketassaagide mitteväärismetallist saekettad (sh pikisaagimiseks ja soonelõikamiseks) ja
nende osad, muu kui terasest töötava osaga

2,7

0

8202 40 00

Mitteväärismetallist kettsaelabad

1,7

0

8202 91 00

Otsehammastusega saelehed metalli töötlemiseks

2,7

0
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8202 99 11

Mitteväärismetallist saelehed (sh hammastamata saelehed) metalli töötlemiseks, terasest
töötava osaga (v.a lintsaelehed, saekettad ja otsehammastusega saelehed)

2,7

0

8202 99 19

Mitteväärismetallist saelehed (sh hammastamata saelehed) muude materjalide kui me
talli töötlemiseks, terasest töötava osaga (v.a lintsaelehed, saekettad, saelehed pikisaagi
miseks ja soonelõikamiseks ja kettsaelabad)

2,7

0

8202 99 90

Mitteväärismetallist saelehed (sh hammastamata saelehed), muudest materjalidest kui
terasest töötava osaga (v.a lintsaelehed, saekettad, saelehed pikisaagimiseks ja soonelõi
kamiseks ja kettsaelabad)

2,7

0

8203 10 00

Mitteväärismetallist viilid, rasplid jms käsi-tööriistad

1,7

0

8203 20 10

Mitteväärismetallist pintsetid, mida ei kasutata meditsiinis

1,7

0

8203 20 90

Tangid, sealhulgas lõiketangid, pihid jms mitteväärismetallist käsi-tööriistad (v.a pintse
tid)

1,7

0

8203 30 00

Mitteväärismetallist metallikäärid jms käsi-tööriistad

1,7

0

8203 40 00

Mitteväärismetallist torulõikurid, polditangid, augurauad jms käsi-tööriistad

1,7

0

8204 11 00

Mitteväärismetallist käsimutrivõtmed (sh dünamomeetrilised võtmed), mittetellitavad

1,7

0

8204 12 00

Mitteväärismetallist käsimutrivõtmed (sh dünamomeetrilised võtmed), tellitavad (v.a ta
pivõtmed)

1,7

0

8204 20 00

Mutrivõtmete vahetatavad otsikud, käepidemega või ilma, mitteväärismetallist

1,7

0

8205 10 00

Käsi-tööriistad puurimiseks, sise- ja väliskeermestamiseks

1,7

0

8205 20 00

Vasarad ja haamrid, mitteväärismetallist tööosadega

3,7

0

8205 30 00

Höövlid, meislid, peitlid jms puidulõikeriistad

3,7

0

8205 40 00

Käsi-kruvikeerajad

3,7

0

8205 51 00

Mujal nimetamata majapidamistööriistad, mittemehaanilised, mitteväärismetallist tööo
sadega

3,7

0

8205 59 10

Mujal nimetamata tööriistad müürsepa-, vormimis-, tsemendi-, krohvi- ja maalritööde
tegemiseks

3,7

0
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8205 59 30

Needi-, naela– ja tüüblipüstolid jms käsi-tööriistad

2,7

0

8205 59 90

Mujal nimetamata käsi-tööriistad (sh klaasilõiketeemandid), mitteväärismetallist

2,7

0

8205 60 00

Leeklambid jms (v.a gaasiga töötavad leeklambid)

2,7

0

8205 70 00

Kruustangid, pitskruvid jms (v.a tööpinkide osad ja tarvikud)

3,7

0

8205 80 00

alasid; teisaldatavad ääsid; Raamidega lihvkettad (käsiajamiga või pedaaliga)

2,7

0

8205 90 00

Komplektid kahe või enama eelneva alamrubriigi toodetest

3,7

0

8206 00 00

Jaemüügiks pakendatud komplektid kahest või enamast rubriikidesse 8202–8205 kuu
luvast tööriistast

3,7

0

8207 13 00

Vahetatavad paagutatud metallkarbiididest või metallkeraamikast töötava osaga tööriis
tad kivi- või pinnasepuuride jaoks

2,7

0

8207 19 10

Vahetatavad teemandist või aglomeeritud teemandist töötava osaga tööriistad kivi- või
pinnasepuuride jaoks

2,7

0

8207 19 90

Vahetatavad paagutatud tööriistad kivi- või pinnasepuuride jaoks, mille töötav osa on
muust materjalist kui metallkarbiididest või metallkeraamikast, teemandist või aglomee
ritud teemandist

2,7

0

8207 20 10

Vahetatavad tõmbesilmad, ekstrudeerimismatriitsid teemandist või aglomeeritud tee
mandist töötava osaga

2,7

0

8207 20 90

Vahetatavad tõmbesilmad, ekstrudeerimismatriitsid, mille töötav osa on muust materja
list kui teemandist või aglomeeritud teemandist

2,7

0

8207 30 10

Vahetatavad tööriistad pressimiseks, lehtstantsimiseks või mulgustamiseks, metalli tööt
lemiseks

2,7

0

8207 30 90

Vahetatavad tööriistad pressimiseks, lehtstantsimiseks või mulgustamiseks, muude ma
terjalide kui metalli töötlemiseks

2,7

0

8207 40 10

Vahetatavad tööriistad sisekeermestamiseks

2,7

0
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8207 40 30

Vahetatavad tööriistad väliskeermestamiseks

2,7

0

8207 40 90

Vahetatavad tööriistad muude materjalide kui metalli sise- või väliskeermestamiseks

2,7

0

8207 50 10

Vahetatavad tööriistad puurimiseks, teemandist või aglomeeritud teemandist töötava
osaga (v.a tööriistad kivi või pinnasepuuride jaoks ja sisekeermestamiseks)

2,7

0

8207 50 30

Vahetatavad müüripuurid, mille töötav osa on muust materjalist kui teemandist või
aglomeeritud teemandist

2,7

0

8207 50 50

Vahetatavad tööriistad metallide puurimiseks, mille töötavad osad on paagutatud me
tallkarbiidist või metallkeraamikast (v.a tööriistad sisekeermestamiseks)

2,7

0

8207 50 60

Vahetatavad tööriistad puurimiseks, metalli töötlemiseks, mille töötavad osad on kiir
lõiketerasest (v.a tööriistad sisekeermestamiseks)

2,7

0

8207 50 70

Vahetatavad tööriistad metallide puurimiseks, mille töötavad osad on muudest materja
lidest kui teemandist, aglomeeritud teemandist, paagutatud metallkarbiidist või metall
keraamikast (v.a tööriistad sisekeermestamiseks)

2,7

0

8207 50 90

Vahetatavad tööriistad puurimiseks, muude materjalide kui metalli töötlemiseks, muust
materjalist kui teemandist või aglomeeritud teemandist töötava osaga (v.a tööriistad
kivi või pinnasepuuride jaoks, müüripuurid ja tööriistad sisekeermestamiseks)

2,7

0

8207 60 10

Vahetatavad tööriistad sisetreimiseks või kammlõikamiseks, teemandist või aglomeeri
tud teemandist töötava osaga

2,7

0

8207 60 30

Vahetatavad tööriistad sisetreimiseks või metalli puurimiseks

2,7

0

8207 60 50

Vahetatavad tööriistad muude materjalide kui metalli sisetreimiseks, mille töötav osa
on muust materjalist kui teemant või aglomeeritud teemant

2,7

0

8207 60 70

Vahetatavad tööriistad metalli kammlõikamiseks

2,7

0

8207 60 90

Kammlõikamise tööriistad metalli töötlemiseks, mille töötav osa on muust materjalist
kui teemant või aglomeeritud teemant

2,7

0

8207 70 10

Vahetatavad tööriistad metalli freesimiseks, paagutatud metallkarbiididest või metallke
raamikast töötava osaga

2,7

0
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8207 70 31

Vahetatavad varrega tööriistad metalli freesimiseks, muust materjalist kui paagutatud
metallkarbiididest või metallkeraamikast töötava osaga

2,7

0

8207 70 35

Vahetatavad tigufreesid metalli töötlemiseks, muust materjalist kui paagutatud metall
karbiididest või metallkeraamikast töötava osaga

2,7

0

8207 70 38

Vahetatavad tööriistad metalli freesimiseks, muust materjalist kui paagutatud metallkar
biididest või metallkeraamikast töötava osaga (v.a varrega ja tigufreesid)

2,7

0

8207 70 90

Vahetatavad tööriistad muude materjalide freesimiseks peale metalli

2,7

0

8207 80 11

Vahetatavad tööriistad metalli treimiseks, metallkarbiididest või metallkeraamikast töö
tava osaga

2,7

0

8207 80 19

Vahetatavad tööriistad treimiseks ja metalli töötlemiseks, muust materjalist kui metall
karbiididest või metallkeraamikast töötava osaga

2,7

0

8207 80 90

Vahetatavad tööriistad muude materjalide treimiseks peale metalli

2,7

0

8207 90 10

Mujal nimetamata vahetatavad tööinstrumendid mehaaniliste või mittemehaaniliste kä
sitööriistade ja tööpinkide jaoks, teemandist või aglomeeritud teemandist töötava osaga

2,7

0

8207 90 30

Mitteväärismetallist kruvikeeraja otsikud

2,7

0

8207 90 50

Vahetatavad hambalõikeriistad (v.a hambalõike freesimistööriistad)

2,7

0

8207 90 71

Mujal nimetamata vahetatavad tööinstrumendid mehaaniliste või mittemehaaniliste kä
sitööriistade ja tööpinkide jaoks, metalli töötlemiseks, paagutatud metallkarbiidist või
metallkeraamikast töötava osaga

2,7

0

8207 90 78

Mujal nimetamata vahetatavad tööinstrumendid mehaaniliste või mittemehaaniliste kä
sitööriistade ja tööpinkide jaoks, muude materjalide kui metalli töötlemiseks, paaguta
tud metallkarbiidist või metallkeraamikast töötava osaga

2,7

0

8207 90 91

Mujal nimetamata vahetatavad tööinstrumendid mehaaniliste või mittemehaaniliste kä
sitööriistade ja tööpinkide jaoks, metalli töötlemiseks, muust materjalist kui teemandist,
aglomeeritud teemandist, paagutatud metallkarbiidist või metallkeraamikast töötava
osaga

2,7

0

8207 90 99

Mujal nimetamata vahetatavad tööinstrumendid mehaaniliste või mittemehaaniliste kä
sitööriistade ja tööpinkide jaoks, muude materjalide kui metalli töötlemiseks, muust
materjalist kui teemandist, aglomeeritud teemandist, paagutatud metallkarbiidist või
metallkeraamikast töötava osaga

2,7

0
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8208 10 00

Mitteväärismetallist noad ja lõiketerad, masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks, metalli
töötlemiseks

1,7

0

8208 20 00

Mitteväärismetallist noad ja lõiketerad, masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks, puidu
töötlemiseks

1,7

0

8208 30 10

Mitteväärismetallist ketasnoad köögiseadmete või toiduainetööstuses kasutatavate masi
nate jaoks

1,7

0

8208 30 90

Mitteväärismetallist noad ja -lõiketerad köögiseadmete või toidutööstuses kasutatavate
masinate jaoks (v.a ketasnoad)

1,7

0

8208 40 00

Mitteväärismetallist noad ja lõiketerad, põllu-, aia- ja metsatööseadmete jaoks (v.a puidu
töötlemiseks)

1,7

0

8208 90 00

Mitteväärismetallist noad ja lõiketerad, masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks (v.a
metalli või puidu töötlemiseks, köögiseadmete ning toidutööstuses kasutatavate masi
nate jaoks, põllu-, aia- ja metsatööseadmete jaoks)

1,7

0

8209 00 20

Tööriistade vahetatavad plaadid, paigale kinnitamata, paagutatud metallkarbiididest või
metallkeraamikast

2,7

0

8209 00 80

Tööriistade plaadid, prussid, otsikud jms, tööriistale monteerimata, metallkeraamikast
(v.a vahetatavad plaadid)

2,7

0

8210 00 00

Käsiajamiga mehaanilised seadmed toidu ja jookide valmistamiseks ning serveerimiseks,
massiga mitte üle 10 kg

2,7

0

8211 10 00

Rubriigi 8211 nugade valikkomplektid; komplektid, milles on rohkem rubriigi 8211
nuge kui muid tooteid

8,5

0

8211 91 30

Pea ja fikseeritud teraga lauanoad, roostevabast terasest

8,5

0

8211 91 80

Fikseeritud teraga lauanoad, mitteväärismetallist (v.a roostevabast terasest pea ja teraga
ning v.a võinoad ja kalanoad)

8,5

0

8211 92 00

Mitteväärismetallist fikseeritud teraga noad (v.a heinanoad, matšeeted, noad ja lõikete
rad masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks, lauanoad, kalanoad, võinoad, habeme
noad, habemenoa terad ja rubriigi 8214 noad)

8,5

0

8211 93 00

Mitteväärismetallist fikseerimata teraga noad (sh aianoad) (v.a habemenoad)

8,5

0

L 356/586

CN 2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kate
gooria

8211 94 00

Mitteväärismetallist terad lauanugadele, taskunugadele jm rubriigi 8211 nugadele

6,7

0

8211 95 00

Mitteväärismetallist noapead lauanugadele, taskunugadele jm rubriigi 8211 nugadele

2,7

0

8212 10 10

Mitteväärismetallist mittevahetatavate teradega terapardlid

2,7

0

8212 10 90

Mitteelektrilised mitteväärismetallist habemenoad ja terapardlid (v.a mittevahetatavate
teradega terapardlid)

2,7

0

8212 20 00

Mitteväärismetallist pardliterad (žiletiterad), sh terade toorikud lintidena

2,7

0

8212 90 00

Mitteelektriliste mitteväärismetallist habemenugade osad (v.a pardliterad (žiletiterad) ja
terade toorikud lintidena)

2,7

0

8213 00 00

Mitteväärismetallist käärid, rätsepakäärid jms käärid, nende terad (v.a hekikäärid, kahe
käeoksakäärid jms kahekäekäärid, aia- ja oksakäärid jms ühekäekäärid ning kabjatangid
seppadele)

4,2

0

8214 10 00

Mitteväärismetallist paberinoad, noad kirjaümbrike lahtilõikamiseks, kaapenoad, pliiat
siteritajad ja nende terad (v.a grupi 83 masinad ja mehaanilised seadmed)

2,7

0

8214 20 00

Mitteväärismetallist maniküüri- ja pediküürikomplektid ja -tarbed (sh küüneviilid) (v.a
tavalised käärid)

2,7

0

8214 90 00

Mitteväärismetallist juukselõikusmasinad, lihuniku- ja köögikirved jm mujal nimeta
mata terariistad

2,7

0

8215 10 20

Komplektid, mis koosnevad ühest või enamast rubriigi 8211 mitteväärismetallist noast
ja vähemalt sama paljudest lusikatest, kahvlitest või muudest rubriigi 8215 toodetest
ning sisaldavad ainult väärismetalliga pinnatud tooteid

4,7

0

8215 10 30

Komplektid, mis koosnevad ühest või enamast rubriigi 8211 roostevabast noast ja vä
hemalt sama paljudest lusikatest, kahvlitest või muudest rubriigi 8215 toodetest ning
sisaldavad vähemalt üht väärismetalliga pinnatud toodet

8,5

0

8215 10 80

Komplektid, mis koosnevad ühest või enamast rubriigi 8211 mitteväärismetallist (v.a
roostevabast metallist) noast ja vähemalt sama paljudest lusikatest, kahvlitest või muu
dest rubriigi 8215 toodetest ning sisaldavad vähemalt üht väärismetalliga pinnatud
toodet

4,7

0

8215 20 10

Komplektid, mis koosnevad ühest või enamast rubriigi 8211 roostevabast noast ja vä
hemalt sama paljudest lusikatest, kahvlitest või muudest rubriigi 8215 toodetest ega si
salda ühtegi väärismetalliga pinnatud toodet

8,5

0
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8215 20 90

Komplektid, mis koosnevad ühest või enamast rubriigi 8211 mitteväärismetallist (v.a
roostevabast metallist) noast ja vähemalt sama paljudest lusikatest, kahvlitest või muu
dest rubriigi 8215 toodetest ega sisalda ühtegi väärismetalliga pinnatud toodet

4,7

0

8215 91 00

Mitteväärismetallist lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kala- ja võinoad,
suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed, pinnatud väärismetalliga (v.a komplektid toode
test nagu linnukäärid ja homaaripurustajad)

4,7

0

8215 99 10

Roostevabast terasest lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kala- ja või
noad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed, väärismetalliga pindamata (v.a komplektid
toodetest nagu linnukäärid ja homaaripurustajad)

8,5

0

8215 99 90

Mitteväärismetallist (v.a roostevabast terasest) lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tor
dilabidad, kala- ja võinoad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed, väärismetalliga pin
damata (v.a komplektid toodetest nagu linnukäärid ja homaaripurustajad)

4,7

0

8301 10 00

Mitteväärismetallist tabalukud

2,7

0

8301 20 00

Mitteväärismetallist mootorsõidukite lukud

2,7

0

8301 30 00

Mitteväärismetallist mööblilukud

2,7

0

8301 40 11

Mitteväärismetallist silinderlukud hoonetele

2,7

0

8301 40 19

Mitteväärismetallist lukud hoonetele (v.a silinderlukud ja tabalukud)

2,7

0

8301 40 90

Mitteväärismetallist lukud (v.a tabalukud, mootorsõidukite lukud, mööblilukud ja lukud
hoonetele)

2,7

0

8301 50 00

Kremoonid ja kremoonidega raamid, lukkudega, mitteväärismetallist

2,7

0

8301 60 00

Mujal nimetamata mitteväärismetallist tabalukkude, lukkude, kremoonide ning kre
moonidega ja lukkudega raamide osad

2,7

0

8301 70 00

Eraldi mitteväärismetallist võtmed tabalukkude, lukkude, kremoonide ning kremoonide
ja lukkudega raamide jaoks, mujal nimetamata

2,7

0

8302 10 00

Mis tahes hinged, mitteväärismetallist

2,7

0

8302 20 00

Mitteväärismetallist kinnitusdetailidega pöörd- või rullrattad

2,7

0

8302 30 00

Muud mitteväärismetallist kinnitusdetailid, furnituurid jms tooted mootorsõidukite
jaoks (v.a hinged ning pöörd- või rullrattad)

2,7

0
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8302 41 00

Muud mitteväärismetallist kinnitusdetailid, furnituurid jms ehitistele (v.a lukud koos
võtmetega ja hinged)

2,7

0

8302 42 00

Muud mitteväärismetallist kinnitusdetailid, furnituurid jms mööbli jaoks (v.a lukud
koos võtmete, hingede ja pöörd- või rullratastega)

2,7

0

8302 49 00

Muud mitteväärismetallist kinnitusdetailid, furnituurid jms (v.a lukud koos võtmetega,
kremoonid ja kremoonidega ja lukkudega raamid, hinged, pöörd- või rullrattad, kinni
tusdetailid ja furnituurid ehitiste, mootorsõidukite või mööbli jaoks)

2,7

0

8302 50 00

Mitteväärismetallist kübaranagid jms kronsteinid, tugijalad

2,7

0

8302 60 00

Uste mitteväärismetallist automaatsulgurid

2,7

0

8303 00 10

Soomustatud või tugevdatud seifid ja hoiukapid, mitteväärismetallist

2,7

0

8303 00 30

Soomustatud või tugevdatud uksed ja üüriseifid, mitteväärismetallist

2,7

0

8303 00 90

Mitteväärismetallist raha– ja dokumendikastid jms (v.a soomustatud või tugevdatud sei
fid ja hoiukapid, uksed ja üüriseifid)

2,7

0

8304 00 00

Mitteväärismetallist toimikukapid, dokumendi- ja kartoteegikapid, paberikarbid ja -alu
sed, pliiatsikarbid, templialused jms kontoritarbed ja -sisseseade (v.a rubriigi 9403 kon
torimööbel ning paberikorvid)

2,7

0

8305 10 00

Kiirköitjate ja mappide mitteväärismetallist detailid ja furnituur (v.a rõhknaelad ning
pandlad raamatutele või registriraamatutele)

2,7

0

8305 20 00

Mitteväärismetallist klambrid plokkidena

2,7

0

8305 90 00

Mitteväärismetallist kontoritarbed nagu kirjaklambrid ja -nurgad, kaardiratsurid (sh ru
briigi 8305 toodete osad) (v.a kiirköitjate ja mappide detailid ja furnituur, klambrid
plokkidena, rõhknaelad ning pandlad raamatutele või registriraamatutele)

2,7

0

8306 10 00

Mitte-elektrilised kellukesed, kellad ja gongid jms tooted, mitteväärismetallist (v.a muu
sikariistad)

Tollimaksuvaba

0

8306 21 00

Mitteväärismetallist kujukesed jm kaunistused, pinnatud väärismetalliga (v.a kunstiteo
sed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed)

Tollimaksuvaba

0

8306 29 10

Vasest kujukesed jm kaunistused, väärismetalliga pindamata (v.a kunstiteosed, kollekt
siooniobjektid ja antiikesemed)

Tollimaksuvaba

0

8306 29 90

Mitteväärismetallist (v.a vasest) kujukesed jm kaunistused, väärismetalliga pindamata (v.
a kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed)

Tollimaksuvaba

0
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8306 30 00

Foto-, pildiraamid jms raamid, mitteväärismetallist; mitteväärismetallist peeglid (v.a op
tilised seadmed)

2,7

0

8307 10 00

Painduvad rauast või terasest torud, furnituuriga või ilma

2,7

0

8307 90 00

Painduvad torud, furnituuriga või ilma, muust mitteväärismetallist (v.a rauast või tera
sest)

2,7

0

8308 10 00

Haagid, aasad, öösid jm mitteväärismetallist detailid rõivastele, jalatsitele, varikatuste,
käekottidele, reisitarvetele jm valmistoodetele

2,7

0

8308 20 00

Mitteväärismetallist toru- või harkneedid

2,7

0

8308 90 00

Haagid, klambrid, pandlad jm mitteväärismetallist detailid rõivastele, jalatsitele, käekot
tidele, reisitarvetele jm valmistoodetele, sh rubriigi 8308 toodete osad (v.a haagid, aa
sad ja öösid ning toru- või harkneedid)

2,7

0

8309 10 00

Mitteväärismetallist kroonkorgid

2,7

0

8309 90 10

Pliist korgikapslid; alumiiniumist korgikapslid, diameetriga üle 21 mm (v.a kroonkor
gid)

3,7

0

8309 90 90

Mitteväärismetallist korgid, punnid ja kaaned (sh pealekeeratavad korgid ja kaaned, va
lamisavaga korgid), pudelite korgikapslid, prundid, plommid, keermestatud korgid jm
pakkimis- ning sulgemisvahendid (v.a kroonkorgid, pliist korgikapslid ja alumiiniumist
korgikapslid, diameetriga üle 21 mm)

2,7

0

8310 00 00

Mitteväärismetallist viidad, nimesildid, aadress-sildid jms plaadid, numbrid, tähed, süm
bolid, sh liiklusmärgid (v.a rubriigi 9405 tooted)

2,7

0

8311 10 10

Keevituselektroodid rauast või terasest südamiku ja tulekindlast materjalist kattega,
elekterkaarkeevituseks

2,7

0

8311 10 90

Kattekihiga mitteväärismetallist elektroodid elekterkaarkeevituseks (v.a rauast või tera
sest südamiku ja tulekindlast materjalist kattega tooted)

2,7

0

8311 20 00

südamikuga mitteväärismetallist elektroodid elekterkaarkeevituseks

2,7

0

8311 30 00

Mitteväärismetallist vardad ja traadid, kattekihi või südamikuga, jootmiseks või gaas
keevituseks (v.a vardad ja traadid jootetinast südamikuga, mis (v.a räbusti) sisaldab vä
hemalt 2 % massist väärismetalle)

2,7

0
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8311 90 00

Metallide ja metallikarbiidide jootmisel, keevitamisel jne kasutatav traat, latid, torud,
plaadid, elektroodid jms tooted (mitteväärismetallist või metallikarbiidist, räbustiga kae
tud või räbustist südamikuga), mujal nimetamata; aglomeeritud mitteväärismetallipul
brist traadid ja latid metallikihi pealekandmiseks pihustamise teel, mujal nimetamata

2,7

0

8401 10 00

Tuumareaktorid (Euratom)

5,7

0

8401 20 00

Mujal nimetamata seadmed ja aparaadid isotoopide eraldamiseks (Euratom)

3,7

0

8401 30 00

Tuumareaktorite kütteelemendid (kassetid), käsitsemisseadmetega kastis, kiiritamata
(Euratom)

3,7

0

8401 40 00

Tuumareaktorite osad, mujal nimetamata (Euratom)

3,7

0

8402 11 00

Veetorukatlad aurutootlusjõudlusega üle 45 t tunnis

2,7

0

8402 12 00

Veetorukatlad aurutootlusjõudlusega kuni 45 t tunnis (v.a keskkütte kuumaveekatlad,
mis võivad toota ka madalrõhuauru)

2,7

0

8402 19 10

Leektorukatlad (v.a keskkütte kuumaveekatlad, mis võivad toota ka madalrõhuauru)

2,7

0

8402 19 90

Auru tootvad katlad, sh kombineeritud ehitusega katlad (v.a veetorukatlad, leektorukat
lad ja keskkütte kuumaveekatlad, mis võivad toota ka madalrõhuauru)

2,7

0

8402 20 00

Ülekuumendatud vee katlad

2,7

0

8402 90 00

Auru tootvate katelde ja ülekuumendatud vee katelde osad, mujal nimetamata

2,7

0

8403 10 10

Malmist keskküttekatlad (v.a rubriigi 8402 auru tootvad katlad ja ülekuumendatud vee
katlad)

2,7

0

8403 10 90

Mitteelektrilised keskküttekatlad muust materjalist peale malmi (v.a rubriigi 8402 auru
tootvad katlad ja ülekuumendatud vee katlad)

2,7

0

8403 90 10

Malmist keskküttekatelde osad, mujal nimetamata

2,7

0

8403 90 90

Keskküttekatelde osad, mujal nimetamata

2,7

0

8404 10 00

Rubriigi 8402 või 8403 katelde abiseadmed (näiteks eelsoojendid (ökonomaiserid), üle
kuumendid, tahmaeemaldid, gaasi rekuperaatorid)

2,7

0
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8404 20 00

Aurujõuseadmete kondensaatorid

2,7

0

8404 90 00

Rubriigi 8402 või 8403 katelde abiseadmete ja aurujõuseadmete kondensaatorite osad,
mujal nimetamata

2,7

0

8405 10 00

Generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, puhastitega või puhastiteta; atsetüleenigene
raatorid ning samalaadsed vesimenetlusega gaasigeneraatorid, puhastitega või puhasti
teta (v.a koksiahjud, elektrolüütmenetlusega gaasigeneraatorid ning karbiidilambid)

1,7

0

8405 90 00

Generaatorgaasi või vesigaasi generaatorite ning atsetüleenigeneraatorite ja samalaad
sete vesimenetlusega gaasigeneraatorite osad, mujal nimetamata

1,7

0

8406 10 00

Auruturbiinid ujuvvahendite jõuseadmeteks

2,7

0

8406 81 10

Elektrigeneraatorite auruturbiinid, võimsusega üle 40 MW

2,7

0

8406 81 90

Auruturbiinid, võimsusega üle 40 MW (v.a ujuvvahendite jõuseadmeteks ja elektrigene
raatorite jaoks)

2,7

0

8406 82 11

Elektrigeneraatorite auruturbiinid, võimsusega kuni 10 MW

2,7

0

8406 82 19

Elektrigeneraatorite auruturbiinid, võimsusega üle 10 MW, aga mitte üle 40 MW

2,7

0

8406 82 90

Auruturbiinid, võimsusega mitte üle 40 MW (v.a ujuvvahendite jõuseadmeteks ja elek
trigeneraatorite jaoks)

2,7

0

8406 90 10

Turbiinide staatori labad, rootorid ja nende labad

2,7

0

8406 90 90

Auruturbiinide osad, mujal nimetamata (v.a staatori labad, rootorid ja nende labad

2,7

0

8407 10 00

Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid, õhusõidukitele

1,7

0

8407 21 10

Sädesüütega päramootorid ujuvvahendite jõuseadmeteks, silindrite töömahuga mitte
üle 325 cm3

6,2

0

8407 21 91

Sädesüütega päramootorid ujuvvahendite jõuseadmeteks, silindrite töömahuga üle
325 cm3, ja võimsusega mitte üle 30 kW

4,2

0

8407 21 99

Sädesüütega päramootorid ujuvvahendite jõuseadmeteks, silindrite töömahuga üle
325 cm3, ja võimsusega üle 30 kW

4,2

0

8407 29 20

Sädesüütega kolb- või rootormootorid ujuvvahendite jõuseadmeteks, võimsusega mitte
üle 200 kW (v.a päramootorid)

4,2

0
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8407 29 80

Sädesüütega kolb- või rootormootorid ujuvvahendite jõuseadmeteks, võimsusega üle
200 kW (v.a päramootorid)

4,2

0

8407 31 00

Grupi 87 sõidukite sädesüütega kolbmootorid, silindrite töömahuga mitte üle 50 cm3

2,7

0

8407 32 10

Grupi 87 sõidukite sädesüütega kolbmootorid, silindrite töömahuga üle 50 cm3, kuid
mitte üle 125 cm3

2,7

0

8407 32 90

Grupi 87 sõidukite sädesüütega kolbmootorid, silindrite töömahuga üle 125 cm3, kuid
mitte üle 250 cm3

2,7

0

8407 33 10

Sädesüütega kolbmootorid grupi 87 sõidukite jaoks, silindrite töömahuga üle 250 cm3,
aga mitte üle 1 000 cm3, alamrubriigi 8701 10 üheteljeliste aiatraktorite tööstuslikuks
kokkupanekuks ning rubriikide 8703, 8704 ja 8705 mootorsõidukitele

2,7

0

8407 33 90

Sädesüütega kolbmootorid grupi 87 sõidukite jaoks, silindrite töömahuga üle 250 cm3,
aga mitte üle 1 000 cm3 (v.a alamrubriigi 8701 10 üheteljeliste aiatraktorite tööstusli
kuks kokkupanekuks ning rubriikide 8703, 8704 ja 8705 mootorsõidukitele)

2,7

0

8407 34 10

Sädesüütega kolbmootorid silindrite töömahuga üle 1 000 cm3, alamrubriigi 8701 10
üheteljeliste aiatraktorite, rubriigi 8703 mootorsõidukite, rubriigi 8704 mootorsõidu
kite silindrite töömahuga alla 2 800 cm3 ja rubriigi 8705 mootorsõidukite tööstusli
kuks kokkupanekuks

2,7

0

8407 34 30

Sädesüütega kolbmootorid grupi 87 sõidukite jaoks, kasutatud, silindrite töömahuga
üle 1 000 cm3

4,2

0

8407 34 91

Sädesüütega kolbmootorid grupi 87 sõidukite jaoks, uued, silindrite töömahuga mitte
üle 1 500 cm3, kuid üle 1 000 cm3 (v.a alamrubriigi 8407 34 10 mootorid)

4,2

0

8407 34 99

Sädesüütega kolbmootorid grupi 87 sõidukite jaoks, uued, silindrite töömahuga üle
1 500 cm3 (v.a alamrubriigi 8701 10 üheteljeliste aiatraktorite, rubriigi 8703 mootor
sõidukite, rubriigi 8704 mootorsõidukite silindrite töömahuga alla 2 800 cm3 ja ru
briigi 8705 mootorsõidukite tööstuslikuks kokkupanekuks kasutatavad tooted)

4,2

0

8407 90 10

Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid silindrite töömahuga alla
250 cm3 (v.a õhusõidukitele või ujuvvahendite jõuseadmeteks ning grupi 87 sõidukite
sädesüütega kolbmootorid)

2,7

0
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8407 90 50

Sädesüütega sisepõlemis-kolbrootormootorid silindrite töömahuga üle 250 cm3, alam
rubriigi 8701 10 üheteljeliste aiatraktorite, rubriigi 8703 mootorsõidukite, ru
briigi 8704 mootorsõidukite silindrite töömahuga alla 2 800 cm3 ja rubriigi 8705
mootorsõidukite tööstuslikuks kokkupanekuks

2,7

0

8407 90 80

Sädesüütega kolbmootorid ja rootormootorid silindrite töömahuga üle 250 cm3 ja
võimsusega mitte üle 10 kW (v.a alamrubriigi 8407 90 50 mootorid, grupi 87 sõidu
kite jõuseadmeteks kasutatavad kolbmootorid, õhusõidukite ja ujuvvahendite mooto
rid)

4,2

0

8407 90 90

Sädesüütega kolbmootorid ja rootormootorid silindrite töömahuga üle 250 cm3 ja
võimsusega üle 10 kW (v.a alamrubriigi 8407 90 50 mootorid, grupi 87 sõidukite
jõuseadmeteks kasutatavad kolbmootorid, õhusõidukite ja ujuvvahendite mootorid)

4,2

0

8408 10 11

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid, kasutatud (diisel- või pooldiiselmootorid), ru
briikide 8901–8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alam
rubriigi 8906 10 00 sõjalaevadele

Tollimaksuvaba

0

8408 10 19

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid laevadele, kasutatud (v.a rubriikide 8901–
8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10
00 sõjalaevadele)

2,7

0

8408 10 22

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid), rubriikide
8901–8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamru
briigi 8906 10 00 sõjalaevadele, uued, võimsusega mitte üle 15 kW

Tollimaksuvaba

0

8408 10 24

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) laevadele,
uued, võimsusega mitte üle 15 kW (v.a rubriikide 8901–8906 merelaevadele, alamru
briigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalaevadele)

2,7

0

8408 10 26

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid), rubriikide
8901–8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamru
briigi 8906 10 00 sõjalaevadele, uued, võimsusega üle 15 kW, kuid mitte üle 50 kW

Tollimaksuvaba

0

8408 10 28

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) laevadele,
uued, võimsusega üle 15 kW, kuid mitte üle 50 kW (v.a rubriikide 8901–8906 mere
laevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalae
vadele)

2,7

0

8408 10 31

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid), rubriikide
8901–8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamru
briigi 8906 10 00 sõjalaevadele, uued, võimsusega üle 50 kW, kuid mitte üle 100 kW

Tollimaksuvaba

0
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8408 10 39

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) laevadele,
uued, võimsusega üle 50 kW, kuid mitte üle 100 kW (v.a rubriikide 8901–8906 laeva
dele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalaeva
dele)

2,7

0

8408 10 41

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid), rubriikide
8901–8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamru
briigi 8906 10 00 sõjalaevadele, uued, võimsusega üle 100 kW, kuid mitte üle
200 kW

Tollimaksuvaba

0

8408 10 49

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) laevadele,
uued, võimsusega üle 100 kW, kuid mitte üle 200 kW (v.a rubriikide 8901–8906 me
relaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõja
laevadele)

2,7

0

8408 10 51

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid), rubriikide
8901–8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamru
briigi 8906 10 00 sõjalaevadele, uued, võimsusega üle 200 kW, kuid mitte üle
300 kW

Tollimaksuvaba

0

8408 10 59

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) laevadele,
uued, võimsusega üle 200 kW, kuid mitte üle 300 kW (v.a rubriikide 8901–8906 me
relaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõja
laevadele)

2,7

0

8408 10 61

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid), rubriikide
8901–8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamru
briigi 8906 10 00 sõjalaevadele, uued, võimsusega üle 300 kW, kuid mitte üle
500 kW

Tollimaksuvaba

0

8408 10 69

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) laevadele,
uued, võimsusega üle 300 kW, kuid mitte üle 500 kW (v.a rubriikide 8901–8906 me
relaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõja
laevadele)

2,7

0

8408 10 71

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid), rubriikide
8901–8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamru
briigi 8906 10 00 sõjalaevadele, uued, võimsusega üle 500 kW, kuid mitte üle
1 000 kW

Tollimaksuvaba

0

8408 10 79

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) laevadele,
uued, võimsusega üle 500 kW, kuid mitte üle 1 000 kW (v.a rubriikide 8901–8906
merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00
sõjalaevadele)

2,7

0

8408 10 81

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid), rubriikide
8901–8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamru
briigi 8906 10 00 sõjalaevadele, uued, võimsusega üle 1 000 kW, kuid mitte üle
5 000 kW

Tollimaksuvaba

0
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8408 10 89

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) laevadele,
uued, võimsusega üle 1 000 kW, kuid mitte üle 5 000 kW (v.a rubriikide 8901–8906
merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00
sõjalaevadele)

2,7

0

8408 10 91

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid), rubriikide
8901–8906 merelaevadele, alamrubriigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamru
briigi 8906 10 00 sõjalaevadele, uued, võimsusega üle 5 000 kW

Tollimaksuvaba

0

8408 10 99

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) laevadele,
uued, võimsusega üle 5 000 kW (v.a rubriikide 8901–8906 merelaevadele, alamru
briigi 8904 00 10 vedurlaevadele ja alamrubriigi 8906 10 00 sõjalaevadele)

2,7

0

8408 20 10

Survesüütega sisepõlemis-kolbrootormootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) alamru
briigi 8701 10 üheteljeliste aiatraktorite, rubriigi 8703 mootorsõidukite, rubriigi 8704
mootorsõidukite silindrite töömahuga alla 2 500 cm3 ja rubriigi 8705 mootorsõidukite
tööstuslikuks kokkupanekuks

2,7

0

8408 20 31

Survesüütega sisepõlemis-kolbrootormootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) põlluvõi metsamajanduslikele ratastraktoritele, võimsusega mitte üle 50 kW

4,2

0

8408 20 35

Survesüütega sisepõlemis-kolbrootormootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) põlluvõi metsamajanduslikele ratastraktoritele, võimsusega üle 50 kW, kuid mitte üle
100 kW

4,2

0

8408 20 37

Survesüütega sisepõlemis-kolbrootormootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) põlluvõi metsamajanduslikele ratastraktoritele, võimsusega üle 100 kW

4,2

0

8408 20 51

Survesüütega sisepõlemis-kolbrootormootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) grupi 87
sõidukitele võimsusega mitte üle 50 kW (v.a alamrubriigi 8408 20 10 mootorid ning
põllu- või metsamajanduslikele ratastraktorite mootorid)

4,2

0

8408 20 55

Survesüütega sisepõlemis-kolbrootormootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) grupi 87
sõidukitele võimsusega üle 50 kW, kuid mitte üle 100 kW (v.a alamrubriigi
8408 20 10 mootorid ning põllu- või metsamajanduslikele ratastraktorite mootorid)

4,2

0

8408 20 57

Survesüütega sisepõlemis-kolbrootormootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) grupi 87
sõidukitele võimsusega üle 100 kW, kuid mitte üle 200 kW (v.a alamrubriigi
8408 20 10 mootorid ning põllu- või metsamajanduslikele ratastraktorite mootorid)

4,2

0

8408 20 99

Survesüütega sisepõlemis-kolbrootormootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) grupi 87
sõidukitele võimsusega üle 200 kW (v.a alamrubriigi 8408 20 10 mootorid ning
põllu- või metsamajanduslikele ratastraktorite mootorid)

4,2

0
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8408 90 21

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid), röö
bastranspordile

4,2

0

8408 90 27

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid), kasu
tatud (v.a rööbastranspordile või ujuvvahendite jõuseadmeteks ning grupi 87 sõidukite
mootorid)

4,2

0

8408 90 41

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid), uued,
võimsusega mitte üle 15 kW (v.a rööbastranspordile või ujuvvahendite jõuseadmeteks
ning grupi 87 sõidukite mootorid)

4,2

0

8408 90 43

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid), uued,
võimsusega üle 15 kW, kuid mitte üle 30 kW (v.a rööbastranspordile või ujuvvahendite
jõuseadmeteks ning grupi 87 sõidukite mootorid)

4,2

0

8408 90 45

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid), uued,
võimsusega üle 30 kW, kuid mitte üle 50 kW (v.a rööbastranspordile või ujuvvahendite
jõuseadmeteks ning grupi 87 sõidukite mootorid)

4,2

0

8408 90 47

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid), uued,
võimsusega üle 50 kW, kuid mitte üle 100 kW (v.a rööbastranspordile või ujuvvahen
dite jõuseadmeteks ning grupi 87 sõidukite mootorid)

4,2

0

8408 90 61

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid), uued,
võimsusega üle 100 kW, kuid mitte üle 200 kW (v.a rööbastranspordile või ujuvvahen
dite jõuseadmeteks ning grupi 87 sõidukite mootorid)

4,2

0

8408 90 65

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid), uued,
võimsusega üle 200 kW, kuid mitte üle 300 kW (v.a rööbastranspordile või ujuvvahen
dite jõuseadmeteks ning grupi 87 sõidukite mootorid)

4,2

0

8408 90 67

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid), uued,
võimsusega üle 300 kW, kuid mitte üle 500 kW (v.a rööbastranspordile või ujuvvahen
dite jõuseadmeteks ning grupi 87 sõidukite mootorid)

4,2

0

8408 90 81

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid), uued,
võimsusega üle 500 kW, kuid mitte üle 1 000 kW (v.a rööbastranspordile või ujuvva
hendite jõuseadmeteks ning grupi 87 sõidukite mootorid)

4,2

0

8408 90 85

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid), uued,
võimsusega üle 1 000 kW, kuid mitte üle 5 000 kW (v.a rööbastranspordile või ujuv
vahendite jõuseadmeteks ning grupi 87 sõidukite mootorid)

4,2

0
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8408 90 89

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid), uued,
võimsusega üle 5 000 kW (v.a rööbastranspordile või ujuvvahendite jõuseadmeteks
ning grupi 87 sõidukite mootorid)

4,2

0

8409 10 00

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt õhusõidukite sisepõlemis-kolbmootorites,
mujal nimetamata

1,7

0

8409 91 00

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt sädesüütega kolbmootorites, mujal nime
tamata

2,7

0

8409 99 00

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt survesüütega sisepõlemis-kolbmootorites
(diiselmootorid või pooldiiselmootorid), mujal nimetamata

2,7

0

8410 11 00

Hüdroturbiinid ja vesirattad võimsusega mitte üle 1 000 kW (v.a rubriigi 8412 hüdrau
lilised masinad ja jõuseadmed)

4,5

0

8410 12 00

Hüdroturbiinid ja vesirattad, võimsusega üle 1 000 kW, kuid mitte üle 10 000 kW (v.a
rubriigi 8412 hüdraulilised jõuseadmed ja mootorid)

4,5

0

8410 13 00

Hüdroturbiinid ja vesirattad võimsusega üle 10 000 kW (v.a rubriigi 8412 hüdraulili
sed masinad ja jõuseadmed)

4,5

0

8410 90 10

Hüdroturbiinide ja vesirataste osad, sh regulaatorid, malmist või valuterasest

4,5

0

8410 90 90

Hüdroturbiinide ja vesirataste osad, sh regulaatorid (v.a malmist või valuterasest)

4,5

0

8411 11 00

Turboreaktiivmootorid veojõuga mitte üle 25 kN

3,2

0

8411 12 10

Turboreaktiivmootorid veojõuga üle 25 kN, kuid mitte üle 44 kN

2,7

0

8411 12 30

Turboreaktiivmootorid veojõuga üle 44 kN, kuid mitte üle 132 kN

2,7

0

8411 12 80

Turboreaktiivmootorid veojõuga üle 132 kN

2,7

0

8411 21 00

Turbopropellermootorid veojõuga mitte üle 1 100 kW

3,6

0

8411 22 20

Turboreaktiivmootorid veojõuga üle 1 100 kW, kuid mitte üle 3 730 kW

2,7

0

8411 22 80

Turbopropellermootorid veojõuga üle 3 730 kW

2,7

0

8411 81 00

Gaasiturbiinid veojõuga mitte üle 5 000 kW (v.a turboreaktiivmootorid ja turbopropel
lermootorid)

4,1

0
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8411 82 20

Gaasiturbiinid veojõuga üle 5 000 kW, kuid mitte üle 20 000 kW (v.a turboreaktiiv
mootorid ja turbopropellermootorid)

4,1

0

8411 82 60

Gaasiturbiinid veojõuga üle 20 000 kW, kuid mitte üle 50 000 kW (v.a turboreaktiiv
mootorid ja turbopropellermootorid)

4,1

0

8411 82 80

Gaasiturbiinid veojõuga üle 50 000 kW (v.a turboreaktiivmootorid ja turbopropeller
mootorid)

4,1

0

8411 91 00

Turboreaktiivmootorite ja turbopropellermootorite osad, mujal nimetama

2,7

0

8411 99 00

Gaasiturbiinide osad, mujal nimetamata

4,1

0

8412 10 00

Reaktiivmootorid, v.a turboreaktiivmootorid

2,2

0

8412 21 20

Hüdraulilised süsteemid, lineaarsed (silindrid)

2,7

0

8412 21 80

Hüdraulilised masinad ja jõuseadmed, lineaarsed (silindrid) (v.a hüdraulilised süsteemid)

2,7

0

8412 29 20

Hüdrauliliste mootoritega hüdraulilised süsteemid (v.a hüdraulilised masinad ja jõusead
med, lineaarsed (silindrid))

4,2

0

8412 29 81

Hüdraulilised mootorid (v.a lineaarsed (silindrid) ja hüdraulilised süsteemid)

4,2

0

8412 29 89

Hüdraulilised masinad ja jõuseadmed (v.a lineaarsed (silindrid), hüdraulilised süsteemid,
hüdraulilised mootorid, rubriiki 8410 kuuluvad hüdroturbiinid ja vesirattad ning auru
turbiinid)

4,2

0

8412 31 00

Pneumaatilised masinad ja jõuseadmed, lineaarsed (silindrid)

4,2

0

8412 39 00

Pneumaatilised masinad ja jõuseadmed (v.a lineaarsed)

4,2

0

8412 80 10

Aurumasinad (veeaurul või muul aurul) (v.a vee või muu vedeliku auru tootvad katlad
ja turbiinid)

2,7

0

8412 80 80

Mitteelektrilised masinad ja jõuseadmed (v.a auruturbiinid, sisepõlemis-kolbmootor, hü
droturbiinid, vesirattad, gaasiturbiinid, reaktiivmootorid, hüdraulilised masinad ja jõu
seadmed, pneumaatilised masinad ja jõuseadmed, aurumasinad (veeaurul või muul au
rul) ja elektrimootorid)

4,2

0

8412 90 20

Reaktiivmootorite osad, mujal nimetamata (v.a turboreaktiivmootorite osad)

1,7

0

8412 90 40

Hüdrauliliste masinate ja jõuseadmete osad, mujal nimetamata

2,7

0

8412 90 80

Mitteelektriliste masinate ja jõuseadmete osad, mujal nimetamata

2,7

0
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8413 11 00

Kütuse- ja määrdeõlipumbad tanklate ja garaažide jaoks, paigaldatud mõõteseadmega
või konstruktsiooniga, mis näeb ette mõõteseadme paigaldamise

1,7

0

8413 19 00

Pumbad paigaldatud mõõteseadmega või konstruktsiooniga, mis näeb ette mõõte
seadme paigaldamise (v.a kütuse- ja määrdeõlipumbad tanklate ja garaažide jaoks)

1,7

0

8413 20 00

Käsipumbad vedelike jaoks (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pum
bad)

1,7

0

8413 30 20

Pritsepumbad sisepõlemis-kolbmootorite jaoks

1,7

0

8413 30 80

Kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemiskolbmootorite
jaoks (v.a pritsepumbad)

1,7

0

8413 40 00

Betoonipumbad

1,7

0

8413 50 20

Tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega pumbaga hüdraulilised agregaadid

1,7

0

8413 50 40

Tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega pumbad, doseerivad või segustavad, mooto
riga

1,7

0

8413 50 61

Hüdraulilise mootoriga kolbpumbad (v.a hüdraulilised agregaadid)

1,7

0

8413 50 69

Mootoriga kolbpumbad (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pumbad,
kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemiskolbmootorite
jaoks, betoonipumbad, hüdraulilised pumbad, k.a hüdraulilised agregaadid, ja doseeri
vad pumbad)

1,7

0

8413 50 80

Tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega pumbad, mootoriga (v.a alamrubriikidesse
8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pumbad, kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusve
delikupumbad sisepõlemiskolbmootorite jaoks, betoonipumbad, hüdraulilised agregaa
did, doseerivad pumbad ja tavalised kolbpumbad)

1,7

0

8413 60 20

Rootorpumbaga hüdraulilised agregaadid

1,7

0

8413 60 31

Hüdraulilise mootoriga hammasrataspumbad (v.a hüdraulilised agregaadid)

1,7

0

8413 60 39

Mootoriga hammasrataspumbad (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad
pumbad, kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemiskolb
mootorite jaoks ning hüdraulilised pumbad, k.a hüdraulilised agregaadid)

1,7

0

8413 60 61

Hüdraulilise mootoriga siiberpumbad (v.a hüdraulilised agregaadid)

1,7

0
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8413 60 69

Mootoriga siiberpumbad (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pum
bad, kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemiskolbmoo
torite jaoks ning hüdraulilised pumbad, k.a hüdraulilised agregaadid)

1,7

0

8413 60 70

Mootoriga kruvipumbad (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pum
bad, kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemiskolbmoo
torite jaoks, betoonipumbad ja hüdraulilised agregaadid)

1,7

0

8413 60 80

Mootoriga rootorpumbad (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pum
bad, kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemiskolbmoo
torite jaoks, betoonipumbad, hammasrataspumba, siiberpumbad, kruvipumbad ja hü
draulilised agregaadid)

1,7

0

8413 70 21

Üheastmelised sukelpumbad

1,7

0

8413 70 29

Mitmeastmelised sukelpumbad

1,7

0

8413 70 30

Küttesüsteemide ja soojaveevarustuse tihendikarbita tsirkulatsioonpumbad

1,7

0

8413 70 35

Mootoriga pumbad väljalaskeotsaku läbimõõduga <= 15 mm (v.a alamrubriikidesse
8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pumbad, kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusve
delikupumbad sisepõlemiskolbmootorite jaoks ning sukelpumbad)

1,7

0

8413 70 45

Kanal-tsentrifugaal- ja keerispumbad (külgkanalitega)

1,7

0

8413 70 51

Radiaalvooga tsentrifugaalpumbad väljalaskeotsaku läbimõõduga > 15 mm, üheastme
lised, ühe sisend-töörattaga, monoplokk (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19
kuuluvad pumbad, kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõ
lemiskolbmootorite jaoks, betoonipumbad, sukelpumbad ning küttesüsteemide ja soo
javeevarustuse tsirkulatsioonpumbad)

1,7

0

8413 70 59

Radiaalvooga tsentrifugaalpumbad väljalaskeotsaku läbimõõduga > 15 mm, üheastme
lised, ühe sisend-töörattaga (v.a monoplokk ning alamrubriikidesse 8413 11 ja
8413 19 kuuluvad pumbad)

1,7

0

8413 70 65

Radiaalvooga tsentrifugaalpumbad väljalaskeotsaku läbimõõduga > 15 mm, üheastme
lised, rohkem kui ühe sisend-töörattaga (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19
kuuluvad pumbad ning sukelpumbad)

1,7

0

8413 70 75

Radiaalvooga tsentrifugaalpumbad väljalaskeotsaku läbimõõduga > 15 mm, mitmeast
melised (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pumbad ning sukelpum
bad)

1,7

0

8413 70 81

Üheastmelised mootoriga tsentrifugaalpumbad väljalaskeotsaku läbimõõduga > 15 mm
(v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pumbad, kütusepumbad, määr
deõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemis-kolbmootorite jaoks, betoonipum
bad, sukelpumbad, küttesüsteemide ja soojaveevarustuse tsirkulatsioonpumbad, kanaltsentrifugaal- ja keerispumbad (külgkanalitega) ning tavalised radiaalvooga pumbad)

1,7

0
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8413 70 89

Mitmeastmelised mootoriga tsentrifugaalpumbad väljalaskeotsaku läbimõõduga
> 15 mm (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pumbad, kütusepum
bad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemis-kolbmootorite jaoks, be
toonipumbad, sukelpumbad, küttesüsteemide ja soojaveevarustuse tsirkulatsioonpum
bad, kanal-tsentrifugaal- ja keerispumbad (külgkanalitega) ning tavalised radiaalvooga
pumbad)

1,7

0

8413 81 00

Mootoriga vedelikupumbad (v.a alamrubriikidesse 8413 11 ja 8413 19 kuuluvad pum
bad, kütusepumbad, määrdeõlipumbad, jahutusvedelikupumbad sisepõlemiskolbmoo
torite jaoks, betoonipumbad, tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega pumbad, rootor
pumbad ja igat liiki tsentrifugaalpumbad)

1,7

0

8413 82 00

Vedelikutõstukid (-elevaatorid) (v.a pumbad)

1,7

0

8413 91 00

Vedelikupumpade osad, mujal nimetamata

1,7

0

8413 92 00

Vedelikutõstukite (-elevaatorite) osad, mujal nimetamata

1,7

0

8414 10 20

Vaakumpumbad kasutamiseks pooljuhtide tootmises

1,7

0

8414 10 25

Kolbrootorvaakumpumbad, liugsiibritega rootorpumbad, molekulaar-vaakumpumbad
ja Rootsi pumbad

1,7

0

8414 10 81

Difusioon-, krüogeen- ja adsorptsioonpumbad

1,7

0

8414 10 89

Vaakumpumbad (v.a vaakumpumbad kasutamiseks pooljuhtide tootmises, kolbrootor
vaakumpumbad, liugsiibritega rootorpumbad, molekulaar-vaakumpumbad ja Rootsi
pumbad, difusioon-, krüogeen- ja adsorptsioonpumbad)

1,7

0

8414 20 20

Jalgrataste käsipumbad

1,7

0

8414 20 80

Käsi- ja jalg-õhupumbad (v.a jalgrataste käsipumbad)

2,2

0

8414 30 20

Külmutusseadmete kompressorid võimsusega <= 0,4 kW

2,2

0

8414 30 81

Külmutusseadmete hermetiseeritud või poolhermetiseeritud kompressorid võimsusega
> 0,4 kW

2,2

0

8414 30 89

Külmutusseadmete kompressorid võimsusega > 0,4 kW (v.a hermetiseeritud või pool
hermetiseeritud kompressorid)

2,2

0

8414 40 10

Pukseerimiseks ratastega šassiile paigaldatud õhukompressorid tootlikkusega <= 2 m3
minutis

2,2

0

8414 40 90

Pukseerimiseks ratastega šassiile paigaldatud õhukompressorid tootlikkusega > 2 m3
minutis

2,2

0

8414 51 00

Laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- ning katuseventilaatorid, mille iseseisva elektrimoo
tori võimsus on <= 125 W

3,2

0
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8414 59 20

Telgventilaatorid (v.a laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- ning katuseventilaatorid, mille
iseseisva elektrimootori võimsus on <= 125 W)

2,3

0

8414 59 40

Tsentrifugaalventilaatorid (v.a laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- ning katuseventilaato
rid, mille iseseisva elektrimootori võimsus on <= 125 W)

2,3

0

8414 59 80

Ventilaatorid (v.a laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- ning katuseventilaatorid, mille ise
seisva elektrimootori võimsus on <= 125 W, telgventilaatorid ja tsentrifugaalventilaato
rid)

2,3

0

8414 60 00

Ventilaatoritega varikatted, filtritega või filtriteta, mille maksimaalne horisontaalmõõde
on <= 120 cm

2,7

0

8414 80 11

Üheastmelised turbokompressorid (v.a külmutusseadmete kompressorid ja pukseerimi
seks ratastega šassiile paigaldatud õhukompressorid)

2,2

0

8414 80 19

Mitmeastmelised turbokompressorid (v.a külmutusseadmete kompressorid ja pukseeri
miseks ratastega šassiile paigaldatud õhukompressorid)

2,2

0

8414 80 22

Tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega mahtkompressorid, ülerõhk <= 15 baari, tun
nitootlikkus <= 60 m3 (v.a külmutusseadmete kompressorid ja pukseerimiseks ratastega
šassiile paigaldatud õhukompressorid)

2,2

0

8414 80 28

Tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega mahtkompressorid, ülerõhk <= 15 baari, tun
nitootlikkus > 60 m3 (v.a külmutusseadmete kompressorid ja pukseerimiseks ratastega
šassiile paigaldatud õhukompressorid)

2,2

0

8414 80 51

Tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega mahtkompressorid, ülerõhk > 15 baari, tun
nitootlikkus <= 120 m3 (v.a külmutusseadmete kompressorid ja pukseerimiseks ratas
tega šassiile paigaldatud õhukompressorid)

2,2

0

8414 80 59

Tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega mahtkompressorid, ülerõhk > 15 baari, tun
nitootlikkus > 120 m3 (v.a külmutusseadmete kompressorid ja pukseerimiseks ratastega
šassiile paigaldatud õhukompressorid)

2,2

0

8414 80 73

Ühe võlliga rootor-mahtkompressorid (v.a külmutusseadmete kompressorid ja puksee
rimiseks ratastega šassiile paigaldatud õhukompressorid)

2,2

0

8414 80 75

Mitme võlliga kruvikompressorid (v.a külmutusseadmete kompressorid ja pukseerimi
seks ratastega šassiile paigaldatud õhukompressorid)

2,2

0

8414 80 78

Mitme võlliga rootor-mahtkompressorid (v.a külmutusseadmete kompressorid ja puk
seerimiseks ratastega šassiile paigaldatud õhukompressorid ja kruvikompressorid)

2,2

0
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8414 80 80

Õhupumbad ning ventilaatoritega ventilatsiooni ja retsirkulatsiooni varikatted, filtritega
või filtriteta, mille maksimaalne horisontaalmõõde on > 120 cm (v.a vaakumpumbad,
käsi- ja jalg-õhupumbad ja kompressorid)

2,2

0

8414 90 00

Osad vaakumpumpadele ja õhupumpadele, õhu- ja gaasikompressoritele, ventilaatori
tele ning ventilaatoritega ventilatsiooni ja retsirkulatsiooni varikatetele, mujal nimeta
mata

2,2

0

8415 10 10

Seintele ja akendele kinnitatavad kompaktsed kliimaseadmed

2,2

0

8415 10 90

Seintele ja akendele kinnitatavad mitmeosalised (split) kliimaseadmed

2,7

0

8415 20 00

Mootorsõidukites kasutatavad kliimaseadmed inimeste jaoks

2,7

0

8415 81 00

Jahutusseadmega ning jahutus- ja kütterežiimi vahelise ümberlülitamise reguleerventii
liga kliimaseadmed (reverseeritavad soojuspumbad) (v.a mootorsõidukites kasutatavad
kliimaseadmed inimeste jaoks ning seintele ja akendele kinnitatavad kompaktsed ja
mitmeosalised (split) kliimaseadmed)

2,7

0

8415 82 00

Jahutusseadmega, kuid jahutus- ja kütterežiimi vahelise ümberlülitamise reguleerventii
lita kliimaseadmed (v.a mootorsõidukites kasutatavad kliimaseadmed inimeste jaoks
ning seintele ja akendele kinnitatavad kompaktsed ja mitmeosalised (split) kliimasead
med)

2,7

0

8415 83 00

Jahutusseadmeta kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga varustatud ventilaatorist
ning seadmetest õhutemperatuuri ja õhuniiskuse reguleerimiseks (v.a mootorsõidukites
kasutatavad kliimaseadmed inimeste jaoks ning seintele ja akendele kinnitatavad kom
paktsed ja mitmeosalised (split) kliimaseadmed)

2,7

0

8415 90 00

Osad kliimaseadmetele, mis koosnevad mootoriga varustatud ventilaatorist ning sead
metest õhutemperatuuri ja õhuniiskuse reguleerimiseks, mujal nimetamata

2,7

0

8416 10 10

Automaatjuhtimisseadmega varustatud vedelkütusepõletid

1,7

0

8416 10 90

Vedelkütusepõletid (v.a automaatjuhtimisseadmega varustatud vedelkütusepõletid)

1,7

0

8416 20 10

Kütusepõletid ainult gaasile, monoplokk, sisaldavad ventilaatorit ja juhtseadet

1,7

0

8416 20 90

Peenestatud tahkekütuse ning gaaskütusepõletid, k.a kombineeritud põletid (v.a põletid
ainult gaasile, monoplokk, sisaldavad ventilaatorit ja juhtseadet)

1,7

0
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8416 30 00

Mehaanilised kihtkolded, k.a nende mehaanilised restid, mehaanilised tuhaeemaldid jms
seadmed (v.a põletid)

1,7

0

8416 90 00

Kütusepõletite osad, nagu mehaanilised kihtkolded, k.a nende mehaanilised restid, me
haanilised tuhaeemaldid jms seadmed, mujal nimetamata

1,7

0

8417 10 00

Mitteelektrilised ahjud ja põletuskambrid tööstuslikuks ning laboratoorseks kasutuseks,
metallimaakide ning püriitmaakide särdamiseks, sulatamiseks jms kuumtöötluseks (v.a
kuivatusahjud)

1,7

0

8417 20 10

Mitteelektrilised tunnelahjud (pagariahjud), k.a kondiitriahjud

1,7

0

8417 20 90

Mitteelektrilised pagariahjud, k.a kondiitriahjud (v.a tunnelahjud)

1,7

0

8417 80 10

Mitteelektrilised ahjud ja kambrid jäätmete põletamiseks

1,7

0

8417 80 20

Mitteelektrilised tunnelahjud ja muhvelahjud keraamikatoodete põletamiseks

1,7

0

8417 80 80

Mitteelektrilised ahjud tööstuslikuks ning laboratoorseks kasutuseks, k.a jäätmepõletu
sahjud (v.a ahjud metallimaakide ning püriitmaakide särdamiseks, sulatamiseks jms
kuumtöötluseks, jäätmete põletamiseks, pagariahjud, tunnelahjud ja muhvelahjud ke
raamikatoodete põletamiseks, kuivatusahjud ja krakkimisahjud)

1,7

0

8417 90 00

Osad tööstuslikuks ning laboratoorseks kasutuseks mõeldud mitteelektrilistele ahjudele,
k.a jäätmepõletusahjud, mujal nimetamata

1,7

0

8418 10 20

Kombineeritud ehitusega külmikud-sügavkülmikud, eraldi välisustega, maht > 340 l

1,9

0

8418 10 80

Kombineeritud ehitusega külmikud-sügavkülmikud, eraldi välisustega, maht <= 340 l

1,9

0

8418 21 10

Kompressoriga olmekülmikud, mille maht on > 340 l

1,5

0

8418 21 51

Kompressoriga olmekülmikud, lauamudelid, maht <= 340 l

2,5

0

8418 21 59

Kompressoriga olmekülmikud, sisseehitatavat tüüpi, maht <= 340 l

1,9

0

8418 21 91

Kompressoriga olmekülmikud, mille maht on <= 250 l (v.a lauamudelid ja sisseehitata
vat tüüpi)

2,5

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/605

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

8418 21 99

Kompressoriga olmekülmikud, mille maht on > 250 l, kuid <= 340 l (v.a lauamudelid
ja sisseehitatavat tüüpi)

1,9

0

8418 29 00

Absorptsioon-olmekülmikud

2,2

0

8418 30 20

Kastikujulised sügavkülmikud, mille maht on <= 400 l

2,2

0

8418 30 80

Kastikujulised sügavkülmikud, mille maht on > 400 l, kuid <= 800 l

2,2

0

8418 40 20

Kapikujulised sügavkülmikud, mille maht on <= 250 l

2,2

0

8418 40 80

Kapikujulised sügavkülmikud, mille maht on > 250 l, kuid <= 900 l

2,2

0

8418 50 11

Külmutusseadme või aurustiga külmletid ja -vitriinid külmutatud toidukaupade hoidmi
seks

2,2

0

8418 50 19

Külmutusseadme või aurustiga külmletid ja -vitriinid külmutamata toidukaupade hoid
miseks

2,2

0

8418 50 91

Mööbel toodete säilitamiseks ja väljapanekuks ning millesse kuuluvad jahutus- või kül
mutusseadmed (v.a kastikujulised sügavkülmikud, mille maht on <= 800 l, kapikujuli
sed sügavkülmikud, mille maht on <= 900 l, külmutusseadme või aurustiga külmletid
ja -vitriinid ning seadmed sügavkülmutamiseks)

2,2

0

8418 50 99

Külmutusseadme või aurustiga külmseadmed (v.a kombineeritud ehitusega külmikudsügavkülmikud (eraldi välisustega), olmekülmikud, külmletid ja -vitriinid ning seadmed
sügavkülmutamiseks)

2,2

0

8418 61 00

Soojuspumbad (v.a rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed)

2,2

0

8418 69 00

Külmutus- ja sügavkülmutusseadmed (v.a mööbel, millesse paigaldatakse külmutus- ja
sügavkülmutusseadmed)

2,2

0

8418 91 00

Mööbel, millesse paigaldatakse külmutus- ja sügavkülmutusseadmed

2,2

0

8418 99 10

Külmutusseadmete aurustid ja kondensaatorid (v.a olmekülmikutes kasutatavad)

2,2

0

8418 99 90

Külmutus- ja sügavkülmutusseadmete ning soojuspumpade osad, mujal nimetamata (v.
a mööbel, millesse paigaldatakse külmutus- ja sügavkülmutusseadmed ning külmutus
seadmete aurustid ja kondensaatorid (v.a olmekülmikutes kasutatavad))

2,2

0

8419 11 00

Gaaskütusel kiirboilerid (v.a keskküttekatlad ja -boilerid)

2,6

0

8419 19 00

Mitteelektrilised kiirboilerid ja mahtboilerid (v.a gaaskütusel kiirboilerid ning keskkütte
katlad ja -boilerid)

2,6

0
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Tollimaksuvaba

0

8419 20 00

Meditsiinilised, kirurgilised ja laboratoorsed sterilisaatorid

8419 31 00

Kuivatid põllumajandustoodangu jaoks

1,7

0

8419 32 00

Kuivatid puidu, paberimassi, paberi ja papi jaoks

1,7

0

8419 39 10

Kuivatid keraamikatoodete jaoks

1,7

0

8419 39 90

Kuivatid (v.a kuivatid keraamikatoodete, põllumajandustoodangu, puidu, paberimassi,
paberi ja papi, lõnga, riide ja muude tekstiiltoodete, pudelite ja muude mahutite jaoks,
föönid, kätekuivatid ja kodumasinad)

1,7

0

8419 40 00

Destilleerimis- ja rektifikatsiooniseadmed

1,7

0

8419 50 00

Soojusvahetid (v.a kiirboilerid, mahtboilerid, katlad ja seadmed, millel ei ole vaheseina)

1,7

0

8419 60 00

Seadmed gaaside ja õhu veeldamiseks

1,7

0

8419 81 20

Perkolaatorid ja muud seadmed kohvi vm kuumade jookide valmistamiseks (v.a kodu
masinad)

2,7

0

8419 81 80

Seadmed toidu keetmiseks ja kuumutamiseks (v.a perkolaatorid ja muud seadmed kuu
made jookide valmistamiseks ning kodumasinad)

1,7

0

8419 89 10

Jahutustornid (gradiirid) ja samalaadsed seadmed otseseks (vaheseinata) jahutamiseks
tsirkuleeriva veega

1,7

0

8419 89 30

Vaakum-auruseadmed metallide sadestamiseks

2,4

0

8419 89 98

Elektriliselt või muul viisil köetavad masinad, tööstusotstarbelised ja laboratoorsed
seadmed materjalide termiliseks töötluseks, mujal nimetamata

2,4

0

8419 90 15

Meditsiiniliste, kirurgiliste ja laboratoorsete sterilisaatorite osad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8419 90 85

Materjalide termiliseks töötluseks kasutatavate elektriliselt või muul viisil köetavate ma
sinate, tööstusotstarbeliste ja laboratoorsete seadmete ning mitteelektriliste kiirboilerite
ja mahtboilerite osad, mujal nimetamata (v.a meditsiiniliste, kirurgiliste ja laboratoor
sete sterilisaatorite osad, pooljuhtkristallide (buulid) või -plaatide (vahvlid), pooljuhtsea
diste, elektrooniliste integraallülituste ja lamekuvarite tootmiseks kasutatavad osad ning
ahjude ja muude rubriigi 8514 seadmete osad)

1,7

0

8420 10 10

Tekstiilitööstuses kasutatavad kalandrid ja muud rullimisseadmed (valtsimisseadmed)

1,7

0
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8420 10 30

Paberitööstuses kasutatavad kalandrid ja muud rullimisseadmed (valtsimisseadmed)

1,7

0

8420 10 50

Kautšuki- ja plastitööstuses kasutatavad kalandrid ja muud rullimisseadmed (valtsimis
seadmed)

1,7

0

8420 10 90

Kalandrid ja muud rullimisseadmed (valtsimisseadmed) (v.a tekstiili-, paberi-, kautšukija plastitööstuses kasutatavad seadmed ning seadmed metallide ja klaasi valtsimiseks)

1,7

0

8420 91 10

Malmist valtsid, rullid kalandrite ja muude rullimisseadmete (valtsimisseadmed) jaoks
(v.a metallide ja klaasi valtsimiseks)

1,7

0

8420 91 80

Valtsid, rullid kalandrite ja muude rullimisseadmete (valtsimisseadmed) jaoks (v.a mal
mist ning metallide ja klaasi valtsimiseks)

2,2

0

8420 99 00

Kalandrite ja muude rullimisseadmete (valtsimisseadmed) osad, mujal nimetamata (v.a
metallide ja klaasi valtsimiseks, valtsid, rullid)

2,2

0

8421 11 00

Tsentrifugaalkoorelahutid

2,2

0

8421 12 00

Tsentrifugaalpesukuivatid

2,7

0

8421 19 20

Laboratoorset tüüpi tsentrifuugid

1,5

0

8421 19 70

Tsentrifuugid, k.a tsentrifugaalkuivatid (v.a seadmed isotoopide eraldamiseks, koorela
hutid, pesukuivatid, laboratoorset tüüpi tsentrifuugid, pooljuhtplaatide (vahvlid) toot
miseks kasutatavad tsentrifuugid)

Tollimaksuvaba

0

8421 21 00

Seadmed vee puhastamiseks või filtreerimiseks

1,7

0

8421 22 00

Seadmed jookide (v.a vesi) puhastamiseks või filtreerimiseks

1,7

0

8421 23 00

Sisepõlemismootorite õli- ja kütusefiltrid

1,7

0

8421 29 00

Seadmed vedelike puhastamiseks või filtreerimiseks (v.a vee ja muude jookide puhasta
miseks või filtreerimiseks, sisepõlemismootorite õli- ja kütusefiltrid ning tehisneerud)

1,7

0

8421 31 00

Sisepõlemismootorite õhufiltrid

1,7

0

8421 39 20

Seadmed õhu puhastamiseks või filtreerimiseks (v.a seadmed isotoopide eraldamiseks
ja sisepõlemismootorite õhufiltrid)

1,7

0
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8421 39 40

Seadmed gaaside (v.a õhk) filtreerimiseks või puhastamiseks vedelike abil (v.a seadmed
isotoopide eraldamiseks)

1,7

0

8421 39 60

Seadmed gaaside (v.a õhk) filtreerimiseks või puhastamiseks katalüütilise protsessi abil
(v.a seadmed isotoopide eraldamiseks)

1,7

0

8421 39 90

Seadmed gaaside (v.a õhk) filtreerimiseks või puhastamiseks (v.a vedelike või katalüüti
lise protsessi abil ning isotoopide eraldamiseks)

1,7

0

8421 91 00

Tsentrifuugide, k.a tsentrifugaalkuivatite osad, mujal nimetamata

1,7

0

8421 99 00

Vedelike ja gaaside filtreerimiseks või puhastamiseks kasutatavate seadmete osad, mujal
nimetamata

1,7

0

8422 11 00

Olme-nõudepesumasinad

2,7

0

8422 19 00

Nõudepesumasinad (v.a olmemasinad)

1,7

0

8422 20 00

Seadmed pudelite jms mahutite pesuks ja kuivatamiseks (v.a nõudepesumasinad)

1,7

0

8422 30 00

Seadmed pudelite, purkide, karpide, kottide jms mahutite täitmiseks, korkimiseks, sul
gemiseks, kaanetamiseks ja sildistamiseks; seadmed pudelite, purkide, tuubide jms ma
hutite kapseldamiseks; seadmed jookide gaseerimiseks

1,7

0

8422 40 00

Pakendamis- või pakkimisseadmed, k.a kuumkahanevasse kilesse pakkimise seadmed
(v.a seadmed pudelite, purkide, karpide, kottide jms mahutite täitmiseks, korkimiseks,
sulgemiseks, kaanetamiseks ja sildistamiseks; seadmed pudelite, purkide, tuubide jms
mahutite kapseldamiseks)

1,7

0

8422 90 10

Nõudepesumasinate osad, mujal nimetamata

1,7

0

8422 90 90

Pakendamis- või pakkimisseadmete ning muude rubriiki 8422 kuuluvate seadmete
osad, mujal nimetamata (v.a nõudepesumasinate osad)

1,7

0

8423 10 10

Majapidamiskaalud (v.a kaalud inimeste kaalumiseks ja imikukaalud)

1,7

0

8423 10 90

Kaalud inimeste kaalumiseks, k.a imikukaalud

1,7

0

8423 20 00

Kaalud kaupade pidevkaalumiseks konveierliinidel

1,7

0

8423 30 00

Teatud massile reguleeritud kaalud, seadmed teatud massiga materjalihulga doseerimi
seks mahutisse või konteinerisse (dosaatorid), k.a punkerkaalud (v.a kaalud kaupade pi
devkaalumiseks konveierliinidel)

1,7

0
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8423 81 10

Kontrollkaalud ja automaatseadmed, mis rakenduvad etteantud massi saavutamisel,
maksimummassile <= 30 kg

1,7

0

8423 81 30

Seadmed eelnevalt pakitud kaupade kaalumiseks ja markeerimiseks maksimummassile
<= 30 kg

1,7

0

8423 81 50

Poekaalud maksimummassile <= 30 kg (v.a seadmed eelnevalt pakitud kaupade kaalu
miseks ja markeerimiseks)

1,7

0

8423 81 90

Kaalud maksimummassile <= 30 kg (v.a kaalud, mille tundlikkus on <= 50 mg; kaalud
inimeste kaalumiseks; majapidamiskaalud; kaalud kaupade pidevkaalumiseks konveier
liinidel; teatud massile reguleeritud kaalud, seadmed teatud koguse doseerimiseks, k.a
punkerkaalud; kontrollkaalud ja automaatseadmed, mis rakenduvad etteantud massi
saavutamisel; seadmed pakitud kaupade kaalumiseks ja markeerimiseks; poekaalud)

1,7

0

8423 82 10

Kontrollkaalud ja automaatseadmed, mis rakenduvad etteantud massi saavutamisel,
maksimummassile > 30 kg, kuid <= 5 000 kg

1,7

0

8423 82 90

Kaalud maksimummassile > 30 kg, kuid <= 5 000 kg (v.a kaalud inimeste kaalumiseks;
kaalud kaupade pidevkaalumiseks konveierliinidel; teatud massile reguleeritud kaalud,
seadmed teatud massiga materjalihulga doseerimiseks mahutisse või konteinerisse (do
saatorid), k.a punkerkaalud; kontrollkaalud ja automaatseadmed, mis rakenduvad et
teantud massi saavutamisel)

1,7

0

8423 89 00

Kaalud maksimummassile > 5 000 kg

1,7

0

8423 90 00

Igat tüüpi kaaluvihid; kaalude ja kaalumisseadmete osad, mujal nimetamata

1,7

0

8424 10 20

Nii laetud kui laadimata tulekustutid, mille mass on <= 21 kg (v.a tulekustutusgranaa
did)

1,7

0

8424 10 80

Nii laetud kui laadimata tulekustutid, mille mass on > 21 kg

1,7

0

8424 20 00

Pihustuspüstolid jms seadmed (v.a rubriiki 8515 kuuluvad elektriaparaadid metallide ja
metallkeraamiliste materjalide kuumpihustamiseks, liivapritsid jms seadmed)

1,7

0

8424 30 01

Sisseehitatud mootoriga ja kütteseadmega seadmed veega pesemiseks

1,7

0

8424 30 05

Sisseehitatud mootoriga kütteseadmeta seadmed veega pesemiseks, mille mootori
võimsus on <= 7,5 kW

1,7

0

8424 30 09

Sisseehitatud mootoriga kütteseadmeta seadmed veega pesemiseks, mille mootori
võimsus on >= 7,5 kW

1,7

0
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8424 30 10

Suruõhul töötavad aurujoapritsid, liivapritsid jms seadmed

1,7

0

8424 30 90

Aurujoapritsid, liivapritsid jms seadmed (v.a suruõhul töötavad seadmed, sisseehitatud
mootoriga seadmed veega pesemiseks ja seadmed spetsiaalsete mahutite pesemiseks)

1,7

0

8424 81 10

Kastmisseadmed põllumajanduses ja aianduses kasutamiseks, käsiajamiga või mitte

1,7

0

8424 81 30

Vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustamiseks ettenähtud kantavad seadmed põllu
majanduses ja aianduses kasutamiseks, käsiajamiga või mitte

1,7

0

8424 81 91

Põllumajanduses ja aianduses kasutatavad pihustid ja puisturid, mis on ette nähtud
monteerimiseks põllumajandustraktoritele või nendega pukseerimiseks

1,7

0

8424 81 99

Põllumajanduses ja aianduses kasutatavad mehaanilised seadmed (käsiajamiga või mitte)
vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustamiseks (v.a kastmisseadmed, kantavad sead
med ning pihustid ja puisturid, mis on ette nähtud monteerimiseks põllumajandustrak
toritele või nendega pukseerimiseks)

1,7

0

8424 89 00

Mehaanilised seadmed (käsiajamiga või mitte) vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pi
hustamiseks, mujal nimetamata

1,7

0

8424 90 00

Osad tulekustutitele, pihustuspüstolitele jms seadmetele, liivapritsidele, aurujoapritsi
dele jms seadmetele ning seadmetele vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustami
seks, mujal nimetamata

1,7

0

8425 11 00

Elektrimootoriga talid ja tõstukid (v.a skipptõstukid ning tõstukid transpordivahendite
tõstmiseks)

Tollimaksuvaba

0

8425 19 20

Käsiajamiga kett-tõstukid

Tollimaksuvaba

0

8425 19 80

Elektrimootorita talid ja tõstukid (v.a skipptõstukid ning tõstukid transpordivahendite
tõstmiseks) (v.a käsiajamiga kett-tõstukid)

Tollimaksuvaba

0

8425 31 00

Elektrimootoriga vintsid ja kepselid

Tollimaksuvaba

0

8425 39 30

Sisepõlemis-kolbmootoriga käitatavad vintsid ja kepselid

Tollimaksuvaba

0

8425 39 90

Elektrimootorita vintsid ja kepselid (v.a sisepõlemis-kolbmootoriga käitatavad)

Tollimaksuvaba

0

8425 41 00

Statsionaarsed autogaraažide tõstukid

Tollimaksuvaba

0

8425 42 00

Hüdraulilised tungrauad ja tõstukid (v.a statsionaarsed autogaraažide tõstukid)

Tollimaksuvaba

0
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8425 49 00

Mittehüdraulilised tungrauad jm transpordivahendite tõstukid

Tollimaksuvaba

0

8426 11 00

Sildkraanad liikumatutel tugedel

Tollimaksuvaba

0

8426 12 00

Mobiilsed pneumoratastõsteraamid ning kärutõstukid

Tollimaksuvaba

0

8426 19 00

Sildkraanad, laadimissillad, pukk-kraanad, mobiilsed tõsteraamid (v.a sildkraanad liik
umatutel tugedel, mobiilsed pneumoratastõsteraamid, kärutõstukid ning portaal- ja
sammasnoolkraanad)

Tollimaksuvaba

0

8426 20 00

Tornkraanad

Tollimaksuvaba

0

8426 30 00

Portaal- ja sammasnoolkraanad

Tollimaksuvaba

0

8426 41 00

Liikurkraanad ja kraanaga varustatud veokid, iseliikuvad, ratasalusel (v.a ratastel kraa
nad, mobiilsed pneumoratastõsteraamid ja kärutõstukid)

Tollimaksuvaba

0

8426 49 00

Liikurkraanad ja kraanaga varustatud veokid, iseliikuvad (v.a ratasalusel ja kärutõstukid)

Tollimaksuvaba

0

8426 91 10

Hüdraulilised kraanad transpordivahenditele kaupade peale- ja mahalaadimiseks

Tollimaksuvaba

0

8426 91 90

Kraanad monteerimiseks maanteesõidukitele (v.a hüdraulilised kraanad transpordiva
henditele kaupade peale- ja mahalaadimiseks)

Tollimaksuvaba

0

8426 99 00

Laevade mastnoolkraanad; kraanad, k.a kaabelkraanad (v.a sildkraanad, laadimissillad,
pukk-kraanad, portaal- ja sammasnoolkraanad, mobiilsed tõsteraamid ja kärutõstukid,
tornkraanad, kraanaga varustatud veokid, liikurkraanad ning kraanad monteerimiseks
maanteesõidukitele)

Tollimaksuvaba

0

8427 10 10

Iseliikuvad elektrimootoriga autolaadurid, mille tõstekõrgus on >= 1 m

4,5

0

8427 10 90

Iseliikuvad elektrimootoriga autolaadurid, mille tõstekõrgus on < 1 m

4,5

0

8427 20 11

Iseliikuvad murdmaal kulgevad kahveltõstukid ja muud virnastamismasinad, mille tõs
tekõrgus on >= 1 m

4,5

0

8427 20 19

Iseliikuvad elektrimootorita autolaadurid, mille tõstekõrgus on >= 1 m (v.a murdmaal
kulgevad kahveltõstukid ja muud virnastamismasinad)

4,5

0

8427 20 90

Iseliikuvad elektrimootorita autolaadurid, mille tõstekõrgus on < 1 m

4,5

0
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4

0

8427 90 00

Tõste- või teisaldusmehhanismiga varustatud mitteiseliikuvad veokid

8428 10 20

Elektriga töötavad liftid ning skipptõstukid

Tollimaksuvaba

0

8428 10 80

Muud kui elektriga töötavad liftid ning skipptõstukid

Tollimaksuvaba

0

8428 20 30

Pneumaatilised elevaatorid ning konveierid põllumajanduses kasutamiseks

Tollimaksuvaba

0

8428 20 91

Pneumaatilised elevaatorid ning konveierid puistematerjalidele (v.a põllumajanduses ka
sutamiseks)

Tollimaksuvaba

0

8428 20 98

Pneumaatilised elevaatorid ning konveierid (v.a põllumajanduses kasutamiseks ja puis
tematerjalidele)

Tollimaksuvaba

0

8428 31 00

Pidevtoimega elevaatorid ning konveierid kaupadele ja materjalidele, allmaatranspor
diks (v.a pneumaatilised elevaatorid ning konveierid)

Tollimaksuvaba

0

8428 32 00

Pidevtoimega koppelevaatorid ja -konveierid kaupadele ja materjalidele (v.a allmaatrans
pordiks)

Tollimaksuvaba

0

8428 33 00

Pidevtoimega lintelevaatorid ja lintkonveierid kaupadele ja materjalidele (v.a allmaa
transpordiks)

Tollimaksuvaba

0

8428 39 20

Rullkonveierid

Tollimaksuvaba

0

8428 39 90

Pidevtoimega konveierid kaupadele ja materjalidele (v.a spetsiaalselt põllumajanduses
kasutamiseks, pidevtoimega koppelevaatorid ja -konveierid ning lintelevaatorid ja lint
konveierid, ratastega ja muud rullkonveierid, pidevtoimega pneumaatilised konveierid
ning automatiseeritud materjalikäsitsusseadmed pooljuhtseadiste materjalide transporti
miseks, käsitsemiseks ja ladustamiseks)

Tollimaksuvaba

0

8428 40 00

Eskalaatorid ja liikuvad kõnniteed

Tollimaksuvaba

0

8428 60 00

Köisteed, isteliftid, suusatõstukid; köisraudteede (funikulööride) veomehhanismid

Tollimaksuvaba

0

8428 90 30

Valtspinkide lisaseadmed: rullteed toodangu etteandmiseks ja eemaldamiseks; kaadurid
ja manipulaatorid valuplokkide, kuulide, varbade ja slääbide jaoks

Tollimaksuvaba

0

8428 90 71

Spetsiaalselt põllumajandustraktoritele kinnitamiseks ettenähtud laadurid

Tollimaksuvaba

0

8428 90 79

Põllumajanduses kasutamiseks ettenähtud laadurid (v.a spetsiaalselt põllumajandustrak
toritele kinnitamiseks ettenähtud laadurid)

Tollimaksuvaba

0

8428 90 91

Mehaanilised puistematerjalide laadurid (v.a põllumajanduses kasutamiseks ettenähtud
laadurid ja iseliikuvad kopplaadurid)

Tollimaksuvaba

0
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8428 90 95

Tõste-, siirde- ning teisaldusmehhanismid, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8429 11 00

Iseliikuvad buldooserid ja planeerimisbuldooserid roomikutel

Tollimaksuvaba

0

8429 19 00

Iseliikuvad buldooserid ja planeerimisbuldooserid ratastel

Tollimaksuvaba

0

8429 20 00

Iseliikuvad teehöövlid ja planeerijad

Tollimaksuvaba

0

8429 30 00

Iseliikuvad skreeperid

Tollimaksuvaba

0

8429 40 10

Iseliikuvad vibratsioon-teerullid

Tollimaksuvaba

0

8429 40 30

Iseliikuvad teerullid (v.a vibratsioon-teerullid)

Tollimaksuvaba

0

8429 40 90

Iseliikuvad tampimismasinad (v.a teerullid)

Tollimaksuvaba

0

8429 51 10

Spetsiaalselt allmaatöödeks ettenähtud iseliikuvad frontaalkopplaadurid

Tollimaksuvaba

0

8429 51 91

Iseliikuvad frontaalkopplaadurid roomikutel (v.a spetsiaalselt allmaatöödeks ettenähtud)

Tollimaksuvaba

0

8429 51 99

Spetsiaalselt allmaatöödeks ettenähtud iseliikuvad frontaalkopplaadurid (v.a spetsiaalselt
allmaatöödeks ettenähtud ja roomikutel kopplaadurid)

Tollimaksuvaba

0

8429 52 10

360-kraadise pöördeulatusega iseliikuvad roomikekskavaatorid

Tollimaksuvaba

0

8429 52 90

360-kraadise pöördeulatusega iseliikuvad mehaanilised kopad (v.a roomikekskavaato
rid)

Tollimaksuvaba

0

8429 59 00

Iseliikuvad mehaanilised kopad, ekskavaatorid ja kopplaadurid (v.a 360-kraadise pöör
deulatusega iseliikuvad mehaanilised kopad ja frontaalkopplaadurid)

Tollimaksuvaba

0

8430 10 00

Vaiarammid ja vaiatõmburid (v.a raudteevagunitele, mootorsõidukišassiidele või veoau
todele monteeritud)

Tollimaksuvaba

0

8430 20 00

Lumesahad ja lumepuhurid (v.a raudteevagunitele, mootorsõidukišassiidele või veoauto
dele monteeritud)

Tollimaksuvaba

0

8430 31 00

Iseliikuvad soonimismasinad söe ja kivimite kaevandamiseks; läbindusmehhanismid (v.
a hüdraulilised iseliikuvad kaevandustoed)

Tollimaksuvaba

0

8430 39 00

Mitteiseliikuvad soonimismasinad söe ja kivimite kaevandamiseks; läbindusmehhanis
mid (v.a mehaanilised tööriistad ja hüdraulilised iseliikuvad kaevandustoed)

Tollimaksuvaba

0
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8430 41 00

Iseliikuvad puurimismasinad ja muud pinnaseläbindusmehhanismid mullatööde tege
miseks ning mineraalide ja maakide kaevandamiseks (v.a raudteevagunitele, mootorsõi
dukišassiidele või veoautodele monteeritud ning läbindusmehhanismid)

Tollimaksuvaba

0

8430 49 00

Mitteiseliikuvad ja mittehüdraulilised puurimismasinad ja muud pinnaseläbindusmeh
hanismid mullatööde tegemiseks ning mineraalide ja maakide kaevandamiseks (v.a lä
bindusmehhanismid ja mehaanilised tööriistad)

Tollimaksuvaba

0

8430 50 00

Iseliikuvad mullatöömasinad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8430 61 00

Mitteiseliikuvad tampimismasinad ja pinnasetihendusmehhanismid (v.a mehaanilised
tööriistad)

Tollimaksuvaba

0

8430 69 00

Mitteiseliikuvad mullatöömasinad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8431 10 00

Talide ja tõstukite (v.a skipptõstukid), vintside, pelide (kepslid) ja tungraudade osad,
mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8431 20 00

Kahvellaadurite ning muude tõste- või teisaldusmehhanismiga varustatud veokite osad,
mujal nimetamata

4

0

8431 31 00

Liftide, skipptõstukite ja eskalaatorite osad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8431 39 10

Alamrubriiki 8428 90 30 kuuluvate valtspinkide lisaseadmete osad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8431 39 70

Tõste-, siirde- ning teisaldusmehhanismide (nt konveierid, köisteed) osad, mujal nimeta
mata (v.a liftide, skipptõstukite ja eskalaatorite ning alamrubriiki 8428 90 30 kuulu
vate valtspinkide lisaseadmete osad)

Tollimaksuvaba

0

8431 41 00

Rubriikidesse 8426, 8429 ja 8430 kuuluvate masinate kopad, kühvlid, greiferid ja haa
ratsid

Tollimaksuvaba

0

8431 42 00

Buldooserite ja planeerimisbuldooserite sahad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8431 43 00

Alamrubriiki 8430 41 või 8430 49 kuuluvate puurimis- ja pinnaseläbindusmasinate
osad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8431 49 20

Rubriikidesse 8426, 8429 ja 8430 kuuluvate masinate malmist või valuterasest osad,
mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8431 49 80

Rubriikidesse 8426, 8429 ja 8430 kuuluvate masinate osad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8432 10 10

Hõlmadrad põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks

Tollimaksuvaba

0

8432 10 90

Adrad põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks (v.a hõlmadrad)

Tollimaksuvaba

0

8432 21 00

Ketasäkked põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks

Tollimaksuvaba

0
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8432 29 10

Kobestid ja kultivaatorid põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks

Tollimaksuvaba

0

8432 29 30

Äkked põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks (v.a ketasäkked)

Tollimaksuvaba

0

8432 29 50

MullaTollimaksuvabasid põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks

Tollimaksuvaba

0

8432 29 90

Rohimis- ja kõrrekoorimismasinad põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks (v.a mullaTolli
maksuvabasid)

Tollimaksuvaba

0

8432 30 11

Tsentraalajamiga täppiskülvikud põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks

Tollimaksuvaba

0

8432 30 19

Külvikud põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks (v.a tsentraalajamiga täppiskülvikud)

Tollimaksuvaba

0

8432 30 90

Istutus- ning ümberistutusmasinad põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks

Tollimaksuvaba

0

8432 40 10

Keemiliste ja mineraalväetiste külvikud põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks (v.a pihus
tid)

Tollimaksuvaba

0

8432 40 90

Laudasõnniku- ja kompostilaoturid põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks (v.a pihustid)

Tollimaksuvaba

0

8432 80 00

Põllu-, aia- ja metsatöömasinad maa ettevalmistamiseks ning kultiveerimiseks; rullid
spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks (v.a pihustid ja puisturid, adrad, äkked,
kobestid, kultivaatorid, rohimis- ja kõrrekoorimismasinad, istutusmasinad, sõnnikulao
turid ja väetisekülvikud)

Tollimaksuvaba

0

8432 90 00

Maa ettevalmistamiseks ning kultiveerimiseks ettenähtud põllu-, aia- ja metsatöömasi
nate ning spordiväljakute ja muruplatside korrashoiuks ettenähtud rullide osad, mujal
nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8433 11 10

Elektrilised mootoriga niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute korras
hoiuks, horisontaaltasandis pöörleva lõiketeraga

Tollimaksuvaba

0

8433 11 51

Iseliikuvad mitteelektrilised niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute korras
hoiuks, horisontaaltasandis pöörleva lõiketeraga ja istmega

Tollimaksuvaba

0

8433 11 59

Iseliikuvad mitteelektrilised niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute korras
hoiuks, horisontaaltasandis pöörleva lõiketeraga, istmeta

Tollimaksuvaba

0

8433 11 90

Mitteiseliikuvad mitteelektrilised niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute
korrashoiuks, horisontaaltasandis pöörleva lõiketeraga

Tollimaksuvaba

0

8433 19 10

Elektrilised mootoriga niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute korras
hoiuks, vertikaalasendis pöörleva lõiketeraga või niiduagregaadiga

Tollimaksuvaba

0
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8433 19 51

Iseliikuvad mitteelektrilised mootoriga niidukid muruplatside, parkide ning spordivälja
kute korrashoiuks, vertikaalasendis pöörleva lõiketeraga või niiduagregaadiga, istmega

Tollimaksuvaba

0

8433 19 59

Iseliikuvad mitteelektrilised mootoriga niidukid muruplatside, parkide ning spordivälja
kute korrashoiuks, vertikaalasendis pöörleva lõiketeraga või niiduagregaadiga, istmeta

Tollimaksuvaba

0

8433 19 70

Mitteiseliikuvad mitteelektrilised mootoriga niidukid muruplatside, parkide ning spordi
väljakute korrashoiuks, vertikaalasendis pöörleva lõiketeraga või niiduagregaadiga

Tollimaksuvaba

0

8433 19 90

Mootorita niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute korrashoiuks

Tollimaksuvaba

0

8433 20 10

Mootoriga niidukid (v.a niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute korras
hoiuks)

Tollimaksuvaba

0

8433 20 51

Niidukid, k.a niiduagregaadid, traktorite ripp- või haakeriistad, horisontaaltasandis
pöörleva vikatiga

Tollimaksuvaba

0

8433 20 59

Niidukid, k.a niiduagregaadid, traktorite ripp- või haakeriistad, vertikaalasendis pöör
leva vikatiga või niiduagregaadiga

Tollimaksuvaba

0

8433 20 90

Niidukid (v.a traktorite ripp- või haakeriistad, niidukid muruplatside, parkide ning
spordiväljakute korrashoiuks, mootoriga niidukid ja teraviljakombainid)

Tollimaksuvaba

0

8433 30 10

Kaarutid ja külgvaalutid heinateoks

Tollimaksuvaba

0

8433 30 90

Heinatöömasinad (v.a kaarutid, külgvaalutid ja niidukid)

Tollimaksuvaba

0

8433 40 10

Presskogurid põhu ja heina jaoks

Tollimaksuvaba

0

8433 40 90

Põhu- ning heinapressid (v.a presskogurid)

Tollimaksuvaba

0

8433 51 00

Teraviljakombainid

Tollimaksuvaba

0

8433 52 00

Viljapeksumasinad (v.a teraviljakombainid)

Tollimaksuvaba

0

8433 53 10

Kartulikoristusmasinad

Tollimaksuvaba

0

8433 53 30

Peedipealselõikusmasinad ja peedikoristusmasinad

Tollimaksuvaba

0

8433 53 90

Juur- ja mugulviljakoristid (v.a kartulikoristusmasinad ning peedipealselõikusmasinad ja
peedikoristusmasinad)

Tollimaksuvaba

0
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8433 59 11

Iseliikuvad silokombainid

Tollimaksuvaba

0

8433 59 19

Mitteiseliikuvad silokombainid

Tollimaksuvaba

0

8433 59 30

Viinamarjakoristusmasinad

Tollimaksuvaba

0

8433 59 80

Masinad põllumajandussaaduste koristuseks (v.a niidukid, heinatöömasinad, põhu- ning
heinapressid, k.a presskogurid, teraviljakombainid ja muud viljapeksumasinad, juur- ja
mugulviljakoristid, silokombainid ja viinamarjakoristusmasinad)

Tollimaksuvaba

0

8433 60 00

Seadmed kanamunade, puuviljade jm põllumajandussaaduste puhastamiseks, sorteeri
miseks ja liigitamiseks (v.a rubriiki 8437 kuuluvad seadmed seemne-, tera- ja kaunvil
jade puhastamiseks, sorteerimiseks ning liigitamiseks)

Tollimaksuvaba

0

8433 90 00

Saagikoristusmasinate, viljapeksumasinate, niidukite ning põllumajandussaaduste pu
hastamiseks, sorteerimiseks ja liigitamiseks ettenähtud seadmete osad, mujal nimeta
mata

Tollimaksuvaba

0

8434 10 00

Lüpsimasinad

Tollimaksuvaba

0

8434 20 00

Piimandusmasinad (v.a külmutamise või kuumtöötlemise seadmed, koorelahutid, sel
gendavad tsentrifuugid, filterpressid jm filtreerimisseadmed)

Tollimaksuvaba

0

8434 90 00

Lüpsi- ja piimandusmasinate osas, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8435 10 00

Pressid, peenestid jm seadmed veini, siidri, puuviljamahlade jms jookide valmistamiseks
(v.a masinad nende jookide töötlemiseks, sealhulgas tsentrifuugid, filterpressid, muud
filtreerimisseadmed ja kodumasinad)

1,7

0

8435 90 00

Osad pressidele, peenestitele jm seadmetele veini, siidri, puuviljamahlade jms jookide
valmistamiseks, mujal nimetamata

1,7

0

8436 10 00

Masinad ja seadmed loomasööda valmistamiseks põllumajandusmajapidamistes jms et
tevõtetes (v.a loomasööda tööstuse seadmed, silokombainid ja autoklaavid sööda keet
miseks)

1,7

0

8436 21 00

Inkubaatorid ja tibusoojendid (bruuderid)

1,7

0

8436 29 00

Linnukasvatusseadmed (v.a seadmed kanamunade sorteerimiseks ja liigitamiseks, ru
briiki 8438 kuuluvad linnukogujad ning inkubaatorid ja tibusoojendid (bruuderid))

1,7

0

8436 80 10

Metsatöömasinad, mujal nimetamata

1,7

0

8436 80 91

Automaatjootjad

1,7

0
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8436 80 99

Põlluharimises, aiapidamises, metsanduses, kodulinnukasvatuses ja mesinduses kasuta
tavad masinad, mujal nimetamata (v.a automaatjootjad)

1,7

0

8436 91 00

Linnukasvatusseadmete ja masinate osad, mujal nimetamata

1,7

0

8436 99 00

Põlluharimises, aiapidamises, metsanduses ja mesinduses kasutatavate masinate osad,
mujal nimetamata

1,7

0

8437 10 00

Seadmed seemne, teravilja ja kuivatatud kaunvilja puhastamiseks, sorteerimiseks ning
liigitamiseks

1,7

0

8437 80 00

Jahu valmistamisel ning tera- ja kuivatatud kaunviljade töötlemisel kasutatavad mehha
nismid (v.a farmides kasutatavad seadmed, kuumtöötlemise seadmed, tsentrifugaalkui
vatid, õhufiltrid ning seadmed seemne, teravilja ja kuivatatud kaunvilja puhastamiseks,
sorteerimiseks ning liigitamiseks)

1,7

0

8437 90 00

Jahu valmistamisel ning tera- ja kuivatatud kaunviljade töötlemisel kasutatavate mehha
nismide ning seemne, teravilja ja kuivatatud kaunvilja puhastamiseks, sorteerimiseks
ning liigitamiseks ettenähtud seadmete osad, mujal nimetamata

1,7

0

8438 10 10

Pagariseadmed (v.a ahjud ja taignarullid)

1,7

0

8438 10 90

Seadmed makaronide, spagettide jms toiduainete tööstuslikuks valmistamiseks ja toot
miseks (v.a makaronide kuivatamise masinad ning taignarullid)

1,7

0

8438 20 00

Kondiitritööstuses, kakaopulbri ja šokolaadi tööstuslikuks valmistamiseks ja tootmiseks
kasutatavad seadmed (v.a tsentrifuugid ning seadmed filtreerimiseks, kuumutamiseks
või külmutamiseks)

1,7

0

8438 30 00

Suhkrutööstuse seadmed (v.a tsentrifuugid ning seadmed filtreerimiseks, kuumutami
seks või külmutamiseks)

1,7

0

8438 40 00

Õllepruulimisseadmed (v.a tsentrifuugid ning seadmed filtreerimiseks, kuumutamiseks
või külmutamiseks)

1,7

0

8438 50 00

Liha tööstusliku töötlemise seadmed (v.a keetmis- jm kuumutamisseadmed ning kül
mutamis- ja jahutamisseadmed)

1,7

0

8438 60 00

Puuviljade, pähklite ning aedviljade tööstusliku töötlemise seadmed (v.a keetmis- jm
kuumutamisseadmed ning külmutamis- ja jahutamisseadmed ning seadmed puu- ja
aedviljade sorteerimiseks ning liigitamiseks)

1,7

0

8438 80 10

Seadmed tee ja kohvi tööstuslikuks valmistamiseks (v.a tsentrifuugid, filtreerimissead
med, röstrid, külmkuivatamise seadmed jm kuumutamisseadmed)

1,7

0

8438 80 91

Seadmed jookide tööstuslikuks valmistamiseks (v.a tsentrifuugid ning seadmed filtreeri
miseks, kuumutamiseks või külmutamiseks)

1,7

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/619

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

8438 80 99

Seadmed toitude ja jookide tööstuslikuks valmistamiseks ja tootmiseks, mujal nimeta
mata

1,7

0

8438 90 00

Toitude ja jookide tööstuslikuks valmistamiseks ja tootmiseks ettenähtud seadmete
osad, mujal nimetamata

1,7

0

8439 10 00

Seadmed paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks (v.a autoklaavid, katlad jm kuu
mutamisseadmed)

1,7

0

8439 20 00

Seadmed paberi ja papi tootmiseks (v.a kuivatid jm kuumutamisseadmed, kalandrid ja
seadmed paberimassi valmistamiseks)

1,7

0

8439 30 00

Seadmed paberi ning papi viimistlemiseks (v.a kalandrid)

1,7

0

8439 91 10

Paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks kasutatavate seadmete malmist või valu
terasest osad, mujal nimetamata

1,7

0

8439 91 90

Paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks kasutatavate seadmete osad, mujal nime
tamata (v.a malmist või valuterasest)

1,7

0

8439 99 10

Paberi ja papi tootmiseks ning viimistlemiseks kasutatavate seadmete malmist või valu
terasest osad, mujal nimetamata

1,7

0

8439 99 90

Paberi ja papi tootmiseks ning viimistlemiseks kasutatavate seadmete osad, mujal nime
tamata (v.a malmist või valuterasest)

1,7

0

8440 10 10

Voltimismasinad raamatute köitmiseks

1,7

0

8440 10 20

Poognakokkuvõtmismasinad raamatute köitmiseks

1,7

0

8440 10 30

Niitõmblusmasinad, traatimis- ja klammerdusmasinad (k.a õmblusmasinad raamatute
õmblemiseks) raamatute köitmiseks

1,7

0

8440 10 40

Õmbluseta (perfekt-) köitemasinad

1,7

0

8440 10 90

Raamatute köitmisseadmed (v.a rubriiki 8441 kuuluvad seadmed, üldotstarbelised pres
sid, rubriiki 8443 kuuluvad trükimasinad ning trükkimise abiseadmed, voltimismasi
nad, poognakokkuvõtmismasinad, niitõmblusmasinad, traatimis- ja klammerdusmasi
nad ning õmbluseta köitemasinad)

1,7

0

8440 90 00

Raamatute köitmisseadmete osad, mujal nimetamata

1,7

0

8441 10 10

Paberi-, pabermassi- ja papitoodete valmistamisel kasutatavad kombineeritud pingid
rullide pikutilõikamiseks ja ümberkerimiseks

1,7

0

8441 10 20

Paberi-, pabermassi- ja papitoodete valmistamisel kasutatavad pikuti- ja ristilõikamis
pingid (v.a kombineeritud pingid rullide pikutilõikamiseks ja ümberkerimiseks)

1,7

0
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8441 10 30

Giljotiinkäärid paberi ja papi jaoks

1,7

0

8441 10 40

Kolme noaga äärelõikamismasinad paberi ja papi jaoks

1,7

0

8441 10 80

Seadmed paberi ja papi lõikamiseks (v.a rubriiki 8440 kuuluvad raamatute köitmis
seadmed, kombineeritud pingid rullide pikutilõikamiseks ja ümberkerimiseks, muud pi
kuti- ja ristilõikamispingid, giljotiinkäärid ja kolme noaga äärelõikamismasinad)

1,7

0

8441 20 00

Seadmed kottide ja ümbrike valmistamiseks paberimassist, paberist või papist (v.a õm
blusmasinad ja pilutamismasinad)

1,7

0

8441 30 00

Seadmed karpide, kastide, torude, trumlite jms mahutite valmistamiseks (muul viisil
kui vormimise teel) paberimassist, paberist või papist (v.a kuivatamisseadmed ja õm
blusmasinad)

1,7

0

8441 40 00

Seadmed esemete vormimiseks paberimassist, paberist ja papist (v.a kuivatamissead
med)

1,7

0

8441 80 00

Seadmed paberi-, pabermassi- ja papitoodete valmistamiseks, mujal nimetamata

1,7

0

8441 90 10

Paberi-, pabermassi- ja papitoodete valmistamisel paberi ja papi lõikamiseks kasutata
vate seadmete osad, mujal nimetamata

1,7

0

8441 90 90

Paberi-, pabermassi- ja papitoodete valmistamiseks kasutatavate seadmete osad, mujal
nimetamata

1,7

0

8442 30 10

Fotoladumismasinad ja muud fotolaoseadmed (v.a üldotstarbelised automaatsed andme
töötlusmasinad, mida kasutatakse fotoladumisel)

1,7

0

8442 30 91

Seadmed kirja valamiseks ja ladumiseks (kombineeritud), nt linotüüp-, monotüüp- ja
intertüüpmasinad

Tollimaksuvaba

0

8442 30 99

Seadmed trükiplaatide, -silindrite jm trükivormide valmistamiseks; trükiplaadid, silind
rid jm trükivormid (v.a rubriikidesse 8456–8465 kuuluvad tööpingid ning seadmed
kirja valamiseks ja ladumiseks)

1,7

0

8442 40 00

Trükiplokkide, -plaatide, -silindrite jm trükivormide valmistamiseks ettenähtud sead
mete osad, mujal nimetamata

1,7

0

8442 50 21

Trükikujutisega plaadid, silindrid jm trükivormid kõrgtrüki jaoks

1,7

0

8442 50 23

Trükikujutisega plaadid, silindrid, litokivid jm trükivormid lametrüki jaoks

1,7

0

8442 50 29

Trükikujutisega plaadid, silindrid jm trükivormid sügavtrüki jaoks

1,7

0
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8442 50 80

Ettevalmistatud trükikujutiseta litokivid, trükiplaadid ja -silindrid, nt tasandatud, lihvi
tud või poleeritud

1,7

0

8443 11 00

Ofsettrükimasinad rullmaterjalile

1,7

0

8443 12 00

(Büroo) ofsettrükimasinad lehtedele, mille mõõtmed on kokkuvoltimata kujul <= 22 ×
36 cm

1,7

0

8443 13 10

Kasutatud ofsettrükimasinad lehtedele, mille mõõtmed on > 22 × 36 cm

1,7

0

8443 13 31

Uued ofsettrükimasinad lehtedele, mille mõõtmed on <= 52 × 74 cm, kuid > 22 ×
36 cm

1,7

0

8443 13 35

Uued ofsettrükimasinad lehtedele, mille mõõtmed on > 52 × 74 cm, kuid <= 74 ×
107cm

1,7

0

8443 13 39

Uued ofsettrükimasinad lehtedele, mille mõõtmed on > 74 × 107 cm

1,7

0

8443 13 90

Ofsettrükimasinad (v.a masinad paberilehtedele või -laidudele)

1,7

0

8443 14 00

Kõrgtrükimasinad rullmaterjalile (v.a fleksotrükiseadmed)

1,7

0

8443 15 00

Kõrgtrükimasinad (v.a fleksotrükiseadmed ja masinad rullmaterjalile)

1,7

0

8443 16 00

Fleksotrükiseadmed

1,7

0

8443 17 00

Sügavtrükiseadmed (ülekandepressid)

1,7

0

8443 19 20

Seadmed tekstiili trükkimiseks (v.a ofsettrükimasinad, fleksotrükiseadmed, kõrgtrüki
masinad, sügavtrükiseadmed)

1,7

0

8443 19 40

Trükimasinad kasutamiseks pooljuhtide tootmises

1,7

0

8443 19 70

Trükimasinad, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442
kuuluvaid trükivorme (v.a seadmed tekstiili trükkimiseks, trükimasinad kasutamiseks
pooljuhtide tootmises, jugaprinterid, hektograafid ja trafarettpaljundusaparaadid, aa
dressimasinad jm kontori trükimasinad rubriikidest 8469–8472, ofsettrükimasinad,
fleksotrükiseadmed, kõrgtrükimasinad ja sügavtrükiseadmed)

1,7

0
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8443 31 10

Kopeerimis- ja faksifunktsiooniga seadmed, trükifunktsiooniga või trükifunktsioonita,
mille kopeerimiskiirus on <= 12 monokroomset lehekülge minutis ja mis on ühendata
vad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku

Tollimaksuvaba

0

8443 31 91

Seadmed, mis skaneerivad originaali ja trükivad koopiad välja elektrostaatilise trükima
sinaga ning millel on lisaks kopeerimis- või faksifunktsioon ja mis on ühendatavad au
tomaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku (v.a kopeerimis- ja faksifunktsiooniga
seadmed, mille kopeerimiskiirus on <= 12 monokroomset lehekülge minutis)

6

0

8443 31 99

Kahte või enamat printimise, kopeerimise, paljundamise või faksimise funktsiooni täit
vad seadmed, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku
(v.a kopeerimis- ja faksifunktsiooniga seadmed, mille kopeerimiskiirus on <= 12 mono
kroomset lehekülge minutis, ning seadmed, mis skaneerivad originaali ja trükivad koo
piad välja elektrostaatilise trükimasinaga)

Tollimaksuvaba

0

8443 32 10

Printerid, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku

Tollimaksuvaba

0

8443 32 30

Faksiaparaadid, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvuti
võrku

Tollimaksuvaba

0

8443 32 91

Seadmed, mis ainult skaneerivad originaali ja trükivad koopiad välja elektrostaatilise
trükimasinaga ning mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvuti
võrku

6

0

8443 32 93

Ainult kopeerimisfunktsiooni ja optilise süsteemiga seadmed, mis on ühendatavad au
tomaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku (seadmed, mis skaneerivad originaali
ja trükivad koopiad välja elektrostaatilise trükimasinaga)

Tollimaksuvaba

0

8443 32 99

Ainult kopeerimisfunktsiooni ja mitteoptilise süsteemiga seadmed, mis on ühendatavad
automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku

2,2

0

8443 39 10

Seadmed, mis ainult skaneerivad originaali ja trükivad koopiad välja elektrostaatilise
trükimasinaga (v.a seadmed, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega
või arvutivõrku)

6

0

8443 39 31

Ainult kopeerimisfunktsiooni ja optilise süsteemiga seadmed, (v.a seadmed, mis on
ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku, ning seadmed, mis
skaneerivad originaali ja trükivad koopiad välja elektrostaatilise trükimasinaga)

Tollimaksuvaba

0

8443 39 39

Ainult kopeerimisfunktsiooni ja mitteoptilise süsteemiga seadmed (v.a seadmed, mis on
ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku)

3

0
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8443 39 90

Printerid ja faksiaparaadid (v.a seadmed, mis on ühendatavad automaatse andmetööt
lusseadmega või arvutivõrku)

2,2

0

8443 91 10

Pooljuhtide tootmises kasutatavate trükimasinate osad ja tarvikud, mujal nimetamata

1,7

0

8443 91 91

Malmist või valuterasest osad ja tarvikud trükimasinatele, mis kasutavad trükkimiseks
trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme, mujal nimetamata (v.a
pooljuhtide tootmises kasutatavate trükimasinate osad ja tarvikud)

1,7

0

8443 91 99

Osad ja tarvikud trükimasinatele, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm
rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme, mujal nimetamata (v.a pooljuhtide tootmises ka
sutatavate trükimasinate osad ja tarvikud ning malmist või valuterasest osad)

1,7

0

8443 99 10

Printerite, kopeer-paljundusseadmete ja faksiaparaatide elektronlülitused (v.a trükimasi
nad, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trü
kivorme)

Tollimaksuvaba

0

8443 99 90

Printerite, kopeer-paljundusseadmete ja faksiaparaatide osad ja tarvikud, mujal nimeta
mata (v.a elektronlülitused ning osad ja tarvikud trükimasinatele, mis kasutavad trükki
miseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme)

Tollimaksuvaba

0

8444 00 10

Seadmed keemiliste tekstiilmaterjalide filamentkiudude ekstrusiooniks

1,7

0

8444 00 90

Seadmed keemiliste tekstiilmaterjalide filamentkiudude tõmbamiseks, tekstureerimiseks
või lõikamiseks

1,7

0

8445 11 00

Kraasmasinad tekstiilkiudude ettevalmistamiseks

1,7

0

8445 12 00

Kamm-masinad tekstiilkiudude ettevalmistamiseks

1,7

0

8445 13 00

Heidemasinad (eelketrusmasinad)

1,7

0

8445 19 00

Tekstiilkiudude ettevalmistamisseadmed (v.a kraasmasinad, kamm-masinad ja heidema
sinad (eelketrusmasinad))

1,7

0

8445 20 00

Ketrusmasinad (v.a ekstruuderid ja heidemasinad (eelketrusmasinad))

1,7

0

8445 30 10

Dubleerimismasinad

1,7

0

8445 30 90

Korrutusmasinad

1,7

0

8445 40 00

Poolimismasinad (k.a koekerimismasinad) ning haspeldamismasinad

1,7

0
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8445 90 00

Tekstiillõnga tootmise seadmed ning rubriikidesse 8446 ja 8447 kuuluvatele masina
tele tekstiillõnga valmistavad seadmed (v.a rubriiki 8444 kuuluvad seadmed ning ket
rus-, dubleerimis- ja korrutusmasinad)

1,7

0

8446 10 00

Kangakudumismasinad <= 30 cm laiuse kanga kudumiseks

1,7

0

8446 21 00

Süstikuga mehaanilised kangasteljed > 30 cm laiuse kanga kudumiseks

1,7

0

8446 29 00

Süstikuga käsi-kangasteljed > 30 cm laiuse kanga kudumiseks

1,7

0

8446 30 00

Süstikuta kangakudumismasinad > 30 cm laiuse kanga kudumiseks

1,7

0

8447 11 10

Keelnõeltega ringkudumismasinad, mille silindri läbimõõt on <= 165 mm

1,7

0

8447 11 90

Ringkudumismasinad, mille silindri läbimõõt on <= 165 mm (v.a keelnõeltega masi
nad)

1,7

0

8447 12 10

Keelnõeltega ringkudumismasinad, mille silindri läbimõõt on > 165 mm

1,7

0

8447 12 90

Ringkudumismasinad, mille silindri läbimõõt on > 165 mm (v.a keelnõeltega masinad)

1,7

0

8447 20 20

Lõimsilmkoemasinad (k.a Raschel-tüüpi) ja keteldusmasinad

1,7

0

8447 20 80

Lamekoemasinad (v.a lõimsilmkoemasinad (k.a Raschel-tüüpi))

1,7

0

8447 90 00

Seadmed mähitud lõnga, tülli, pitsi, tikandi, punutud paelte, posamentide või võrgu
valmistamiseks, seadmed taftingtöötluseks (v.a kettpistemasinad)

1,7

0

8448 11 00

Niietõstemehhanismid ja žakaarmasinad; nende juurde kuuluvad kopeerimis-, perforee
rimis- või koostemasinad

1,7

0

8448 19 00

Rubriikide 8444, 8445, 8446 ja 8447 masinate lisaseadmed (v.a niietõstemehhanismid
ja žakaarmasinad; nende juurde kuuluvad kopeerimis-, perforeerimis- või koostemasi
nad)

1,7

0

8448 20 00

Keemiliste tekstiilkiudude ekstrusiooniks, tõmbamiseks, tekstureerimiseks või lõikami
seks kasutatavate seadmete ja nende lisaseadmete osad ja tarvikud, mujal nimetamata

1,7

0

8448 31 00

Tekstiilkiudude ettevalmistamisseadmete kraaslindid

1,7

0
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8448 32 00

Tekstiilkiudude ettevalmistamisseadmete osad ja tarvikud, mujal nimetamata (v.a kraas
lindid)

1,7

0

8448 33 10

Rubriiki 8445 kuuluvate masinate värtnad ja värtnahargid

1,7

0

8448 33 90

Rubriiki 8445 kuuluvate masinate ketrusrõngad ja jagajad

1,7

0

8448 39 00

Rubriiki 8445 kuuluvate masinate osad ja tarvikud, mujal nimetamata

1,7

0

8448 42 00

Soad, niied ning niieraamid

1,7

0

8448 49 00

Kangastelgede ja nende lisaseadmete osad ja tarvikud, mujal nimetamata

1,7

0

8448 51 10

Rubriiki 8447 kuuluvate masinate kiilud koesilmade või muu siduse moodustamiseks

1,7

0

8448 51 90

Rubriiki 8447 kuuluvate masinate nõelad jm detailid koesilmade või muu siduse moo
dustamiseks (v.a kiilud)

1,7

0

8448 59 00

Rubriiki 8447 kuuluvate masinate osad ja tarvikud, mujal nimetamata

1,7

0

8449 00 00

Seadmed vildi ja lausriide (k.a vormitud kujul) tootmiseks ja viimistlemiseks, k.a sead
med vildist peakatete valmistamiseks; vormimispakud peakatete valmistamiseks; nende
osad (v.a masinad vildi- ja kalandrikiudude valmistamiseks)

1,7

0

8450 11 11

Täisautomaatsed kodumajapidamises või pesulates kasutatavad eestlaaditavad pesumasi
nad, mille mahutavus on <= 6 kg kuiva pesu

3

0

8450 11 19

Täisautomaatsed kodumajapidamises või pesulates kasutatavad pealtlaaditavad pesuma
sinad, mille mahutavus on <= 6 kg kuiva pesu

3

0

8450 11 90

Täisautomaatsed kodumajapidamises või pesulates kasutatavad pesumasinad, mille ma
hutavus on > 6 kg, kuid <= 10 kg kuiva pesu

2,6

0

8450 12 00

Kodumajapidamises või pesulates kasutatavad sisseehitatud tsentrifugaalkuivatiga pesu
masinad (v.a täisautomaatsed masinad)

2,7

0

8450 19 00

Kodumajapidamises või pesulates kasutatavad pesumasinad, mille mahutavus on
<= 6 kg kuiva pesu (v.a täisautomaatsed ja tsentrifugaalkuivatiga pesumasinad)

2,7

0

8450 20 00

Pesulates kasutatavad pesumasinad, mille mahutavus on > 10 kg kuiva pesu

2,2

0

8450 90 00

Kodumajapidamises või pesulates kasutatavate pesumasinate osad, mujal nimetamata

2,7

0
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8451 10 00

Kuivpuhastusseadmed valmistekstiiltoodete jaoks

2,2

0

8451 21 10

Kuivatusmasinad (pesukuivatusmasinad), mille mahutavus on <= 6 kg kuiva pesu (v.a
tsentrifugaalkuivatid)

2,2

0

8451 21 90

Kuivatusmasinad (pesukuivatusmasinad), mille mahutavus on > 6 kg, kuid <= 10 kg
kuiva pesu (v.a tsentrifugaalkuivatid)

2,2

0

8451 29 00

Kuivatusmasinad tekstiillõnga, riide, valmistekstiiltoodete jaoks (v.a masinad, mille ma
hutavus on <= 10 kg kuiva pesu, ja tsentrifugaalkuivatid)

2,2

0

8451 30 10

Elekterküttega triikimismasinad ja pressid, mille võimsus on <= 2 500 W

2,2

0

8451 30 30

Elekterküttega triikimismasinad ja pressid, mille võimsus on > 2 500 W

2,2

0

8451 30 80

Triikimismasinad ja pressid (v.a elekterküttega triikimismasinad ja pressid ning kaland
rid)

2,2

0

8451 40 00

Seadmed tekstiillõnga, riide ja valmistekstiiltoodete pesuks, pleegitamiseks ja värvimi
seks (v.a kodumajapidamises või pesulates kasutatavad pesumasinad)

2,2

0

8451 50 00

Seadmed riide kokku- ja lahtikerimiseks, voltimiseks, lõikamiseks ja läbilöömiseks

2,2

0

8451 80 10

Masinad pasta pealekandmiseks riidele või muule alusele linoleumi ja muude põranda
katete valmistamisel (v.a kalandrid ja üldotstarbelised pressid)

2,2

0

8451 80 30

Masinad tekstiillõnga, riide ja valmistekstiiltoodete apreteerimiseks ja viimistlemiseks
(v.a masinad vildi apreteerimiseks ja viimistlemiseks ning kalandrid ja üldotstarbelised
pressid)

2,2

0

8451 80 80

Masinad tekstiillõnga, riide ja valmistekstiiltoodete katmiseks ja impregneerimiseks (v.a
kalandrid ja üldotstarbelised pressid)

2,2

0

8451 90 00

Tekstiillõnga, riide ja valmistekstiiltoodete pesuks, puhastamiseks, väänamiseks, kuiva
tamiseks, triikimiseks, pressimiseks, pleegitamiseks, värvimiseks, apreteerimiseks, vii
mistlemiseks, katmiseks ja impregneerimiseks kasutatavate masinate osad; linoleumi ja
muude põrandakatete valmistamisel riidele või muule alusele pasta pealekandmiseks
kasutatavate masinate osad; riide kokku- ja lahtikerimiseks, voltimiseks, lõikamiseks ja
läbilöömiseks kasutatavate seadmete osad, mujal nimetamata

2,2

0

8452 10 11

Olme-õmblusmasinad (ainult tepp-pistega), mille mehhanismi mass on <= 16 kg moo
torita või <= 17 kg koos mootoriga ja mille väärtus (ilma raami, laua või kapita) on
> 65 eurot

5,7

0
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8452 10 19

Olme-õmblusmasinad (ainult tepp-pistega), mille mehhanismi mass on <= 16 kg moo
torita või <= 17 kg koos mootoriga ja mille väärtus (ilma raami, laua või kapita) on
<= 65 eurot; nimetatud õmblusmasinate mehhanismid, mille mass on <= 16 kg moo
torita või <= 17 kg koos mootoriga

9,7

0

8452 10 90

Olme-õmblusmasinad ja õmblusmasinamehhanismid (v.a õmblusmasinad (tepp-pistega)
mille mehhanismi mass on <= 16 kg mootorita või <= 17 kg koos mootoriga; õmblus
masinamehhanismid, mille mass on <= 16 kg mootorita või <= 17 kg koos mooto
riga)

3,7

0

8452 21 00

Tööstusotstarbelised automaatõmblusmasinad

3,7

0

8452 29 00

Tööstusotstarbelised õmblusmasinad (v.a automaatõmblusmasinad)

3,7

0

8452 30 10

Ühelt poolt lameda kinnitusotsaga õmblusmasinanõelad

2,7

0

8452 30 90

Õmblusmasinanõelad (v.a ühelt poolt lameda kinnitusotsaga õmblusmasinanõelad)

2,7

0

8452 40 00

Mööbel, alused ja katted õmblusmasinatele ning nende osad

2,7

0

8452 90 00

Õmblusmasinate osad, mujal nimetamata

2,7

0

8453 10 00

Seadmed naha ja toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ja töötlemiseks (v.a kuivatusmasi
nad, pihustuspüstolid, masinad sigade karvutustamiseks, õmblusmasinad ja üldotstarbe
lised pressid)

1,7

0

8453 20 00

Seadmed nahast või toornahast jalatsite valmistamiseks ja parandamiseks (v.a õmblus
masinad)

1,7

0

8453 80 00

Seadmed nahast või toornahast toodete valmistamiseks ja parandamiseks (v.a jalatsid ja
õmblusmasinad)

1,7

0

8453 90 00

Naha ja toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ja töötlemiseks, jalatsite jm nahast või
toornahast toodete valmistamiseks ja parandamiseks kasutatavate seadmete osad, mujal
nimetamata

1,7

0

8454 10 00

Metallurgias ja valutööstuses kasutatavad konverterid

1,7

0

8454 20 00

Metallurgias ja valutööstuses kasutatavad valuvormid ja valukopad

1,7

0

8454 30 10

Metallurgias ja valutööstuses survevaluks kasutatavad valamismasinad

1,7

0

8454 30 90

Metallurgias ja valutööstuses kasutatavad valamismasinad (v.a survevaluks kasutatavad
valamismasinad)

1,7

0

8454 90 00

Metallurgias ja valutööstuses kasutatavate konverterite, valukoppade, metallvaluvor
mide ja valamismasinate osad, mujal nimetamata

1,7

0
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8455 10 00

Toruvaltspingid

2,7

0

8455 21 00

Kuumvaltspingid ning kombineeritud külm- ja kuumvaltspingid (v.a toruvaltspingid)

2,7

0

8455 22 00

Külmvaltspingid (v.a toruvaltspingid)

2,7

0

8455 30 10

Malmist valtsid

2,7

0

8455 30 31

Terasest sepistatud kuumvaltsimise töövaltsid, kuum- ja külmvaltsimise tugivaltsid

2,7

0

8455 30 39

Terasest sepistatud külmvaltsimise töövaltsid

2,7

0

8455 30 90

Terasest valatud või stantsitud valtsid

2,7

0

8455 90 00

Valtspinkide osad, mujal nimetamata

2,7

0

8456 10 00

Laserkiire või muu valgus- või kvantkiirguse toimel töötavad seadmed mitmesuguste
materjalide töötlemiseks osa materjali eemaldamise teel (v.a joote- ja keevitusmasinad,
sh lõikamiseks kasutatavad masinad, materjalikontrollimismasinad ning masinad pool
juhtseadiste või elektrooniliste integraallülituste tootmiseks)

4,5

0

8456 20 00

Ultraheliga töötavad seadmed mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa materjali ee
maldamise teel (v.a ultraheli toimel töötavad puhastusseadmed ja materjalikontrollimis
masinad)

3,5

0

8456 30 11

Arvjuhtimisega elektroerosioonpingid mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa ma
terjali eemaldamise teel, traadilõikaja

3,5

0

8456 30 19

Arvjuhtimisega elektroerosioonpingid mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa ma
terjali eemaldamise teel (v.a traadilõikaja)

3,5

0

8456 30 90

Arvjuhtimiseta elektroerosioonpingid mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa ma
terjali eemaldamise teel

3,5

0

8456 90 00

Seadmed mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa materjali eemaldamise teel elek
trokeemiliste menetluste, elektron-, ioonkiirguse või plasmakaare toimel (v.a seadmed
joote- ja keevitusmasinatele, materjalikontrollimismasinatele ning masinatele pooljuht
seadiste või elektrooniliste integraallülituste tootmiseks)

3,5

0

8457 10 10

Horisontaalsed töötluskeskused metallide töötlemiseks

2,7

0

8457 10 90

Töötluskeskused metallide töötlemiseks (v.a horisontaalsed töötluskeskused)

2,7

0
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8457 20 00

Ühepositsioonilised automaattööpingid metallide töötlemiseks

2,7

0

8457 30 10

Arvjuhtimisega mitmepositsioonilised automaattööpingid metallide töötlemiseks

2,7

0

8457 30 90

Arvjuhtimiseta mitmepositsioonilised automaattööpingid metallide töötlemiseks

2,7

0

8458 11 20

Arvjuhtimisega horisontaalsed metallitreikeskused

2,7

0

8458 11 41

Arvjuhtimisega horisontaalsed ühe spindliga automaat-metallitreipingid

2,7

0

8458 11 49

Arvjuhtimisega horisontaalsed mitmespindlilised automaat-metallitreipingid

2,7

0

8458 11 80

Arvjuhtimisega horisontaalsed metallitreipingid (v.a treikeskused ja automaat-treipin
gid)

2,7

0

8458 19 20

Arvjuhtimiseta horisontaalsed tsenter-treipingid (mootoriga või jõuvõllilt käitatavad)

2,7

0

8458 19 40

Arvjuhtimiseta horisontaalsed automaat-metallitreipingid

2,7

0

8458 19 80

Arvjuhtimiseta horisontaalsed metallitreipingid (v.a tsenter-treipingid (mootoriga või
jõuvõllilt käitatavad)

2,7

0

8458 91 20

Arvjuhtimisega metallitreikeskused (v.a horisontaalsed treikeskused)

2,7

0

8458 91 80

Arvjuhtimisega metallitreipingid (v.a horisontaalsed treipingid ja -keskused)

2,7

0

8458 99 00

Arvjuhtimiseta metallitreipingid, k.a treikeskused (v.a horisontaalsed treipingid)

2,7

0

8459 10 00

Järjestikuse protsessiga agregaattööpingid metalli puurimiseks, sisetreimiseks, Tollimak
suvabasimiseks, sise- ja väliskeermete lõikamiseks

2,7

0

8459 21 00

Arvjuhtimisega puurpingid metalli töötlemiseks (v.a järjestikuse protsessiga agregaat
tööpingid)

2,7

0

8459 29 00

Arvjuhtimiseta puurpingid metalli töötlemiseks (v.a järjestikuse protsessiga agregaat
tööpingid ja käsitsi juhitavad masinad)

2,7

0

8459 31 00

Arvjuhtimisega Tollimaksuvabasimis-sisetreipingid metalli töötlemiseks (v.a järjestikuse
protsessiga agregaattööpingid)

1,7

0
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8459 39 00

Arvjuhtimiseta Tollimaksuvabasimis-sisetreipingid metalli töötlemiseks (v.a järjestikuse
protsessiga agregaattööpingid)

1,7

0

8459 40 10

Arvjuhtimisega sisetreipingid metalli töötlemiseks (v.a järjestikuse protsessiga agregaat
tööpingid ning Tollimaksuvabasimis-sisetreipingid)

1,7

0

8459 40 90

Arvjuhtimiseta sisetreipingid metalli töötlemiseks (v.a järjestikuse protsessiga agregaat
tööpingid ning Tollimaksuvabasimis-sisetreipingid)

1,7

0

8459 51 00

Arvjuhtimisega konsoolTollimaksuvabaspingid metalli töötlemiseks

2,7

0

8459 59 00

Arvjuhtimiseta konsoolTollimaksuvabaspingid metalli töötlemiseks

2,7

0

8459 61 10

Arvjuhtimisega universaalTollimaksuvabaspingid metalli töötlemiseks

2,7

0

8459 61 90

Arvjuhtimisega Tollimaksuvabaspingid metalli töötlemiseks (v.a järjestikuse protsessiga
agregaattööpingid, Tollimaksuvabasimis-sisetreipingid, konsoolTollimaksuvabaspingid,
universaalTollimaksuvabaspingid ja hambalõikepingid)

2,7

0

8459 69 10

Arvjuhtimiseta universaalTollimaksuvabaspingid metalli töötlemiseks

2,7

0

8459 69 90

Arvjuhtimiseta Tollimaksuvabaspingid metalli töötlemiseks (v.a järjestikuse protsessiga
agregaattööpingid, Tollimaksuvabasimis-sisetreipingid, konsoolTollimaksuvabaspingid,
universaalTollimaksuvabaspingid ja hambalõikepingid)

2,7

0

8459 70 00

Keermelõikepingid metalli töötlemiseks (v.a järjestikuse protsessiga agregaattööpingid)

2,7

0

8460 11 00

Arvjuhtimisega tasalihvpingid metalli töötlemiseks, millele saab töötlusobjekti paigal
dada täpsusega vähemalt 0,01 mm mis tahes telje suunas

2,7

0

8460 19 00

Arvjuhtimiseta tasalihvpingid metalli töötlemiseks, millele saab töötlusobjekti paigal
dada täpsusega vähemalt 0,01 mm mis tahes telje suunas

2,7

0

8460 21 11

Arvjuhtimisega silinderpindade siselihvpingid metallide, metallikarbiidide või metallke
raamika viimistlemiseks, millele saab töötlusobjekti paigaldada täpsusega >= 0,01 mm
mis tahes telje suunas (v.a hambaviimistluspingid)

2,7

0

8460 21 15

Arvjuhtimisega tsentriteta lihvpingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika
viimistlemiseks, millele saab töötlusobjekti paigaldada täpsusega >= 0,01 mm mis tahes
telje suunas (v.a hambaviimistluspingid)

2,7

0
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8460 21 19

Arvjuhtimisega ümarlihvpingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika vii
mistlemiseks, millele saab töötlusobjekti paigaldada täpsusega >= 0,01 mm mis tahes
telje suunas (v.a hambaviimistluspingid, silinderpindade siselihvpingid ja tsentriteta
lihvpingid)

2,7

0

8460 21 90

Arvjuhtimisega lihvpingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika viimistlemi
seks, millele saab töötlusobjekti paigaldada täpsusega vähemalt 0,01 mm mis tahes
telje suunas (v.a tasa- ja ümarlihvpingid ning hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimist
luspingid)

2,7

0

8460 29 11

Arvjuhtimiseta silinderpindade siselihvpingid metallide, metallikarbiidide või metallke
raamika viimistlemiseks, millele saab töötlusobjekti paigaldada täpsusega >= 0,01 mm
mis tahes telje suunas (v.a hambaviimistluspingid)

2,7

0

8460 29 19

Arvjuhtimiseta ümarlihvpingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika viimist
lemiseks, millele saab töötlusobjekti paigaldada täpsusega >= 0,01 mm mis tahes telje
suunas (v.a hambaviimistluspingid)

2,7

0

8460 29 90

Arvjuhtimiseta lihvpingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika viimistlemi
seks, millele saab töötlusobjekti paigaldada täpsusega vähemalt 0,01 mm mis tahes
telje suunas (v.a tasa- ja ümarlihvpingid ning hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimist
luspingid)

2,7

0

8460 31 00

Arvjuhtimisega terituspingid (teralihvimispingid)

1,7

0

8460 39 00

Arvjuhtimiseta terituspingid (teralihvimispingid)

1,7

0

8460 40 10

Arvjuhtimisega hoon- ja sovelduspingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraa
mika viimistlemiseks (v.a hambaviimistluspingid)

1,7

0

8460 40 90

Arvjuhtimiseta hoon- ja sovelduspingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraa
mika viimistlemiseks (v.a hambaviimistluspingid)

1,7

0

8460 90 10

Koorimis- ja poleerpingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika töötlemi
seks, millele saab töötlusobjekti paigaldada täpsusega vähemalt 0,01 mm mis tahes
telje suunas (v.a hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimistluspingid)

2,7

0

8460 90 90

Koorimis-, lihvimis- ja poleerpingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika
töötlemiseks (v.a lihvimis- ja poleerpingid, millele saab töötlusobjekti paigaldada täpsu
sega vähemalt 0,01 mm mis tahes telje suunas, hambalõike-, hambalihv- ja hambavii
mistluspingid ning käsiinstrumendid)

1,7

0
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8461 20 00

Risthöövel- ja püsthöövelpingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika töötle
miseks

1,7

0

8461 30 10

Arvjuhtimisega kammlõikepingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika tööt
lemiseks

1,7

0

8461 30 90

Arvjuhtimiseta kammlõikepingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika tööt
lemiseks

1,7

0

8461 40 11

Arvjuhtimisega hambalõikepingid (k.a abrasiiv-hambalõikepingid) silindrilistele ham
masratastele metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika töötlemiseks (v.a pikihöö
vel-, püsthöövel-, kammlõikepingid)

2,7

0

8461 40 19

Arvjuhtimiseta hambalõikepingid (k.a abrasiiv-hambalõikepingid) silindrilistele ham
masratastele metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika töötlemiseks (v.a pikihöö
vel-, püsthöövel-, kammlõikepingid)

2,7

0

8461 40 31

Arvjuhtimisega hambalõikepingid (k.a abrasiiv-hambalõikepingid) mittesilindrilistele
hammasratastele metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika töötlemiseks (v.a piki
höövel-, püsthöövel-, kammlõikepingid)

1,7

0

8461 40 39

Arvjuhtimiseta hambalõikepingid (k.a abrasiiv-hambalõikepingid) mittesilindrilistele
hammasratastele metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika töötlemiseks (v.a piki
höövel-, püsthöövel-, kammlõikepingid)

1,7

0

8461 40 71

Arvjuhtimisega hambaviimistluspingid (k.a abrasiiv-hambalõikepingid) metallide, metal
likarbiidide või metallkeraamika töötlemiseks, millele saab töötlusobjekti paigaldada
täpsusega vähemalt 0,01 mm mis tahes telje suunas

2,7

0

8461 40 79

Arvjuhtimiseta hambaviimistluspingid (k.a abrasiiv-hambalõikepingid) metallide, metal
likarbiidide või metallkeraamika töötlemiseks, millele saab töötlusobjekti paigaldada
täpsusega vähemalt 0,01 mm mis tahes telje suunas

2,7

0

8461 40 90

Hambaviimistluspingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika töötlemiseks
(v.a hambaviimistluspingid, millele saab töötlusobjekti paigaldada täpsusega vähemalt
0,01 mm mis tahes telje suunas)

1,7

0

8461 50 11

Ketassaed metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika töötlemiseks (v.a käsiinstru
mendid)

1,7

0

8461 50 19

Saagpingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika töötlemiseks (v.a käsiins
trumendid ja ketassaed)

1,7

0

8461 50 90

Mahalõikepingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika töötlemiseks (v.a kä
siinstrumendid ja saagpingid)

1,7

0
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8461 90 00

Pikihöövelpingid ja muud tööpingid metallide, metallikarbiidide või metallkeraamika
töötlemiseks materjali eraldamise teel, mujal nimetamata

2,7

0

8462 10 10

Arvjuhtimisega sepistamis- ja stantsimispingid ning -seadmed (k.a pressid) ning vasarad

2,7

0

8462 10 90

Arvjuhtimiseta sepistamis- ja stantsimispingid ning -seadmed (k.a pressid) ning vasarad

1,7

0

8462 21 10

Arvjuhtimisega painutus-, kantimis-, õgvendamis- ja lamestamismasinad (k.a pressid)
tasapinnaliste metallide töötlemiseks

2,7

0

8462 21 80

Arvjuhtimisega painutus-, kantimis-, õgvendamis- ja lamestamismasinad (k.a pressid)
metalli töötlemiseks (v.a masinad pooljuhtseadiste või elektrooniliste integraallülituste
tootmiseks)

2,7

0

8462 29 10

Arvjuhtimiseta painutus-, kantimis-, õgvendamis- ja lamestamismasinad (k.a pressid)
tasapinnaliste metallide töötlemiseks

1,7

0

8462 29 91

Arvjuhtimiseta hüdraulilised painutus-, kantimis-, õgvendamis- ja lamestamismasinad
(k.a pressid) metalli töötlemiseks (v.a masinad tasapinnaliste toodete töötlemiseks)

1,7

0

8462 29 98

Arvjuhtimiseta mittehüdraulilised painutus-, kantimis-, õgvendamis- ja lamestamismasi
nad (k.a pressid) metalli töötlemiseks (v.a masinad tasapinnaliste toodete töötlemiseks
ning masinad pooljuhtseadiste või elektrooniliste integraallülituste tootmiseks)

1,7

0

8462 31 00

Arvjuhtimisega mehaanilised käärid (k.a lõikepressid) metalli töötlemiseks (v.a kombi
neeritud ehitusega lehtmetalli mulgustus-lõikeseadmed)

2,7

0

8462 39 10

Arvjuhtimiseta mehaanilised käärid (k.a lõikepressid) tasapinnaliste metallide töötlemi
seks (v.a kombineeritud ehitusega lehtmetalli mulgustus-lõikeseadmed)

1,7

0

8462 39 91

Arvjuhtimiseta hüdraulilised mehaanilised käärid (k.a lõikepressid) metalli töötlemiseks
(v.a mehaanilised käärid tasapinnaliste metallide töötlemiseks ning kombineeritud ehi
tusega lehtmetalli mulgustus-lõikeseadmed)

1,7

0

8462 39 99

Arvjuhtimiseta mittehüdraulilised mehaanilised käärid (k.a lõikepressid) metalli töötle
miseks (v.a mehaanilised käärid tasapinnaliste metallide töötlemiseks ning kombineeri
tud ehitusega lehtmetalli mulgustus-lõikeseadmed)

1,7

0
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8462 41 10

Arvjuhtimisega mulgustamismasinad (augustantsid) ning sälkamismasinad (k.a välja
raiepressid) metallitöödeks, kombineeritud ehitusega lehtmetalli mulgustus-lõikesead
med tasapinnaliste toodete töötlemiseks

2,7

0

8462 41 90

Arvjuhtimisega mulgustamismasinad (augustantsid) ning sälkamismasinad (k.a välja
raiepressid) metallitöödeks, kombineeritud ehitusega lehtmetalli mulgustus-lõikesead
med (v.a masinad tasapinnaliste toodete töötlemiseks)

2,7

0

8462 49 10

Arvjuhtimiseta mulgustamismasinad (augustantsid) ning sälkamismasinad (k.a väljaraie
pressid) metallitöödeks, kombineeritud ehitusega lehtmetalli mulgustus-lõikeseadmed
tasapinnaliste toodete töötlemiseks

1,7

0

8462 49 90

Arvjuhtimiseta mulgustamismasinad (augustantsid) ning sälkamismasinad (k.a väljaraie
pressid) metallitöödeks, kombineeritud ehitusega lehtmetalli mulgustus-lõikeseadmed
metalli töötlemiseks (v.a masinad tasapinnaliste toodete töötlemiseks)

1,7

0

8462 91 10

Hüdraulilised pressid metallipulbri paagutamisega vormimiseks ja vanametalli briketti
mispressid

2,7

0

8462 91 50

Arvjuhtimisega hüdraulilised pressid metalli töötlemiseks (v.a sepistamis-, painutus-,
kantimis-, õgvendamis- ja lamestamispressid ning pressid metallipulbri paagutamisega
vormimiseks ja vanametalli brikettimispressid)

2,7

0

8462 91 90

Arvjuhtimiseta hüdraulilised pressid metalli töötlemiseks (v.a sepistamis-, painutus-,
kantimis-, õgvendamis- ja lamestamispressid ning pressid metallipulbri paagutamisega
vormimiseks ja vanametalli brikettimispressid)

2,7

0

8462 99 10

Mittehüdraulilised pressid metallipulbri paagutamisega vormimiseks ja vanametalli bri
kettimispressid

2,7

0

8462 99 50

Arvjuhtimisega mittehüdraulilised pressid metalli töötlemiseks (v.a sepistamis-, painu
tus-, kantimis-, õgvendamis- ja lamestamispressid ning pressid metallipulbri paagutami
sega vormimiseks ja vanametalli brikettimispressid)

2,7

0

8462 99 90

Arvjuhtimiseta mittehüdraulilised pressid metalli töötlemiseks (v.a sepistamis-, painu
tus-, kantimis-, õgvendamis- ja lamestamispressid ning pressid metallipulbri paagutami
sega vormimiseks ja vanametalli brikettimispressid)

2,7

0

8463 10 10

Traaditõmbamispingid

2,7

0

8463 10 90

Tõmbepingid metallvarbade, -torude, -profiilide jms valmistamiseks (v.a traaditõmba
mispingid)

2,7

0

8463 20 00

Keermerullimisseadmed metalli töötlemiseks

2,7

0
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8463 30 00

Tööpingid metalltraadi töötlemiseks materjali eraldamiseta (v.a rubriiki 8461 kuuluvad
traadipainutusmasinad ning käsiinstrumendid)

2,7

0

8463 90 00

Tööpingid metallide, paagutatud metallikarbiidide või metallkeraamika töötlemiseks
materjali eraldamiseta (v.a sepistamis-, painutus-, kantimis-, õgvendamis- ja lamestamis
pressid, lehtmetalli lõikeseadmed, mulgustamismasinad ja sälkamismasinad, pressid,
tõmbepingid, keermerullimisseadmed, tööpingid metalltraadi töötlemiseks ning käsiins
trumendid)

2,7

0

8464 10 00

Saagpingid kivi, keraamika, betooni, asbesttsemendi jms materjalide töötlemiseks, sead
med klaasi külmtöötlemiseks (v.a käsiinstrumendid)

2,2

0

8464 20 11

Lihv- ja poleerpingid optilise klaasi külmtöötlemiseks

2,2

0

8464 20 19

Lihv- ja poleerpingid klaasi (v.a optiline klaas) külmtöötlemiseks

2,2

0

8464 20 20

Lihv- ja poleerpingid keraamika töötlemiseks (v.a käsitsi juhitavad masinad)

2,2

0

8464 20 95

Lihv- ja poleerpingid kivi, betooni, asbesttsemendi jms materjalide töötlemiseks (v.a ke
raamika töötlemiseks, klaasi külmtöötlemiseks, käsitsi juhitavad masinad ning masinad
pooljuhtplaatide (vahvlid) töötlemiseks)

2,2

0

8464 90 20

Tööpingid keraamika töötlemiseks (v.a saag-, lihv- ja poleerpingid ning käsitsi juhitavad
masinad)

2,2

0

8464 90 80

Tööpingid kivi, betooni, asbesttsemendi jms materjalide töötlemiseks, seadmed klaasi
külmtöötlemiseks (v.a saag-, lihv- ja poleerpingid, käsitsi juhitavad masinad, tööpingid
keraamika töötlemiseks ning seadmed pooljuhtplaatide (vahvlid) märgistamiseks või
kriipimiseks)

2,2

0

8465 10 10

Tööpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide
töötlemiseks, mis võimaldavad teha erinevaid mehaanilise töötlemise operatsioone
nende vahel tööseadist vahetamata, töödeldava toote käsitsi ümberpaigaldamisega ope
ratsioonide vahel

2,7

0

8465 10 90

Tööpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide
töötlemiseks, mis võimaldavad teha erinevaid mehaanilise töötlemise operatsioone
nende vahel tööseadist vahetamata, töödeldava toote automaatse ümberpaigaldamisega
operatsioonide vahel

2,7

0

8465 91 10

Lintsaed puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide töötle
miseks (v.a käsiinstrumendid)

2,7

0

8465 91 20

Ketassaed puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide tööt
lemiseks (v.a käsiinstrumendid)

2,7

0
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8465 91 90

Saagpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide
töötlemiseks (v.a lint- ja ketassaed ning käsiinstrumendid)

2,7

0

8465 92 00

Höövel-, Tollimaksuvabas- ja profiilhöövelpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tuge
vate plastide jms kõvade materjalide töötlemiseks (v.a käsiinstrumendid ja alamrubriiki
8465 10 kuuluvad masinad)

2,7

0

8465 93 00

Lihv-, smirgel- ja poleerpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõ
vade materjalide töötlemiseks (v.a käsiinstrumendid)

2,7

0

8465 94 00

Painutusmasinad ja montaažipingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide
jms kõvade materjalide töötlemiseks (v.a käsiinstrumendid)

2,7

0

8465 95 00

Puur- ja püsthöövelpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade
materjalide töötlemiseks (v.a käsiinstrumendid ja alamrubriiki 8465 10 kuuluvad masi
nad)

2,7

0

8465 96 00

Raiepingid, peenestuspingid ja ringspoonimispingid puidu töötlemiseks

2,7

0

8465 99 10

Treipingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide
töötlemiseks

2,7

0

8465 99 90

Tööpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide
töötlemiseks (v.a käsiinstrumendid, alamrubriiki 8465 10 kuuluvad masinad, saagpin
gid, höövel-, Tollimaksuvabas- ja profiilhöövelpingid, lihv-, smirgel- ja poleerpingid,
painutusmasinad ja montaažipingid, puur- ja püsthöövelpingid, raiepingid, peenestus
pingid ja ringspoonimispingid ning treipingid)

2,7

0

8466 10 20

Tööpinkide juures töömehhanismide kinnitusseadmetena kasutatavad raamid, pihtpa
drunid ja kinnituspuksid, k.a mis tahes käsiinstrumendi kinnitid

1,2

0

8466 10 31

Töömehhanismide kinnitusseadmed treipinkidele (v.a raamid, pihtpadrunid ja kinnitus
puksid)

1,2

0

8466 10 38

Töömehhanismide kinnitusseadmed tööpinkidele, k.a mis tahes käsiinstrumendi kinni
tid (v.a instrumentide kinnitusseadmed treipinkidele ning raamid, pihtpadrunid ja kin
nituspuksid)

1,2

0

8466 10 80

Iseavanevad keermestuspead tööpinkidele

1,2

0

8466 20 20

Kinnitusseadmed ja eriotstarbeline armatuur töödeldava materjali või detaili kinnitami
seks tööpingile, k.a standardsete kinnitusseadmete ja armatuuri komplektid

1,2

0

8466 20 91

Seadmed töödeldava materjali või detaili kinnitamiseks treipingile (v.a kinnitusseadmed
ja eriotstarbeline armatuur, k.a standardsete kinnitusseadmete ja armatuuri komplektid)

1,2

0
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8466 20 98

Seadmed töödeldava materjali või detaili kinnitamiseks tööpingile (v.a seadmed töödel
dava materjali või detaili kinnitamiseks treipingile ning kinnitusseadmed ja eriotstarbe
line armatuur, k.a standardsete kinnitusseadmete ja armatuuri komplektid)

1,2

0

8466 30 00

Jagamispead jm spetsiaalmanused tööpinkidele, mujal nimetamata

1,2

0

8466 91 20

Kivi, keraamika, betooni, asbesttsemendi jms materjalide töötlemiseks ettenähtud töö
pinkide ning klaasi külmtöötlemise seadmete malmist või valuterasest osad ja tarvikud,
mujal nimetamata

1,2

0

8466 91 95

Kivi, keraamika, betooni, asbesttsemendi jms materjalide töötlemiseks ettenähtud töö
pinkide ning klaasi külmtöötlemise seadmete osad ja tarvikud, mujal nimetamata (v.a
malmist või valuterasest osad ja tarvikud)

1,2

0

8466 92 20

Puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide töötlemiseks
ettenähtud tööpinkide malmist või valuterasest osad ja tarvikud, mujal nimetamata

1,2

0

8466 92 80

Puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide töötlemiseks
ettenähtud tööpinkide osad ja tarvikud, mujal nimetamata (v.a malmist või valuterasest
osad ja tarvikud)

1,2

0

8466 93 00

Metalli töötlemiseks materjali eraldamise teel ettenähtud tööpinkide osad ja tarvikud,
mujal nimetamata

1,2

0

8466 94 00

Metalli töötlemiseks materjali eraldamiseta ettenähtud tööpinkide osad ja tarvikud, mu
jal nimetamata

1,2

0

8467 11 10

Pneumoajamiga ja tööorgani pöörleva liikumisega käsiinstrumendid metallitööks

1,7

0

8467 11 90

Pneumoajamiga ja tööorgani pöörleva liikumisega käsiinstrumendid (v.a metallitööks)

1,7

0

8467 19 00

Pneumoajamiga käsiinstrumendid tööorgani pöörleva liikumiseta

1,7

0

8467 21 10

Mitmesugused sisseehitatud elektrimootoriga käsitrellpuurid, mis on välistest toitealli
katest sõltumatud

2,7

0

8467 21 91

Mitmesugused elektropneumaatilised käsitrellpuurid

2,7

0

8467 21 99

Mitmesugused sisseehitatud elektrimootoriga käsitrellpuurid, mis sõltuvad välistest toi
teallikatest (v.a elektropneumaatilised trellpuurid)

2,7

0

8467 22 10

Sisseehitatud elektrimootoriga käsikettsaed

2,7

0

8467 22 30

Sisseehitatud elektrimootoriga käsiketassaed

2,7

0
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8467 22 90

Sisseehitatud elektrimootoriga käsisaed (v.a kett- ja ketassaed)

2,7

0

8467 29 10

Sisseehitatud elektrimootoriga elektromehaanilised käsiinstrumendid tööks tekstiilma
terjalidega

2,7

0

8467 29 30

Sisseehitatud elektrimootoriga elektromehaanilised käsiinstrumendid, mis on välistest
toiteallikatest sõltumatud (v.a käsiinstrumendid tööks tekstiilmaterjalidega, saed ja trell
puurid)

2,7

0

8467 29 51

Sisseehitatud elektrimootoriga käsiinstrumendid nurga all teritamiseks, mis sõltuvad
välistest toiteallikatest

2,7

0

8467 29 53

Sisseehitatud elektrimootoriga lintlihvaparaadid, mis on käsiinstrumendid ja mis sõltu
vad välistest toiteallikatest

2,7

0

8467 29 59

Sisseehitatud elektrimootoriga teritus- ja lihvimisaparaadid, mis on käsiinstrumendid ja
mis sõltuvad välistest toiteallikatest (v.a instrumendid nurga all teritamiseks ja lintlihva
paraadid)

2,7

0

8467 29 70

Sisseehitatud elektrimootoriga pikihöövlid, mis on käsiinstrumendid ja mis sõltuvad
välistest toiteallikatest

2,7

0

8467 29 80

Sisseehitatud elektrimootoriga hekipügamismasinad ja muruservalõikurid, mis on kä
siinstrumendid ja mis sõltuvad välistest toiteallikatest

2,7

0

8467 29 90

Sisseehitatud elektrimootoriga elektromehaanilised käsiinstrumendid, mis sõltuvad vä
listest toiteallikatest (v.a käsiinstrumendid tööks tekstiilmaterjalidega, saed, trellpuurid,
teritus- ja lihvimisaparaadid, pikihöövlid ning hekipügamismasinad ja muruservalõiku
rid)

2,7

0

8467 81 00

Sisseehitatud mitteelektrilise ajamiga käsikettsaed

1,7

0

8467 89 00

Hüdraulilise või sisseehitatud mitteelektrilise ajamiga käsiinstrumendid (v.a kettsaed ja
pneumoajamiga instrumendid)

1,7

0

8467 91 00

Sisseehitatud elektrilise või mitteelektrilise ajamiga käsikettsaagide osad, mujal nimeta
mata

1,7

0

8467 92 00

Pneumoajamiga käsiinstrumentide osad, mujal nimetamata

1,7

0

8467 99 00

Osad pneumoajamiga käsiinstrumentidele, mis on hüdraulilised või sisseehitatud elek
trilise või mitteelektrilise ajamiga, mujal nimetamata

1,7

0

8468 10 00

Käsi-gaasipõletid pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks

2,2

0

8468 20 00

Gaasil töötavad seadmed pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks või
pindade termotöötluseks (v.a käsi-gaasipõletid)

2,2

0
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8468 80 00

Mitte gaasil töötavad seadmed keevitamiseks (v.a elektriaparaadid ning rubriiki 8515
kuuluvad seadmed)

2,2

0

8468 90 00

Pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks või pindade termotöötluseks et
tenähtud seadmete mitteelektrilised osad, mujal nimetamata

2,2

0

8469 00 10

Mälu- ning reproduktsiooniseadmetega varustatud kirjutusmasinad (v.a rubriiki 8443
kuuluvad automaatsed andmetöötlusmasinad ja nende plokid ning laser-, termo- ja
elektrosensitiivsed printerid)

Tollimaksuvaba

0

8469 00 91

Elektrilised kirjutusmasinad (v.a rubriiki 8443 kuuluvate automaatsete andmetöötlus
masinate plokid ning laser-, termo- ja elektrosensitiivsed printerid)

2,3

0

8469 00 99

Mitteelektrilised kirjutusmasinad

2,5

0

8470 10 00

Elektronkalkulaatorid, mida saab kasutada välise toiteallikata, ja arvutusfunktsioone
täitvad taskuformaadis (mõõtmed on <= 170 mm × 100 mm × 45 mm) andmehõive-,
andmejäädvustus- ja andmeesitusmasinad

Tollimaksuvaba

0

8470 21 00

Trükiseadmega elektronkalkulaatorid, elektrivõrgu toitega (v.a rubriiki 8471 kuuluvad
arvutid)

Tollimaksuvaba

0

8470 29 00

Trükiseadmeta elektronkalkulaatorid, elektrivõrgu toitega (v.a rubriiki 8471 kuuluvad
arvutid)

Tollimaksuvaba

0

8470 30 00

Mitteelektroonilised kalkulaatorid

Tollimaksuvaba

0

8470 50 00

Arvutusseadmega kassaaparaadid

Tollimaksuvaba

0

8470 90 00

Postifrankeerimismasinad, piletiautomaadid jms arvutusseadmega masinad (v.a kassa
aparaadid ja müügiautomaadid)

Tollimaksuvaba

0

8471 30 00

Kantavad arvutid, mille mass on <= 10 kg ja mis sisaldavad vähemalt kesktöötlussea
det, klahvistikku ja kuvarit (v.a välisseadmed)

Tollimaksuvaba

0

8471 41 00

Arvutid, mis sisaldavad ühes korpuses vähemalt kesktöötlusseadet ning ühildatud või
ühildamata sisend- ja väljundseadmeid (v.a kantavad arvutid, mille mass on <= 10 kg,
need, mis on esitatud tollile süsteemina, ja välisseadmed)

Tollimaksuvaba

0

8471 49 00

Arvutid, mis on esitatud tollile süsteemina (mis sisaldavad vähemalt kesktöötlusseadet
ning sisend- ja väljundseadmeid) (v.a kantavad arvutid, mille mass on <= 10 kg, ja vä
lisseadmed)

Tollimaksuvaba

0

8471 50 00

Arvutite töötlusseadmed, mis sisaldavad või ei sisalda ühes ja samas korpuses ühte või
kahte järgmistest seadmetest: salvestusseade, sisendseade, väljundseade (v.a rubriiki
8471 41 või 8471 49 kuuluvad ning välisseadmed)

Tollimaksuvaba

0

L 356/640

ET

CN 2007

Euroopa Liidu Teataja

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kate
gooria

8471 60 60

Arvutite klahvistikud, samas korpuses mäluseadet sisaldavad või mitte

Tollimaksuvaba

0

8471 60 70

Arvutite sisend- või väljundseadmed, samas korpuses mäluseadet sisaldavad või mitte
(v.a klahvistikud)

Tollimaksuvaba

0

8471 70 20

Arvutite keskmäluseadmed

Tollimaksuvaba

0

8471 70 30

Arvutite optilised, k.a magnetoptilised ketasmäluseadmed (nt CD-ROMi lugeja) (v.a
keskmäluseadmed)

Tollimaksuvaba

0

8471 70 50

Arvutite kõvakettaseadmed, mis ei ole ei optilised ega magnetoptilised (v.a keskmälu
seadmed)

Tollimaksuvaba

0

8471 70 70

Arvutite ketasmäluseadmed, mis ei ole ei optilised ega magnetoptilised (v.a kõvaketta
seadmed ja keskmäluseadmed)

Tollimaksuvaba

0

8471 70 80

Arvutite magnetlint-mäluseadmed (v.a keskmäluseadmed)

Tollimaksuvaba

0

8471 70 98

Arvutite mäluseadmed (v.a ketasmäluseadmed, magnetlint-mäluseadmed ja keskmälu
seadmed)

Tollimaksuvaba

0

8471 80 00

Arvutite seadmed (v.a töötlusseadmed, sisend- või väljundseadmed ning mäluseadmed)

Tollimaksuvaba

0

8471 90 00

Optilised ning magnetriiderid, seadmed kodeeritud andmete kirjutamiseks andmekand
jatele ja seadmed nende andmete töötlemiseks, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8472 10 00

Paljundusaparaadid (hektograafid ja trafarettpaljundusaparaadid) (v.a printerid ning fo
tokopeerimis- ja termokopeerimismasinad)

2

0

8472 30 00

Seadmed postisaadetiste sorteerimiseks, kokkuvoltimiseks, ümbrikesse paigutamiseks,
kokkusidumiseks, saadetiste avamiseks, sulgemiseks ja pitseerimiseks, postmarkide lii
mimiseks ja tembeldamiseks

2,2

0

8472 90 10

Müntide sorteerimise, ülelugemise ja pakkimise seadmed

2,2

0

8472 90 30

Pangaautomaadid

Tollimaksuvaba

0

8472 90 70

Kontoriseadmed, mujal nimetamata

2,2

0

8473 10 11

Rubriiki 8469 kuuluvate mälu- ning reproduktsiooniseadmetega varustatud kirjutus
masinate elektronlülitused, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8473 10 19

Rubriiki 8469 kuuluvate kirjutusmasinate elektronlülitused, mujal nimetamata

3

0

8473 10 90

Rubriiki 8469 kuuluvate kirjutusmasinate ning mälu- ning reproduktsiooniseadmetega
varustatud kirjutusmasinate osad ja tarvikud, mujal nimetamata (v.a elektronlülitused)

Tollimaksuvaba

0
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8473 21 10

Alamrubriiki 8470 10, 8470 21 või 8470 29 kuuluvate elektronkalkulaatorite elek
tronlülitused, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8473 21 90

Alamrubriiki 8470 10, 8470 21 või 8470 29 kuuluvate elektronkalkulaatorite osad ja
tarvikud, mujal nimetamata (v.a elektronlülitused)

Tollimaksuvaba

0

8473 29 10

Rubriiki 8470 kuuluvate raamatupidamismasinate, kassaaparaatide jms arvutussead
mega masinate elektronlülitused, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8473 29 90

Osad ja tarvikud rubriiki 8470 kuuluvatele mitteelektroonilistele kalkulaatoritele raa
matupidamismasinate, kassaaparaatide jms arvutusseadmega masinate jaoks, mujal ni
metamata (v.a elektronlülitused)

Tollimaksuvaba

0

8473 30 20

Arvutite või muude rubriiki 8471 kuuluvate masinate elektronlülitused, mujal nimeta
mata

Tollimaksuvaba

0

8473 30 80

Arvutite või muude rubriiki 8471 kuuluvate masinate osad ja tarvikud, mujal nimeta
mata (v.a elektronlülitused)

Tollimaksuvaba

0

8473 40 11

Alamrubriiki 8472 90 30 kuuluvate pangaautomaatide elektronlülitused, mujal nime
tamata

Tollimaksuvaba

0

8473 40 18

Rubriiki 8472 kuuluvate muude kontoriseadmete elektronlülitused, mujal nimetamata
(v.a pangaautomaatide elektronlülitused)

3

0

8473 40 80

Rubriiki 8472 kuuluvate muude kontoriseadmete osad ja tarvikud, mujal nimetamata
(v.a elektronlülitused)

Tollimaksuvaba

0

8473 50 20

Elektronlülitused, mis on võrdselt kasutatavad vähemalt kahe eri rubriigi seadmetes ru
briikidest 8469–8472 (elektroonilised kirjutusmasinad, mälu- ning reproduktsiooni
seadmetega varustatud kirjutusmasinad, kalkulaatorid jm seadmed), mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8473 50 80

Osad ja tarvikud, mis on võrdselt kasutatavad vähemalt kahe eri rubriigi seadmetes ru
briikidest 8469–8472 (kirjutusmasinad, mälu- ning reproduktsiooniseadmetega varus
tatud kirjutusmasinad, kalkulaatorid, arvutid jm seadmed), mujal nimetamata (v.a elek
tronlülitused)

Tollimaksuvaba

0

8474 10 00

Seadmed tahkemineraalide (sh pulbri- või pastalaadsete) sorteerimiseks, sõelumiseks,
eraldamiseks või uhtmiseks (v.a tsentrifuugid ja filterpressid)

Tollimaksuvaba

0

8474 20 10

Purustamis- ja peenestamisseadmed mineraalainetele, kasutatavad keraamikatööstuses

Tollimaksuvaba

0

8474 20 90

Purustamis- ja peenestamisseadmed tahkemineraalide (v.a keraamikatööstuses kasutata
vad seadmed mineraalainetele)

Tollimaksuvaba

0

8474 31 00

Betooni- ning mördisegistid (v.a raudteevagunitele või veoautošassiidele monteeritud)

Tollimaksuvaba

0
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8474 32 00

Seadmed mineraalainete segamiseks bituumeniga

Tollimaksuvaba

0

8474 39 10

Keraamikatööstuses kasutatavad seadmed mineraalainete segamiseks või sõtkumiseks

Tollimaksuvaba

0

8474 39 90

Seadmed tahkemineraalide (sh pulbri- või pastalaadsete) segamiseks või sõtkumiseks (v.
a betooni- ning mördisegistid, seadmed mineraalainete segamiseks bituumeniga, keraa
mikatööstuses kasutatavad seadmed ja kalandrid)

Tollimaksuvaba

0

8474 80 10

Seadmed keraamikasegude aglomeerimiseks, vormimiseks või valamiseks

Tollimaksuvaba

0

8474 80 90

Seadmed tahkete mineraalkütuste, pulbri- ning pastalaadsete mineraalide aglomeerimi
seks, vormimiseks või valamiseks; liivvaluvormide valmistamise seadmed (v.a seadmed
keraamikasegude jaoks ning klaasi valamiseks või pressimiseks)

Tollimaksuvaba

0

8474 90 10

Rubriiki 8474 kuuluvate masinate malmist või valuterasest osad

Tollimaksuvaba

0

8474 90 90

Rubriiki 8474 kuuluvate masinate osad (v.a malmist või valuterasest)

Tollimaksuvaba

0

8475 10 00

Seadmed elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslam
pide monteerimiseks klaaskolbidesse

1,7

0

8475 21 00

Masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks

1,7

0

8475 29 00

Seadmed klaasi ja klaasesemete valmistamiseks või kuumtöötluseks (v.a masinad opti
liste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks ning ahjud ja kuumutusseadmed
karastatud klaasi valmistamiseks)

1,7

0

8475 90 00

Elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide mon
teerimiseks klaaskolbidesse kasutatavate seadmete ning klaasi ja klaasesemete valmista
miseks ning klaasi kuumtöötluseks kasutatavate seadmete osad, mujal nimetamata

1,7

0

8476 21 00

Jookide müügiautomaadid, millel on soojendus- või jahutusseadmed

1,7

0

8476 29 00

Jookide müügiautomaadid, millel ei ole soojendus- või jahutusseadmeid

1,7

0

8476 81 00

Müügiautomaadid, millel on soojendus- või jahutusseadmed (v.a jookide müügiauto
maadid)

1,7

0

8476 89 00

Müügiautomaadid, millel ei ole soojendus- või jahutusseadmeid; rahavahetusautomaa
did (v.a jookide müügiautomaadid)

1,7

0

8476 90 00

Müügiautomaatide, sh rahavahetusautomaatide osad, mujal nimetamata

1,7

0
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8477 10 00

Jugavalumasinad kummi või plasti töötlemiseks

1,7

0

8477 20 00

Ekstruuderid kummi või plasti töötlemiseks

1,7

0

8477 30 00

Õhkvalumasinad kummi või plasti töötlemiseks

1,7

0

8477 40 00

Vaakumvormimisseadmed ning muud termovormimisseadmed kummi või plasti tööt
lemiseks

1,7

0

8477 51 00

Seadmed kummirehvide valamiseks või taastamiseks, seadmed sisekummide valamiseks
või muuks vormimiseks kummist või plastist

1,7

0

8477 59 10

Kummi või plasti valu- ja vormimispressid (v.a jugavalumasinad, ekstruuderid, termo
vormimisseadmed ning seadmed kummirehvide valamiseks või taastamiseks)

1,7

0

8477 59 80

Kummi või plasti valu- ja vormimisseadmed (v.a jugavalumasinad, ekstruuderid, õhkva
lumasinad, vaakumvormimisseadmed ning muud termovormimisseadmed; seadmed
kummirehvide valamiseks või taastamiseks, seadmed sisekummide valamiseks või
muuks vormimiseks; muud pressid; masinad pooljuhtseadiste või elektrooniliste inte
graallülituste tootmiseks)

1,7

0

8477 80 11

Masinad reaktiivvaikude töötlemiseks

1,7

0

8477 80 19

Poorsetest materjalidest toodete valmistamise masinad (v.a masinad reaktiivvaikude
töötlemiseks)

1,7

0

8477 80 91

Kahandamisseadmed kummi või plasti töötlemiseks

1,7

0

8477 80 93

Segamis-, loksutamis- ja sõtkumismasinad kummi või plasti valmistamiseks

1,7

0

8477 80 95

Lõikamis-, lõhestamis- ja koorimismasinad kummi või plasti töötlemiseks või kummija plasttoodete valmistamiseks

1,7

0

8477 80 99

Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed kummi või plasti töötlemiseks, kummija plasttoodete valmistamiseks

1,7

0

8477 90 10

Alamrubriikidesse 8477 10 90–8477 80 99 kuuluvate, kummi või plasti töötlemiseks
või kummi- ja plasttoodete valmistamiseks kasutatavate seadmete malmist või valutera
sest osad, mujal nimetamata (v.a pooljuhtseadiste või elektrooniliste integraallülituste
tootmiseks kasutatavate masinate osad)

1,7

0
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8477 90 80

Alamrubriikidesse 8477 10 90–8477 80 99 kuuluvate, kummi või plasti töötlemiseks
või kummi- ja plasttoodete valmistamiseks kasutatavate seadmete osad, mujal nimeta
mata (v.a pooljuhtseadiste või elektrooniliste integraallülituste tootmiseks kasutatavate
masinate osad ning malmist või valuterasest osad)

1,7

0

8478 10 00

Seadmed tubakataimede eeltöötluseks ning tubakatoodete valmistamiseks (v.a kuivatid
jm kuumutusseadmed, tsentrifuugid ja filterpressid)

1,7

0

8478 90 00

Tubakataimede eeltöötluseks ning tubakatoodete valmistamiseks kasutatavate seadmete
osad, mujal nimetamata

1,7

0

8479 10 00

Seadmed kommunaal- ja ehitustöödeks, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8479 20 00

Seadmed loomsete või mittelenduvate taimsete rasvade ja õlide ekstraheerimiseks ning
töötlemiseks (v.a tsentrifuugid, filtrid ja kuumutamisseadmed)

1,7

0

8479 30 10

Pressid puitlaast- ja puitkiudplaatide või muust kiudmaterjalist plaatide valmistamiseks
ning seadmed puidu või korgi töötlemiseks (v.a rubriiki 8465 kuuluvad tööpingid)

1,7

0

8479 30 90

Seadmed puidu või korgi töötlemiseks (v.a kuivatid, pihustuspüstolid jms, tööpingid ja
pressid puitlaast- ja puitkiudplaatide valmistamiseks)

1,7

0

8479 40 00

Seadmed köie, trossi, nööri või kaabli valmistamiseks (v.a ketruspinkides kasutatavad
korrutusmasinad)

1,7

0

8479 50 00

Tööstusrobotid, mujal nimetamata

1,7

0

8479 60 00

Aurustusega õhujahutid, mujal nimetamata

1,7

0

8479 81 00

Seadmed ja mehhanismid metallide töötlemiseks, k.a elektritraati poolidele kerivad
mehhanismid, mujal nimetamata (v.a tööstusrobotid, ahjud, kuivatid, pihustuspüstolid
jms, kõrgrõhu-puhastusseadmed jm jugapuhastid, valtspingid, tööpingid ning seadmed
köie, trossi, nööri või kaabli valmistamiseks)

1,7

0

8479 82 00

Seadmed segamiseks, sõtkumiseks, purustamiseks, peenestamiseks, sõelumiseks, difu
sioonlõõmutuseks ja emulgeerimiseks, mujal nimetamata (v.a tööstusrobotid)

1,7

0

8479 89 30

Hüdraulilise ajamiga liikuv kaevandustoestik

1,7

0

8479 89 60

Tsentraalõlitussüsteemid

1,7

0

8479 89 91

Seadmed keraamikatoodete glasuurimiseks ja kaunistamiseks

1,7

0
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8479 89 97

Mujal nimetamata masinad, seadmed ja mehhanismid

1,7

0

8479 90 20

Eriotstarbeliste seadmete ning mehhanismide malmist või valuterasest osad, mujal ni
metamata

1,7

0

8479 90 80

Eriotstarbeliste seadmete ning mehhanismide osad, mujal nimetamata (v.a malmist või
valuterasest osad)

1,7

0

8480 10 00

Metallivalu vormkastid

1,7

0

8480 20 00

Valuvormi alused (v.a grafiidist või muust süsinikust, keraamikast või klaasist)

1,7

0

8480 30 10

Puidust valumudelid

1,7

0

8480 30 90

Valumudelid (v.a valumudelid grafiidist või muust süsinikust ning keraamilised, klaasist
või puidust valumudelid)

2,7

0

8480 41 00

Valuvormid metallide ja metallikarbiidide survevaluks (v.a valuvormid grafiidist või
muust süsinikust ning keraamilised ja klaasist valuvormid)

1,7

0

8480 49 00

Valuvormid metallide ja metallikarbiidide valuks (v.a valuvormid grafiidist või muust
süsinikust ning keraamilised ja klaasist valuvormid, linotüübid või matriitsid, valuvor
mid survevaluks ja valuplokkide vormid)

1,7

0

8480 50 00

Klaasivormid (v.a valuvormid grafiidist või muust süsinikust ning keraamilised valuvor
mid)

1,7

0

8480 60 10

Mineraalainete valuvormid survevaluks (v.a valuvormid grafiidist või muust süsinikust
ning keraamilised ja klaasist valuvormid)

1,7

0

8480 60 90

Mineraalainete valuvormid (v.a valuvormid survevaluks, valuvormid grafiidist või
muust süsinikust ning keraamilised ja klaasist valuvormid)

1,7

0

8480 71 00

Kummi ja plasti valuvormid survevaluks

1,7

0

8480 79 00

Kummi ja plasti valuvormid (v.a valuvormid survevaluks)

1,7

0

8481 10 05

Reduktsiooniventiilid rõhu reguleerimiseks, kombineeritud filtrite või lubrikaatoritega

2,2

0

8481 10 19

Malmist või terasest reduktsiooniventiilid rõhu reguleerimiseks (muud kui kombineeri
tud filtrite või lubrikaatoritega)

2,2

0
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8481 10 99

Reduktsiooniventiilid rõhu reguleerimiseks (muud kui kombineeritud filtrite või lubri
kaatoritega) (v.a malmist või terasest)

2,2

0

8481 20 10

Õlihüdrauliliste jõuülekannete ventiilid

2,2

0

8481 20 90

Pneumoülekannete ventiilid

2,2

0

8481 30 91

Malmist või terasest tagasilöögiklapid torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms
jaoks

2,2

0

8481 30 99

Tagasilöögiklapid torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks (v.a malmist või
terasest)

2,2

0

8481 40 10

Malmist või terasest ohutusklapid ja -ventiilid

2,2

0

8481 40 90

Ohutusklapid ja -ventiilid (v.a malmist või terasest)

2,2

0

8481 80 11

Segistid valamute, vannide, istevannide, paakide jms jaoks

2,2

0

8481 80 19

Kraanid, klapid ja ventiilid valamute, vannide, istevannide, paakide jms jaoks (v.a segis
tid)

2,2

0

8481 80 31

Keskkütteradiaatorite termostaatilised ventiilid

2,2

0

8481 80 39

Keskkütteradiaatorite ventiilid (v.a termostaatilised ventiilid)

2,2

0

8481 80 40

Õhkrehvide ja sisekummide ventiilid

2,2

0

8481 80 51

Termoregulaatorid (v.a keskkütteradiaatorite termostaatilised ventiilid)

2,2

0

8481 80 59

Protsesside juhtklapid (v.a termoregulaatorid, reduktsiooniventiilid rõhu reguleerimi
seks, õlihüdrauliliste jõuülekannete ja pneumoülekannete ventiilid, tagasilöögiklapid,
ohutusklapid ja -ventiilid, kraanid, klapid ja ventiilid valamute, vannide, istevannide,
paakide jms jaoks ning keskkütteradiaatorite ventiilid)

2,2

0

8481 80 61

Malmist sulgeventiilid torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks (v.a kraanid,
klapid ja ventiilid valamute, vannide, istevannide, paakide jms jaoks ning keskküttera
diaatorite ventiilid)

2,2

0

8481 80 63

Terasest sulgeventiilid torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks (v.a kraanid,
klapid ja ventiilid valamute, vannide, istevannide, paakide jms jaoks ning keskküttera
diaatorite ventiilid)

2,2

0

8481 80 69

Sulgeventiilid torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks (v.a malmist või tera
sest sulgeventiilid ning kraanid, klapid ja ventiilid valamute, vannide, istevannide, paa
kide jms jaoks ning keskkütteradiaatorite ventiilid)

2,2

0
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8481 80 71

Malmist otsevooluventiilid (v.a termoregulaatorid, reduktsiooniventiilid rõhu reguleeri
miseks, õlihüdrauliliste jõuülekannete ja pneumoülekannete ventiilid, tagasilöögiklapid,
ohutusklapid ja -ventiilid, protsesside juhtklapid, kraanid, klapid ja ventiilid valamute,
vannide, istevannide, paakide jms jaoks ning keskkütteradiaatorite ventiilid)

2,2

0

8481 80 73

Terasest otsevooluventiilid (v.a termoregulaatorid, reduktsiooniventiilid rõhu reguleeri
miseks, õlihüdrauliliste jõuülekannete ja pneumoülekannete ventiilid, tagasilöögiklapid,
ohutusklapid ja -ventiilid, protsesside juhtklapid, kraanid, klapid ja ventiilid valamute,
vannide, istevannide, paakide jms jaoks ning keskkütteradiaatorite ventiilid)

2,2

0

8481 80 79

Otsevooluventiilid (v.a malmist või terasest ventiilid, termoregulaatorid, reduktsiooni
ventiilid rõhu reguleerimiseks, õlihüdrauliliste jõuülekannete ja pneumoülekannete ven
tiilid, tagasilöögiklapid, ohutusklapid ja -ventiilid, protsesside juhtklapid, kraanid, kla
pid ja ventiilid valamute, vannide, istevannide, paakide jms jaoks ning keskkütteradiaa
torite ventiilid)

2,2

0

8481 80 81

Kuul- ja koonusklapid torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks (v.a kraanid,
klapid ja ventiilid valamute, vannide, istevannide, paakide jms jaoks ning keskküttera
diaatorite ventiilid)

2,2

0

8481 80 85

Drosselklapid torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks (v.a tagasilöögiklapid)

2,2

0

8481 80 87

Membraanklapid torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks

2,2

0

8481 80 99

Armatuur torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks (v.a reduktsiooniventiilid
rõhu reguleerimiseks, pneumoülekannete ventiilid, tagasilöögiklapid, ohutusklapid ja
-ventiilid, kraanid, klapid ja ventiilid valamute, vannide jms jaoks, keskkütteradiaatorite
ventiilid, õhkrehvide ja sisekummide ventiilid, protsesside juhtklapid, otsevooluventii
lid, sulgeventiilid, kuul- ja koonusklapid, drosselklapid ja membraanklapid)

2,2

0

8481 90 00

Osad ventiilidele jms armatuurile torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks,
mujal nimetamata

2,2

0

8482 10 10

Kuullaagrid, mille välisläbimõõt on <= 30 mm

8

0

8482 10 90

Kuullaagrid, mille välisläbimõõt on > 30 mm

8

0

8482 20 00

Koonusrull-laagrid, k.a koonusrull-laagrite võrud

8

0

8482 30 00

Sfäärilised rull-laagrid

8

0

8482 40 00

Nõellaagrid

8

0

8482 50 00

Silindriliste rullidega rull-laagrid (v.a nõellaagrid)

8

0
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8482 80 00

Rull-laagrid, k.a kombineeritud kuul-rull-laagrid (v.a kuullaagrid, koonusrull-laagrid, k.
a koonusrull-laagrite võrud, sfäärilised rull-laagrid, nõellaagrid ning silindriliste rulli
dega rull-laagrid)

8

0

8482 91 10

Koonilised rullid laagrite jaoks

8

0

8482 91 90

Kuulid, nõelad ja rullid laagrite jaoks (v.a koonilised rullid ja rubriiki 7326 kuuluvad
terasest kuulid)

7,7

0

8482 99 00

Kuul- ja rull-laagrite osad (v.a kuulid, nõelad ja rullid), mujal nimetamata

8

0

8483 10 21

Malmist või valuterasest vändad ja väntvõllid

4

0

8483 10 25

Terasest sepistatud vändad ja väntvõllid

4

0

8483 10 29

Vändad ja väntvõllid (v.a terasest sepistatud, malmist või valuterasest)

4

0

8483 10 50

Liigendvõllid

4

0

8483 10 95

Peavõllid või veovõllid, vahevõllid, nukkvõllid, ekstsentrikvõllid jm ülekandevõllid (v.a
vändad, väntvõllid ja liigendvõllid)

4

0

8483 20 10

Laagrikered sisseehitatud kuul- või rull-laagritega, õhusõidukites ja kosmoselaevades
kasutatavat tüüpi

6

0

8483 20 90

Laagrikered sisseehitatud kuul- või rull-laagritega (v.a õhusõidukites ja kosmoselaevades
kasutatavat tüüpi)

6

0

8483 30 32

Laagrikered kuul- ja rull-laagritele

5,7

0

8483 30 38

Laagrikered sisseehitatud veerelaagriteta; liugelaagrid (v.a laagrikered kuul- ja rull-laagri
tele)

3,4

0

8483 30 80

Liugelaagrid

3,4

0

8483 40 21

Ajamid ja hammasülekanded, silindrilised otse- või kaldhammastusega (v.a hõõrdüle
kanded, käigukastid jm reduktorid)

3,7

0

8483 40 23

Ajamid ja hammasülekanded, koonilised otse- või kaldhammastusega (v.a hõõrdülekan
ded, käigukastid jm reduktorid)

3,7

0

8483 40 25

Ajamid ja hammasülekanded, tiguajamid ja -ülekanded (v.a hõõrdülekanded, käigukas
tid jm reduktorid)

3,7

0

8483 40 29

Ajamid ja hammasülekanded (v.a hõõrdülekanded, silindrilised otse- või kaldhammas
tusega, koonilised otse- või kaldhammastusega, tiguajamid ja -ülekanded, käigukastid
jm reduktorid)

3,7

0
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8483 40 30

Kuul- või rull-käigukruvid masinatel kasutamiseks

3,7

0

8483 40 51

Käigukastid

3,7

0

8483 40 59

Reduktorid, k.a hüdrotransformaatorid (v.a käigukastid)

3,7

0

8483 40 90

Ajamid ja hammasülekanded (v.a kuul- või rull-käigukruvid ning ajamid ja hammasüle
kanded üldiselt ning eraldi hammas- ja ketirattad ja muud ülekandeelemendid)

3,7

0

8483 50 20

Malmist või valuterasest hoo-, rihma- ja plokirattad, k.a liitplokid

2,7

0

8483 50 80

Hoo-, rihma- ja plokirattad, k.a liitplokid (v.a malmist või valuterasest)

2,7

0

8483 60 20

Malmist või valuterasest ühendusmuhvid ning liigendühendused, k.a universaalliigendid

2,7

0

8483 60 80

Ühendusmuhvid ning liigendühendused, k.a universaalliigendid (v.a malmist või valute
rasest)

2,7

0

8483 90 20

Laagrikerede osad, mujal nimetamata

5,7

0

8483 90 81

Eraldi hammas- ja ketirattad ja muud ülekandeelemendid ning ülekandevõllide ja vän
tade osad; laagrikered ja liugelaagrid; ajamid ja hammasülekanded, kuul- või rull-käigu
kruvid, käigukastid jm reduktorid, hoo-, rihma- ja plokirattad, ühendusmuhvid ning lii
gendühendused, malmist või valuterasest, mujal nimetamata

2,7

0

8483 90 89

Eraldi hammas- ja ketirattad ja muud ülekandeelemendid ning ülekandevõllide ja vän
tade osad; laagrikered ja liugelaagrid; ajamid ja hammasülekanded, kuul- või rull-käigu
kruvid, käigukastid jm reduktorid, hoo-, rihma- ja plokirattad, ühendusmuhvid ning lii
gendühendused, mujal nimetamata (v.a malmist või valuterasest)

2,7

0

8484 10 00

Mitmekihilised seibid, tihendid jms (kihid ainult metallidest või kombineeritud muude
materjalidega)

1,7

0

8484 20 00

Mehaanilised tihendid

1,7

0

8484 90 00

Pakitud komplektid kõikvõimalikke seibe ning tihendeid

1,7

0

8486 10 00

Masinad ja seadmed pooljuhtkristallide (buulid) või -plaatide (vahvlid) tootmiseks

Tollimaksuvaba

0

L 356/650

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

8486 20 10

Ultraheliga töötavad seadmed mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa materjali ee
maldamise teel, mida kasutatakse pooljuhtseadiste või elektrooniliste integraallülituste
tootmiseks

3,5

0

8486 20 90

Masinad ja seadmed pooljuhtseadiste või elektrooniliste integraallülituste tootmiseks (v.
a ultraheliga töötavad seadmed mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa materjali ee
maldamise teel)

Tollimaksuvaba

0

8486 30 10

Seadmed keemiliseks aursadestamiseks vedelkristallkuvari alustele

2,4

0

8486 30 30

Seadmed mustrite kuivsöövitamiseks vedelkristallkuvari alustele

3,5

0

8486 30 50

Seadmed vedelkristallkuvari aluste füüsikaliseks pindamiseks pealepritsimisega

3,7

0

8486 30 90

Masinad ja seadmed lamekuvarite tootmiseks (v.a seadmed keemiliseks aursadestami
seks või mustrite kuivsöövitamiseks vedelkristallkuvari alustele ning vedelkristallkuvari
aluste füüsikaliseks pindamiseks pealepritsimisega)

Tollimaksuvaba

0

8486 40 00

Grupi 84 märkuse 9 punktis C nimetatud masinad ja seadmed

Tollimaksuvaba

0

8486 90 10

Töömehhanismide (tööriistade) kinnitusseadmed (kinnitid), iseavanevad keermestus
pead ning seadmed töödeldava materjali või detaili kinnitamiseks tööpingile, mida ka
sutatakse üksnes või peamiselt pooljuhtkristallide (buulid) või -plaatide (vahvlid), pool
juhtseadiste, elektrooniliste integraallülituste ja lamekuvarite tootmiseks

1,2

0

8486 90 20

Osad tsentrifuugidele vedelkristallkuvari aluste fotoemulsiooniga katmiseks, mujal ni
metamata

1,7

0

8486 90 30

Osad aurustuspuhastitele pooljuhtseadiste metallist sisseviikude puhastamiseks enne
galvaanilist katmist, mujal nimetamata

1,7

0

8486 90 40

Osad seadmetele vedelkristallkuvari aluste füüsikaliseks pindamiseks pealepritsimisega,
mujal nimetamata

3,7

0

8486 90 50

Osad ja tarvikud seadmetele mustrite kuivsöövitamiseks vedelkristallkuvari alustele,
mujal nimetamata

1,2

0

8486 90 60

Osad ja tarvikud seadmetele keemiliseks aursadestamiseks vedelkristallkuvari alustele,
mujal nimetamata

1,7

0

8486 90 70

Osad ja tarvikud ultraheliga töötavatele seadmetele, mujal nimetamata

1,2

0
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8486 90 90

Osad masinatele ja seadmetele, mida kasutatakse üksnes või peamiselt pooljuhtkristal
lide (buulid) või -plaatide (vahvlid), pooljuhtseadiste, elektrooniliste integraallülituste ja
lamekuvarite tootmiseks; grupi 84 märkuse 9 punktis C nimetatud masinatele ja sead
metele, mujal nimetamata (v.a töömehhanismide (tööriistade) kinnitusseadmed (kinni
tid), iseavanevad keermestuspead ning seadmed töödeldava materjali või detaili kinnita
miseks tööpingile; osad tsentrifuugidele vedelkristallkuvari aluste fotoemulsiooniga kat
miseks, seadmetele vedelkristallkuvari aluste füüsikaliseks pindamiseks pealepritsimi
sega ning seadmetele mustrite kuivsöövitamiseks ja keemiliseks aursadestamiseks vedel
kristallkuvari alustele; osad aurustuspuhastitele pooljuhtseadiste metallist sisseviikude
puhastamiseks enne galvaanilist katmist ning ultraheliga töötavatele seadmetele)

Tollimaksuvaba

0

8487 10 10

Pronksist laevakruvid ja laevakruvide labad

1,7

0

8487 10 90

Laevakruvid ja laevakruvide labad (v.a pronksist laevakruvid ja laevakruvide labad)

1,7

0

8487 90 10

Grupi 84 masinate mittetempermalmist osad, ilma spetsiaalse otstarbeta, mujal nimeta
mata

1,7

0

8487 90 30

Grupi 84 masinate tempermalmist osad, ilma spetsiaalse otstarbeta, mujal nimetamata

1,7

0

8487 90 51

Grupi 84 masinate valuterasest osad, ilma spetsiaalse otstarbeta, mujal nimetamata

1,7

0

8487 90 53

Grupi 84 masinate mustmetallidest sepistatud osad, ilma spetsiaalse otstarbeta, mujal
nimetamata

1,7

0

8487 90 55

Grupi 84 masinate mustmetallidest stantsitud osad, ilma spetsiaalse otstarbeta, mujal
nimetamata

1,7

0

8487 90 59

Grupi 84 masinate rauast või terasest osad, ilma spetsiaalse otstarbeta, mujal nimeta
mata (v.a malmist, valuterasest või mustmetallidest sepistatud või stantsitud)

1,7

0

8487 90 90

Grupi 84 masinaosad, ilma spetsiaalse otstarbeta, mujal nimetamata

1,7

0

8501 10 10

Sünkroonmootorid, mille väljundvõimsus on <= 18 W

4,7

0

8501 10 91

Universaalsed vahelduv- ja alalisvoolumootorid, mille võimsus on <= 37,5 W

2,7

0

8501 10 93

Vahelduvvoolumootorid, mille võimsus on <= 37,5 W (v.a sünkroonmootorid, mille
väljundvõimsus on <= 18 W)

2,7

0

8501 10 99

Alalisvoolumootorid, mille võimsus on <= 37,5 W

2,7

0

8501 20 00

Universaalsed vahelduv- ja alalisvoolumootorid, mille võimsus on > 37,5 W

2,7

0

8501 31 00

Alalisvoolumootorid, mille võimsus on > 37,5 W, kuid <= 750 W, ning alalisvooluge
neraatorid, mille võimsus on <= 750 W

2,7

0
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8501 32 20

Alalisvoolumootorid ja -generaatorid, mille võimsus on > 750 W, kuid <= 7,5 kW

2,7

0

8501 32 80

Alalisvoolumootorid ja -generaatorid, mille võimsus on > 7,5 kW, kuid <= 75 kW

2,7

0

8501 33 00

Alalisvoolumootorid ja -generaatorid, mille võimsus on > 75 kW, kuid <= 375 kW

2,7

0

8501 34 50

Alalisvooluveomootorid, mille võimsus on > 375 kW

2,7

0

8501 34 92

Alalisvoolumootorid ja -generaatorid, mille võimsus on > 375 kW, kuid <= 750 kW
(v.a veomootorid)

2,7

0

8501 34 98

Alalisvoolumootorid ja -generaatorid, mille võimsus on > 750 kW (v.a veomootorid)

2,7

0

8501 40 20

Ühefaasilised vahelduvvoolumootorid, mille võimsus on > 37,5 W, kuid <= 750 W

2,7

0

8501 40 80

Ühefaasilised vahelduvvoolumootorid, mille võimsus on > 750 W

2,7

0

8501 51 00

Mitmefaasilised vahelduvvoolumootorid, mille võimsus on > 37,5 W, kuid <= 750 W

2,7

0

8501 52 20

Mitmefaasilised vahelduvvoolumootorid, mille võimsus on > 750 W, kuid <= 7,5 kW

2,7

0

8501 52 30

Mitmefaasilised vahelduvvoolumootorid, mille võimsus on > 7,5 kW, kuid <= 37 kW

2,7

0

8501 52 90

Mitmefaasilised vahelduvvoolumootorid, mille võimsus on > 37 kW, kuid <= 75 kW

2,7

0

8501 53 50

Mitmefaasilised vahelduvvooluveomootorid, mille võimsus on > 75 kW

2,7

0

8501 53 81

Mitmefaasilised vahelduvvoolumootorid, mille võimsus on > 75 kW, kuid <= 375 kW
(v.a veomootorid)

2,7

0

8501 53 94

Mitmefaasilised vahelduvvoolumootorid, mille võimsus on > 375 kW, kuid <= 750
kW (v.a veomootorid)

2,7

0

8501 53 99

Mitmefaasilised vahelduvvoolumootorid, mille võimsus on > 750 kW (v.a veomooto
rid)

2,7

0

8501 61 20

Vahelduvvoolugeneraatorid, mille võimsus on <= 7,5 kVA

2,7

0

8501 61 80

Vahelduvvoolugeneraatorid, mille võimsus on > 7,5 kVA, kuid <= 75 kVA

2,7

0
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8501 62 00

Vahelduvvoolugeneraatorid, mille võimsus on > 75 kVA, kuid <= 375 kVA

2,7

0

8501 63 00

Vahelduvvoolugeneraatorid, mille võimsus on > 375 kVA, kuid <= 750 kVA

2,7

0

8501 64 00

Vahelduvvoolugeneraatorid, mille võimsus on > 750 kVA

2,7

0

8502 11 20

Voolugeneraatorseadmed survesüütega sisepõlemismootoritega (diisel- või pooldiisel
mootoritega), mille võimsus on <= 7,5 kVA

2,7

0

8502 11 80

Voolugeneraatorseadmed survesüütega sisepõlemismootoritega (diisel- või pooldiisel
mootoritega), mille võimsus on > 7,5 kVA, kuid <= 75 kVA

2,7

0

8502 12 00

Voolugeneraatorseadmed survesüütega sisepõlemismootoritega (diisel- või pooldiisel
mootoritega), mille võimsus on > 75 kVA, kuid <= 375 kVA

2,7

0

8502 13 20

Voolugeneraatorseadmed survesüütega sisepõlemismootoritega (diisel- või pooldiisel
mootoritega), mille võimsus on > 375 kVA, kuid <= 750 kVA

2,7

0

8502 13 40

Voolugeneraatorseadmed survesüütega sisepõlemismootoritega (diisel- või pooldiisel
mootoritega), mille võimsus on > 750 kVA, kuid <= 2 000 kVA

2,7

0

8502 13 80

Voolugeneraatorseadmed survesüütega sisepõlemismootoritega (diisel- või pooldiisel
mootoritega), mille võimsus on > 2 000 kVA

2,7

0

8502 20 20

Voolugeneraatorseadmed sädesüütel töötavate sisepõlemismootoritega, mille võimsus
on <= 7,5 kVA

2,7

0

8502 20 40

Voolugeneraatorseadmed sädesüütel töötavate sisepõlemismootoritega, mille võimsus
on > 7,5 kVA, kuid <= 375 kVA

2,7

0

8502 20 60

Voolugeneraatorseadmed sädesüütel töötavate sisepõlemismootoritega, mille võimsus
on > 375 kVA, kuid <= 750 kVA

2,7

0

8502 20 80

Voolugeneraatorseadmed sädesüütel töötavate sisepõlemismootoritega, mille võimsus
on > 750 kVA

2,7

0

8502 31 00

Tuulegeneraatorid

2,7

0

8502 39 20

Turbogeneraatorid

2,7

0

8502 39 80

Voolugeneraatorseadmed, mis ei ole tuulegeneraatorid ja millel ei ole sädesüütel tööta
vat sisepõlemismootorit (v.a turbogeneraatorid)

2,7

0
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8502 40 00

Pöörlevad elektrimuundurid

2,7

0

8503 00 10

Mittemagnetilised lukustusrõngad elektrimootoritele ja voolugeneraatorseadmetele

2,7

0

8503 00 91

Malmist või valuterasest osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt elektrimootorites
ja -generaatorites, voolugeneraatorseadmetes ning pöörlevates muundurites, mujal ni
metamata

2,7

0

8503 00 99

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt elektrimootorites ja -generaatorites, voo
lugeneraatorseadmetes ning pöörlevates muundurites, mujal nimetamata (v.a mittemag
netilised lukustusrõngad ning malmist või valuterasest osad)

2,7

0

8504 10 20

Induktiivpoolid ehk drosselid, kondensaatoriga ühendatud või ühendamata

3,7

0

8504 10 80

Gaaslahenduslampide drosselid (v.a induktiivpoolid ehk drosselid, kondensaatoriga
ühendatud või ühendamata)

3,7

0

8504 21 00

Vedela dielektrikuga täidetud trafod, mille võimsus on <= 650 kVA

3,7

0

8504 22 10

Vedela dielektrikuga täidetud trafod, mille võimsus on > 650 kVA, kuid <= 1 600 kVA

3,7

0

8504 22 90

Vedela dielektrikuga täidetud trafod, mille võimsus on > 1 600, kuid 10 000 kVA

3,7

0

8504 23 00

Vedela dielektrikuga täidetud trafod, mille võimsus on > 10 000 kVA

3,7

0

8504 31 21

Mõõtetrafod pinge mõõtmiseks, mille võimsus on <= 1 kVA

3,7

0

8504 31 29

Mõõtetrafod, mille võimsus on <= 1 kVA (v.a mõõtetrafod pinge mõõtmiseks)

3,7

0

8504 31 80

Trafod, mille võimsus on <= 1 kVA (v.a vedela dielektrikuga täidetud trafod)

3,7

0

8504 32 20

Mõõtetrafod, mille võimsus on > 1 kVA, kuid <= 16 kVA

3,7

0

8504 32 80

Trafod, mille võimsus on > 1 kVA, kuid <= 16 kVA (v.a vedela dielektrikuga täidetud
trafod)

3,7

0

8504 33 00

Trafod, mille võimsus on > 16 kVA, kuid <= 500 kVA (v.a vedela dielektrikuga täidetud
trafod)

3,7

0

8504 34 00

Trafod, mille võimsus on > 500 kVA (v.a vedela dielektrikuga täidetud trafod)

3,7

0
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8504 40 30

Staatilised muundurid, mida kasutatakse telekommunikatsiooniseadmetes, arvutites ja
nende plokkides

Tollimaksuvaba

0

8504 40 40

Polükristallilised pooljuhtalaldid

3,3

0

8504 40 55

Akulaadimisseadmed (v.a telekommunikatsiooniseadmetes, arvutites ja nende plokkides
kasutatavad ning polükristallilised pooljuhtalaldid)

3,3

0

8504 40 81

Alaldid (v.a polükristallilised pooljuhtalaldid ning telekommunikatsiooniseadmetes, ar
vutites ja nende plokkides kasutatavad)

3,3

0

8504 40 84

Inverterid, mille võimsus on <= 7,5 kVA (v.a telekommunikatsiooniseadmetes, arvutites
ja nende plokkides kasutatavad)

3,3

0

8504 40 88

Inverterid, mille võimsus on > 7,5 kVA (v.a telekommunikatsiooniseadmetes, arvutites
ja nende plokkides kasutatavad)

3,3

0

8504 40 90

Staatilised muundurid (v.a telekommunikatsiooniseadmetes, arvutites ja nende plokki
des kasutatavad ning akulaadimisseadmed, polükristallilised pooljuhtalaldid jm alaldid
ja vahelduvvoolumuundurid)

3,3

0

8504 50 20

Telekommunikatsiooniseadmetes ja arvutite toiteseadmetes ning nende plokkides kasu
tatavad induktiivpoolid ja drosselid (v.a gaaslahenduslampides kasutatavad)

Tollimaksuvaba

0

8504 50 95

Induktiivpoolid ja drosselid (v.a telekommunikatsiooniseadmetes ja arvutite toitesead
metes ning nende plokkides ja gaaslahenduslampides kasutatavad)

3,7

0

8504 90 05

Telekommunikatsiooniseadmetes ja arvutite toiteseadmetes ning nende plokkides kasu
tatavate induktiivpoolide ja drosselite elektronlülitused, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8504 90 11

Trafode ja induktiivpoolide ferriitsüdamikud

2,2

0

8504 90 18

Trafode ja induktiivpoolide osad, mujal nimetamata (v.a telekommunikatsiooniseadme
tes ja arvutite toiteseadmetes ning nende plokkides kasutatavate induktiivpoolide ja
drosselite elektronlülitused ning ferriitsüdamikud)

2,2

0

8504 90 91

Telekommunikatsiooniseadmetes, arvutites ja nende plokkides kasutatavate staatiliste
muundurite elektronlülitused, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0
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8504 90 99

Staatiliste muundurite osad, mujal nimetamata (v.a telekommunikatsiooniseadmetes, ar
vutites ja nende plokkides kasutatavad elektronlülitused)

2,2

0

8505 11 00

Püsimagnetid ning pärast magnetiseerimist püsimagnetitena kasutamiseks ettenähtud
tooted (v.a klammerdid jms kinnitusvahendid)

2,2

0

8505 19 10

Püsimagnetid paagutatud ferriidist

2,2

0

8505 19 90

Püsimagnetid ning pärast magnetiseerimist püsimagnetitena kasutamiseks ettenähtud
tooted, mis ei ole metallist ega paagutatud ferriidist

2,2

0

8505 20 00

Elektromagnetilised kinnitusseadmed, elektromagnetsidurid ja elektromagnetpidurid

2,2

0

8505 90 10

Elektromagnetid (v.a meditsiinis kasutatavad magnetid)

1,8

0

8505 90 30

Elektro- või püsimagnetitega klammerdid jms kinnitusvahendid

1,8

0

8505 90 50

Elektromagnetilised tõsteseadmed

2,2

0

8505 90 90

Püsimagnetite, elektromagnetite, elektromagnetsidurite, elektromagnetiliste kinnitus
seadmete, elektromagnetpidurite, elektromagnetiliste tõsteseadmete ning elektro- või
püsimagnetitega kinnitusvahendid, mujal nimetamata

1,8

0

8506 10 11

Leeliselised mangaandioksiidelemendid ja -patareid: silindrilised elemendid (v.a kasuta
tud)

4,7

0

8506 10 15

Leeliselised mangaandioksiidelemendid ja -patareid: nööpelemendid (v.a kasutatud)

4,7

0

8506 10 19

Leeliselised mangaandioksiidelemendid ja -patareid (v.a kasutatud ning silindrilised ja
nööpelemendid)

4,7

0

8506 10 91

Mitteleeliselised mangaandioksiidelemendid ja -patareid: silindrilised elemendid (v.a ka
sutatud)

4,7

0

8506 10 95

Mitteleeliselised mangaandioksiidelemendid ja -patareid: nööpelemendid (v.a kasutatud)

4,7

0

8506 10 99

Mitteleeliselised mangaandioksiidelemendid ja -patareid (v.a kasutatud ning silindrilised
ja nööpelemendid)

4,7

0

8506 30 10

Elavhõbeoksiidelemendid ja -patareid: silindrilised elemendid (v.a kasutatud)

4,7

0
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8506 30 30

Elavhõbeoksiidelemendid ja -patareid: nööpelemendid (v.a kasutatud)

4,7

0

8506 30 90

Elavhõbeoksiidelemendid ja -patareid (v.a kasutatud ning silindrilised ja nööpelemen
did)

4,7

0

8506 40 10

Hõbeoksiidelemendid ja -patareid: silindrilised elemendid (v.a kasutatud)

4,7

0

8506 40 30

Hõbeoksiidelemendid ja -patareid: nööpelemendid (v.a kasutatud)

4,7

0

8506 40 90

Hõbeoksiidelemendid ja -patareid (v.a kasutatud ning silindrilised ja nööpelemendid)

4,7

0

8506 50 10

Liitiumelemendid ja -patareid: silindrilised elemendid (v.a kasutatud)

4,7

0

8506 50 30

Liitiumelemendid ja -patareid: nööpelemendid (v.a kasutatud)

4,7

0

8506 50 90

Liitiumelemendid ja -patareid (v.a kasutatud ning silindrilised ja nööpelemendid)

4,7

0

8506 60 10

Õhk-tsinkelemendid ja -patareid: silindrilised elemendid (v.a kasutatud)

4,7

0

8506 60 30

Õhk-tsinkelemendid ja -patareid: nööpelemendid (v.a kasutatud)

4,7

0

8506 60 90

Õhk-tsinkelemendid ja -patareid (v.a kasutatud ning silindrilised ja nööpelemendid)

4,7

0

8506 80 05

Tsink-süsi-kuivpatareid pingele, mis on >= 5,5 V, kuid <= 6,5 V (v.a kasutatud)

Tollimaksuvaba

0

8506 80 11

Elektrilised primaarelemendid ja primaarpatareid: silindrilised elemendid (v.a kasutatud,
mangaandioksiidist, elavhõbeoksiidist, hõbeoksiidist, liitiumist ja õhk-tsingist)

4,7

0

8506 80 15

Elektrilised primaarelemendid ja primaarpatareid: nööpelemendid (v.a kasutatud, man
gaandioksiidist, elavhõbeoksiidist, hõbeoksiidist, liitiumist ja õhk-tsingist)

4,7

0

8506 80 90

Elektrilised primaarelemendid ja primaarpatareid (v.a kasutatud; silindrilised ja nööpele
mendid; tsink-süsi-kuivpatareid pingele, mis on >= 5,5 V, kuid <= 6,5 V; mangaandiok
siidist, elavhõbeoksiidist, hõbeoksiidist, liitiumist ja õhk-tsingist)

4,7

0
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8506 90 00

Primaarelementide ja primaarpatareide osad, mujal nimetamata

4,7

0

8507 10 41

Vedela elektrolüüdiga pliiakud, mida kasutatakse kolbmootorite käivitamisel (käivitusa
kud) ja mille mass on <= 5 kg (v.a kasutatud)

3,7

0

8507 10 49

Vedela elektrolüüdita pliiakud, mida kasutatakse kolbmootorite käivitamisel (käivitusa
kud) ja mille mass on <= 5 kg (v.a kasutatud)

3,7

0

8507 10 92

Vedela elektrolüüdiga pliiakud, mida kasutatakse kolbmootorite käivitamisel (käivitusa
kud) ja mille mass on > 5 kg (v.a kasutatud)

3,7

0

8507 10 98

Vedela elektrolüüdita pliiakud, mida kasutatakse kolbmootorite käivitamisel (käivitusa
kud) ja mille mass on > 5 kg (v.a kasutatud)

3,7

0

8507 20 41

Vedela elektrolüüdiga plii-veoakud (v.a kasutatud ja käivitusakud)

3,7

0

8507 20 49

Vedela elektrolüüdita plii-veoakud (v.a kasutatud ja käivitusakud)

3,7

0

8507 20 92

Vedela elektrolüüdiga pliiakud (v.a kasutatud, käivitusakud ja veoakud)

3,7

0

8507 20 98

Vedela elektrolüüdita pliiakud (v.a kasutatud, käivitusakud ja veoakud)

3,7

0

8507 30 20

Hermeetilised kaadmiumnikkelakud (v.a kasutatud)

2,6

0

8507 30 81

Mittehermeetilised kaadmiumnikkel-veoakud (v.a kasutatud)

2,6

0

8507 30 89

Mittehermeetilised kaadmiumnikkelakud (v.a kasutatud ja veoakud)

2,6

0

8507 40 00

Raudnikkelakud (v.a kasutatud)

2,7

0

8507 80 20

Nikkelhüdriidakud (v.a kasutatud)

2,7

0

8507 80 30

Liitium-ioonakud (v.a kasutatud)

2,7

0

8507 80 80

Elektriakud (v.a kasutatud, plii-, kaadmiumnikkel-, raudnikkel-, nikkelhüdriid- ja lii
tium-ioonakud)

2,7

0
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8507 90 20

Elektriakude plaadid (v.a plaadid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist) või teks
tiilmaterjalist)

2,7

0

8507 90 30

Elektriakude separaatorid (v.a separaatorid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist)
või tekstiilmaterjalist)

2,7

0

8507 90 90

Elektriakude osad (v.a plaadid ja separaatorid)

2,7

0

8508 11 00

Sisseehitatud elektrimootoriga tolmuimejad (k.a vee- ja kuivtolmuimejad), mille võim
sus on <= 1 500 W ning mille tolmukoti või muu mahuti maht on <= 20 l

2,2

0

8508 19 00

Sisseehitatud elektrimootoriga tolmuimejad, k.a vee- ja kuivtolmuimejad (v.a need,
mille võimsus on <= 1 500 W ning mille tolmukoti või muu mahuti maht on <= 20 l)

1,7

0

8508 60 00

Tolmuimejad, k.a vee- ja kuivtolmuimejad (v.a sisseehitatud elektrimootoriga tolmuime
jad)

1,7

0

8508 70 00

Tolmuimejate, vee- ja kuivtolmuimejate osad, mujal nimetamata

1,7

0

8509 40 00

Sisseehitatud elektrimootoriga toiduainete jahvatusseadmed ja mikserid ning puuviljade
ja juurviljade mahlapressid kodus kasutamiseks

2,2

0

8509 80 00

Sisseehitatud elektrimootoriga kodumasinad (v.a tolmuimejad, vee- ja kuivtolmuimejad,
toiduainete jahvatusseadmed ja mikserid, puuviljade ja juurviljade mahlapressid ning
epilaatorid)

2,2

0

8509 90 00

Sisseehitatud elektrimootoriga kodumasinate osad, mujal nimetamata (v.a tolmuime
jate, vee- ja kuivtolmuimejate osad)

2,2

0

8510 10 00

Elektrilised pardlid

2,2

0

8510 20 00

Sisseehitatud elektrimootoriga juukselõikusmasinad

2,2

0

8510 30 00

Sisseehitatud elektrimootoriga epilaatorid

2,2

0

8510 90 00

Elektriliste pardlite, sisseehitatud elektrimootoriga juukselõikusmasinate ja epilaatorite
osad, mujal nimetamata

2,2

0

8511 10 00

Süüteküünlad säde- või survesüütega sisepõlemismootorite jaoks

3,2

0

8511 20 00

Süütemagneetod; magnetodünamod; magnetilised hoorattad säde- või survesüütega si
sepõlemismootorite jaoks

3,2

0
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8511 30 00

Süütejagajad ja süütepoolid säde- või survesüütega sisepõlemismootorite jaoks

3,2

0

8511 40 00

Starterid (käivitid) ja kombineeritud startergeneraatorid säde- või survesüütega sisepõle
mismootorite jaoks

3,2

0

8511 50 00

Generaatorid sisepõlemismootorite jaoks (v.a magnetodünamod ja kombineeritud star
tergeneraatorid)

3,2

0

8511 80 00

Elektrilised süüte- ja käivitusseadised (k.a tagasivoolureleed) säde- või survesüütega sise
põlemismootorite jaoks (v.a generaatorid, starterid, süütejagajad, süütepoolid, süüte
magneetod, magnetilised hoorattad ja süüteküünlad)

3,2

0

8511 90 00

Rubriiki 8511 kuuluvate elektriliste süüte- ja käivitusseadiste, generaatorite jm osad,
mujal nimetamata

3,2

0

8512 10 00

Jalgratastel kasutatavad elektrilised laternad ja visuaalsignalisatsiooniseadmed (v.a ru
briiki 8539 kuuluvad lambid)

2,7

0

8512 20 00

Mootorsõidukitel kasutatavad elektrilised valgustus- ja visuaalsignalisatsiooniseadmed
(v.a rubriiki 8539 kuuluvad lambid)

2,7

0

8512 30 10

Elektrilised helisignalisatsiooniseadmed kasutamiseks mootorsõidukites

2,2

0

8512 30 90

Elektrilised helisignalisatsiooniseadmed kasutamiseks jalgratastel

2,7

0

8512 40 00

Mootorsõidukite elektrilised klaasipuhastid, klaaside jäätumist ja udustumist vältivad
seadmed

2,7

0

8512 90 10

Mootorsõidukites kasutatavate elektriliste helisignalisatsiooniseadmete osad, mujal ni
metamata

2,2

0

8512 90 90

Mootorsõidukite elektriliste valgustus- ja signalisatsiooniseadmete, klaasipuhastite, klaa
side jäätumist ja udustumist vältivate seadmete osad, mujal nimetamata (v.a helisignali
satsiooniseadmete osad)

2,7

0

8513 10 00

Kantavad elektrivalgustid oma vooluallikaga

5,7

0

8513 90 00

Oma vooluallikaga kantavate elektrivalgustite osad, mujal nimetamata

5,7

0

8514 10 10

Takistusahjud, mis on pagari- ja kondiitriahjud

2,2

0

8514 10 80

Takistusahjud tööstuslikuks ning laboratoorseks kasutuseks (v.a pooljuhtplaatidel (vahv
lid) pooljuhtseadiste tootmiseks)

2,2

0
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8514 20 10

Induktsioonahjud

2,2

0

8514 20 80

Dielektrilised (kondensaator)ahjud (v.a pooljuhtplaatidel (vahvlid) pooljuhtseadiste toot
miseks)

2,2

0

8514 30 19

Infrapunase kiirguse ahjud (v.a kuivatusahjud, seadmed tubade, põrandate vms soojen
damiseks ning ahjud pooljuhtplaatidel (vahvlid) pooljuhtseadiste tootmiseks)

2,2

0

8514 30 99

Elektrilised ahjud tööstuslikuks ning laboratoorseks kasutuseks (v.a takistusahjud (kaug
küte), induktsioonahjud, dielektrilised (kondensaator)ahjud, infrapunase kiirguse ahjud,
kuivatusahjud ning ahjud pooljuhtplaatidel (vahvlid) pooljuhtseadiste tootmiseks)

2,2

0

8514 40 00

Seadmed materjalide kuumtöötlemiseks induktsiooni või dielektriliste kadude abil (v.a
ahjud)

2,2

0

8514 90 00

Elektriliste tööstus- ja laboriahjude (sh dielektrilised ja induktsioonahjud) ning materja
lide kuumtöötlemiseks induktsiooni või dielektriliste kadude abil kasutatavate tööstusvõi laboriseadmete osad, mujal nimetamata (v.a pooljuhtplaatidel (vahvlid) pooljuhtsea
diste tootmiseks kasutatavate seadmete osad)

2,2

0

8515 11 00

Elektrilised jootekolvid ja jootepüstolid

2,7

0

8515 19 00

Seadmed jootmiseks kõva või pehme joodisega (v.a jootekolvid ja jootepüstolid)

2,7

0

8515 21 00

Automaatsed või poolautomaatsed seadmed metallide takistuskeevitamiseks

2,7

0

8515 29 10

Masinad metallide põkk-keevitamiseks, mis ei ole ei automaatsed ega poolautomaatsed

2,7

0

8515 29 90

Seadmed metallide takistuskeevitamiseks, mis ei ole ei automaatsed ega poolautomaat
sed (v.a põkk-keevitusmasinad)

2,7

0

8515 31 00

Automaatsed või poolautomaatsed seadmed metallide kaarkeevitamiseks (sh plasma
kaarkeevituseks)

2,7

0

8515 39 13

Seadmed metallide käsitsi kaarkeevitamiseks kaetud elektroodidega, komplekteeritud
keevitamis- ja lõikamisrakistega ning transformaatoriga

2,7

0

8515 39 18

Seadmed metallide käsitsi kaarkeevitamiseks kaetud elektroodidega, komplekteeritud
keevitamis- ja lõikamisrakistega ning generaatori, pöörleva või staatilise muunduri,
alaldi või alaldiseadmega

2,7

0

8515 39 90

Seadmed (v.a automaatsed või poolautomaatsed) metallide kaarkeevitamiseks, sh plas
makaarkeevituseks (v.a seadmed käsitsi keevitamiseks kaetud elektroodidega)

2,7

0
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8515 80 11

Elektriseadmed metallide keevitamiseks (v.a seadmed metallide takistus-, kaar- ja plas
makaarkeevitamiseks)

2,7

0

8515 80 19

Elektriseadmed ja -aparaadid metallide ja metallikarbiidide kuumpihustamiseks (v.a mu
jal nimetatud metalli pihustuspüstolid)

2,7

0

8515 80 91

Elektriseadmed ja -aparaadid plastide takistuskeevitamiseks

2,7

0

8515 80 99

Elektriseadmed ja -aparaadid termoplastiliste materjalide keevitamiseks (v.a elektrisead
med ja -aparaadid plastide takistuskeevitamiseks ning pooljuhtseadiste valmistamisel
kasutatavad traadikinnitusseadmed)

2,7

0

8515 90 00

Metallide, metallikarbiidide ja metallkeraamika pehmejoodisega jootmiseks, keevitami
seks või kuumpihustamiseks kasutatavate elektriseadmete ja -aparaatide osad, mujal ni
metamata (v.a pooljuhtseadiste valmistamisel kasutatavad traadikinnitusseadmed)

2,7

0

8516 10 11

Elektrilised kiirboilerid

2,7

0

8516 10 19

Elektrilised boilerid (v.a kiirboilerid ja sukelduskuumutid, k.a keeduspiraalid)

2,7

0

8516 10 90

Elektrilised sukelduskuumutid (k.a keeduspiraalid)

2,7

0

8516 21 00

Elektrilised soojusakumulaator-radiaatorid ruumide kütmiseks

2,7

0

8516 29 10

Vedeliktäitega elektrilised (õli)radiaatorid ruumide kütmiseks või pinnase jms soojenda
miseks

2,7

0

8516 29 50

Elektrilised konvektsioon-kütteseadmed ruumide kütmiseks või pinnase jms soojenda
miseks

2,7

0

8516 29 91

Ventilaatoriga elektriseadmed ruumide kütmiseks või pinnase jms soojendamiseks (v.a
soojusakumulaator-radiaatorid)

2,7

0

8516 29 99

Ventilaatorita elektriseadmed ruumide kütmiseks või pinnase jms soojendamiseks (v.a
konvektsioon-kütteseadmed ja vedeliktäitega (õli)radiaatorid)

2,7

0

8516 31 10

Elektrilised juuksuriföönid

2,7

0

8516 31 90

Elektrilised juuksekuivatid (föönid) (v.a juuksuriföönid)

2,7

0

8516 32 00

Elektrotermilised juuksuriseadmed (v.a juuksekuivatid (föönid))

2,7

0

8516 33 00

Elektrikätekuivatid

2,7

0
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8516 40 10

Aurustiga elektritriikrauad

2,7

0

8516 40 90

Elektritriikrauad (v.a aurustiga triikrauad)

2,7

0

8516 50 00

Mikrolaineahjud

5

0

8516 60 10

Kodus kasutatavad elektripliidid, millel on vähemalt üks keeduplaat ja praeahi

2,7

0

8516 60 51

Kodus kasutatavad sisseehitatavad keeduplaadid

2,7

0

8516 60 59

Kodus kasutatavad keeduplaadid (v.a sisseehitatavad keeduplaadid)

2,7

0

8516 60 70

Kodus kasutatavad grillid ja röstrid

2,7

0

8516 60 80

Kodus kasutatavad sisseehitatavad elektriahjud

2,7

0

8516 60 90

Kodus kasutatavad elektriahjud (v.a ahjud ruumide kütmiseks; elektripliidid, millel on
vähemalt üks keeduplaat ja praeahi; mikrolaineahjud ja sisseehitatavad elektriahjud)

2,7

0

8516 71 00

Kodus kasutatavad elektrotermilised kohvi- ja teekannud ja -keetjad

2,7

0

8516 72 00

Kodus kasutatavad leivaröstrid

2,7

0

8516 79 20

Kodus kasutatavad elektrilised fritöösid (rasvaspraadijad)

2,7

0

8516 79 70

Kodus kasutatavad elektrisoojendusseadmed (v.a juuksuriseadmed ja kätekuivatid, sead
med ruumide kütmiseks või pinnase jms soojendamiseks, boilerid, sukelduskuumutid
(k.a keeduspiraalid), triikrauad, mikrolaineahjud, elektriahjud, elektripliidid ja -keedu
plaadid, elektrigrillid ja -röstrid, kohvi- ja teekannud ja -keetjad, leivaröstrid ning fritöö
sid (rasvaspraadijad))

2,7

0

8516 80 20

Elektrikütteelemendid isoleeritud kandjal

2,7

0

8516 80 80

Elektrikütteelemendid (v.a elektrikütteelemendid isoleeritud kandjal aglomeeritud süsi
nikust või grafiidist)

2,7

0

8516 90 00

Elektriliste boilerite, sukelduskuumutite (k.a keeduspiraalid), ruumide kütmiseks või
pinnase jms soojendamiseks kasutatavate elektriseadmete, juuksuriseadmete ja kätekui
vatite, elektrotermiliste kodumajapidamisseadmete ning elektrikütteelementide osad,
mujal nimetamata

2,7

0

8517 11 00

Juhtmeta telefonitoruga tavatelefonid

Tollimaksuvaba

0

8517 12 00

Mobiilsidevõrgu telefonid (mobiiltelefonid) või muu juhtmeta võrgu (raadiovõrgu) tele
fonid

Tollimaksuvaba

0
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8517 18 00

Telefonid (v.a juhtmeta telefonitoruga tavatelefonid ning mobiilside- või muu juhtmeta
võrgu (raadiovõrgu) telefonid)

Tollimaksuvaba

0

8517 61 00

Kõne, pildi või muude andmete edastamiseks või vastuvõtmiseks kasutatavate seadmete
tugijaamad

Tollimaksuvaba

0

8517 62 00

Seadmed kõne, pildi või muude andmete vastuvõtmiseks, muundamiseks, edastamiseks
või regenereerimiseks, sh kommutatsiooni- ja marsruutimisseadmed (v.a telefonid, sh
mobiilside- või muu juhtmeta võrgu (raadiovõrgu) telefonid)

Tollimaksuvaba

0

8517 69 10

Videofonid

Tollimaksuvaba

0

8517 69 20

Uksetelefonid

Tollimaksuvaba

0

8517 69 31

Kantavad vastuvõtjad väljakutse- või häiresignaalide vastuvõtuks või otsinguks

Tollimaksuvaba

0

8517 69 39

Raadiotelefoniside ja raadiotelegraafi vastuvõtuaparaadid (v.a kantavad vastuvõtjad väl
jakutse- või häiresignaalide vastuvõtuks või otsinguks)

9,3

0

8517 69 90

Seadmed kõne, pildi või muude andmete edastamiseks või vastuvõtmiseks, sh juhtmega
või juhtmeta kommunikatsioonivõrgu (nt koht- või laivõrgu) lõppseadmed (v.a telefo
nid, sh mobiilside- või muu juhtmeta võrgu (raadiovõrgu) telefonid, tugijaamad, sead
med kõne, pildi või muude andmete vastuvõtmiseks, muundamiseks, edastamiseks või
regenereerimiseks, videofonid, uksetelefonid, raadiotelefoniside ja raadiotelegraafi vastu
võtuaparaadid ning rubriiki 8443, 8525, 8527 või 8528 kuuluvad saate- ja vastuvõ
tuaparaadid)

Tollimaksuvaba

0

8517 70 11

Antennid raadiotelegraafi- või raadiotelefoniseadmetele

Tollimaksuvaba

0

8517 70 15

Teleskoop- ja varbantennid kantavatele ja mootorsõidukite seadmetele

5

0

8517 70 19

Antennid ja igat tüüpi antennireflektorid ning nende osad, mujal nimetamata (v.a an
tennid raadiotelegraafi- või raadiotelefoniseadmetele ning teleskoop- ja varbantennid
kantavatele ja mootorsõidukite seadmetele)

3,6

0

8517 70 90

Telefonide, mobiilside- või muu juhtmetavõrgu (raadiovõrgu) telefonide ning kõne,
pildi või muude andmete edastamiseks või vastuvõtmiseks kasutatavate muude sead
mete osad, mujal nimetamata (v.a antennid ja igat tüüpi antennireflektorid ning nende
osad)

Tollimaksuvaba

0

8518 10 30

Mikrofonid sageduspiirkonnaga 300 Hz kuni 3,4 kHz, mille läbimõõt on <= 10 mm ja
paksus <= 3 mm, kasutamiseks telekommunikatsioonis

Tollimaksuvaba

0

8518 10 95

Mikrofonid ja nende alused (v.a telekommunikatsioonis kasutatavad mikrofonid sage
duspiirkonnaga 300 Hz kuni 3,4 kHz, mille läbimõõt on <= 10 mm ja paksus
<= 3 mm, ning sisseehitatud saatjaga juhtmeta mikrofonid)

2,5

0
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8518 21 00

Valjuhääldid, ühekaupa korpuses

4,5

0

8518 22 00

Valjuhääldid, mitmekaupa korpuses

4,5

0

8518 29 30

Korpusesse monteerimata valjuhääldid sageduspiirkonnaga 300 Hz kuni 3,4 kHz, mille
läbimõõt on <= 50 mm, kasutamiseks telekommunikatsioonis

Tollimaksuvaba

0

8518 29 95

Korpusesse monteerimata valjuhääldid (v.a telekommunikatsioonis kasutatavad valju
hääldid sageduspiirkonnaga 300 Hz kuni 3,4 kHz, mille läbimõõt on <= 50 mm)

3

0

8518 30 20

Tavatelefoni telefonitorud, mikrofoniga või mikrofonita, ning mikrofoni ja üht või mi
tut valjuhääldit sisaldavad komplektid

Tollimaksuvaba

0

8518 30 95

Kõrvaklapid ja kuularid, komplektis mikrofoniga või mikrofonita, ning mikrofoni ja
üht või mitut valjuhääldit sisaldavad komplektid (v.a tavatelefoni telefonitorud, telefo
nid, kuuldeaparaadid ja sisseehitatud kõrvaklappidega kiivrid, mikrofoniga või mikrofo
nita)

2

0

8518 40 30

Elektrilised helisagedusvõimendid: telefoni- ja mõõtevõimendid

3

0

8518 40 81

Ühekanalilised elektrilised helisagedusvõimendid (v.a telefoni- ja mõõtevõimendid)

4,5

0

8518 40 89

Mitmekanalilised elektrilised helisagedusvõimendid (v.a telefoni- ja mõõtevõimendid)

4,5

0

8518 50 00

Elektriline helivõimendusaparatuur

2

0

8518 90 00

Mikrofonide, valjuhääldite, kõrvaklappide, kuularite, elektriliste helisagedusvõimendite
ja elektrilise helivõimendusaparatuuri osad, mujal nimetamata

2

0

8519 20 10

Mündi või žetooniga käivituvad plaadimängijad

6

0

8519 20 91

Müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide või muude maksevahenditega käitata
vad laserlugemisseadmega helisalvestus- ja -taasesitusseadmed (v.a mündi või žetooniga
käivituvad plaadimängijad)

9,5

0

8519 20 99

Müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide või muude maksevahenditega käitata
vad laserlugemisseadmeta helisalvestus- ja -taasesitusseadmed (v.a mündi või žetooniga
käivituvad plaadimängijad)

4,5

0

8519 30 00

Plaadimängijad, ilma võimendita

2

0

8519 50 00

Telefonide automaatvastajad

Tollimaksuvaba

0
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8519 81 11

Salvestusseadmeta transkriptormasinad (ainult taasesitus) (k.a kassettpleierid), mis kasu
tavad optilisi, magnet- või pooljuhtkandjaid

5

0

8519 81 15

Taskuformaadis salvestusseadmeta kassettpleierid (ainult taasesitus) (mille mõõtmed on
<= 170 mm × 100 mm × 45 mm), mis kasutavad optilisi, magnet- või pooljuhtkand
jaid (v.a transkriptormasinad)

Tollimaksuvaba

0

8519 81 21

Analoogse ja digitaalse lugemissüsteemiga salvestusseadmeta kassettpleierid (ainult taas
esitus), mis kasutavad optilisi, magnet- või pooljuhtkandjaid (v.a transkriptormasinad ja
taskuformaadis kassettpleierid)

9

0

8519 81 25

Salvestusseadmeta kassettpleierid (ainult taasesitus), mis kasutavad optilisi, magnet- või
pooljuhtkandjaid (v.a analoogse ja digitaalse lugemissüsteemiga kassettpleierid, trans
kriptormasinad ja taskuformaadis kassettpleierid)

2

0

8519 81 31

Mootorsõidukites kasutatavad salvestusseadmeta laserlugemisseadmega helitaasesitus
seadmed (CD-mängijad) laserplaatidele, mille läbimõõt on <= 6,5 cm

9

0

8519 81 35

Salvestusseadmeta laserlugemisseadmega helitaasesitusseadmed (CD-mängijad) (v.a
mootorsõidukites kasutatavad seadmed laserplaatidele, mille läbimõõt on <= 6,5 cm)

9,5

0

8519 81 45

Salvestus- ja laserlugemisseadmeta helitaasesitusseadmed, mis kasutavad optilisi, mag
net- või pooljuhtkandjaid (v.a müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide või
muude maksevahenditega käitatavad seadmed, plaadimängijad, transkriptormasinad, te
lefonide automaatvastajad, kassettpleierid ja CD-mängijad)

4,5

0

8519 81 51

Helitaasesitusseadmega diktofonid, mis kasutavad optilisi, magnet- või pooljuhtkandjaid
ja mida saab kasutada ainult koos välise energiaallikaga (v.a transkriptormasinad (ainult
taasesitus))

4

0

8519 81 55

Sisseehitatud võimendi ja ühe või enama sisseehitatud valjuhääldiga magnetlindisead
med helisalvestuseks (kassettmagnetofonid), mida saab kasutada ilma välise toiteallikata
(v.a diktofonid)

Tollimaksuvaba

0

8519 81 61

Sisseehitatud võimendi ja ühe või enama sisseehitatud valjuhääldiga magnetlindisead
med helisalvestuseks (kassettmagnetofonid), mida saab kasutada ainult koos välise toi
teallikaga

2

0

8519 81 65

Taskuformaadis magnetlindiseadmed helisalvestuseks ja helitaasesituseks (kassettmagne
tofonid) (mille mõõtmed on <= 170 mm × 100 mm × 45 mm) (v.a sisseehitatud või
mendi ja ühe või enama sisseehitatud valjuhääldiga seadmed)

Tollimaksuvaba

0
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8519 81 75

Magnetlindiseadmed helisalvestuseks ja helitaasesituseks (kassettmagnetofonid) (v.a sis
seehitatud võimendi ja ühe või enama sisseehitatud valjuhääldiga ning taskuformaadis
seadmed)

2

0

8519 81 81

Magnetlindiseadmed magnetlindiga ketastel, salvestuse või taasesitusega kas ühel kiiru
sel 19 cm/s või mitmel kiirusel, mille hulgas on ainult kiirused 19 cm/s ja väiksemad

2

0

8519 81 85

Magnetlindiseadmed helisalvestuseks ja helitaasesituseks (v.a müntide, pangatähtede,
pangakaartide, žetoonide või muude maksevahenditega käitatavad seadmed; telefonide
automaatvastajad; diktofonid; kassettmagnetofonid ja seadmed magnetlindiga ketastel,
salvestuse või taasesitusega kas ühel kiirusel 19 cm/s või mitmel kiirusel, mille hulgas
on ainult kiirused 19 cm/s ja väiksemad)

7

0

8519 81 95

Helisalvestus- ja -taasesitusseadmed, mis kasutavad optilisi, magnet- või pooljuhtkand
jaid (v.a müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide või muude maksevahenditega
käitatavad seadmed; plaadimängijad; telefonide automaatvastajad; diktofonid ja magnet
lindiseadmed helisalvestuseks)

2

0

8519 89 11

Plaadimängijad (v.a seadmed, mis kasutavad optilisi, magnet- või pooljuhtkandjaid,
ning müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide või muude maksevahenditega
käitatavad seadmed)

2

0

8519 89 15

Salvestusseadmeta transkriptormasinad (ainult taasesitus) (v.a seadmed, mis kasutavad
optilisi, magnet- või pooljuhtkandjaid)

5

0

8519 89 19

Salvestusseadmeta helitaasesitusseadmed (v.a seadmed, mis kasutavad optilisi, magnetvõi pooljuhtkandjaid; müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide või muude
maksevahenditega käitatavad seadmed; plaadimängijad; telefonide automaatvastajad ja
transkriptormasinad)

4,5

0

8519 89 90

Helisalvestus- ja -taasesitusseadmed (v.a seadmed, mis kasutavad optilisi, magnet- või
pooljuhtkandjaid; müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide või muude makse
vahenditega käitatavad seadmed; plaadimängijad; telefonide automaatvastajad ning sal
vestusseadmeta helitaasesitusseadmed)

2

0

8521 10 20

Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur, sisaldab või ei sisalda videotuunerit,
kasutab magnetlinti, mille laius on <= 1,3 cm ja mille kiirus salvestusel või taasesitusel
on <= 50 mm/s (v.a salvestavad videokaamerad)

14

0

8521 10 95

Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur magnetlindiga, sisaldab või ei sisalda
videotuunerit (v.a salvestavad videokaamerad ja seadmed, mis kasutavad magnetlinti,
mille laius on <= 1,3 cm ja mille kiirus salvestusel või taasesitusel on <= 50 mm/s)

8

0
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8521 90 00

Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur, sisaldab või ei sisalda videotuunerit
(v.a magnetlindiga aparatuur ja salvestavad videokaamerad)

13,9

0

8522 10 00

Nõelhelipead

4

0

8522 90 30

Helitaasesitusseadmete teemandist, safiirist või muudest vääris- või poolvääriskividest
(looduslikest, tehislikest või taastatud) nõelad

Tollimaksuvaba

0

8522 90 41

Telefonide automaatvastajate elektronlülitused, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8522 90 49

Helisalvestus- ja -taasesitusseadmete ning videosignaalide salvestus- või taasesitusapara
tuuri elektronlülitused, mujal nimetamata (v.a telefonide automaatvastajate elektronlüli
tused)

4

0

8522 90 70

Üksikkasseti veosõlmed, mida kasutatakse helisalvestus- ja -taasesitusseadmete tootmi
sel ja mille kogupaksus on <= 53 mm

Tollimaksuvaba

0

8522 90 80

Osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt helisalvestus- ja -taasesitus
seadmete ning heli- või videosalvestusseadmete või heli- või videotaasesitusseadmete
juures, mujal nimetamata

4

0

8523 21 00

Magnetribaga kaardid heli jms salvestamiseks

3,5

0

8523 29 15

Salvestuseta magnetlindid ja magnetplaadid heli jms salvestamiseks

Tollimaksuvaba

0

8523 29 31

Salvestusega magnetlindid ja magnetplaadid salvestuse taasesitamiseks (v.a heli või pildi
taasesitamiseks; masinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioonide, andmete, heli
ja pildi taasesitamiseks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle interaktiivsust
võimaldavad; gruppi 37 kuuluvad kaubad)

Tollimaksuvaba

0

8523 29 33

Salvestusega magnetlindid ja magnetplaadid masinloetaval kahendkujul salvestatud ins
truktsioonide, andmete, heli ja pildi taasesitamiseks, arvuti abil kasutaja poolt käidelda
vad või talle interaktiivsust võimaldavad

Tollimaksuvaba

0

8523 29 39

Salvestusega magnetlindid ja magnetplaadid heli või pildi taasesitamiseks (v.a masinloe
taval kahendkujul salvestatud instruktsioonide, andmete, heli ja pildi taasesitamiseks,
arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle interaktiivsust võimaldavad; gruppi 37
kuuluvad kaubad)

3,5

0

8523 29 90

Magnetkandjad heli või pildi taasesitusseadmete jaoks (v.a magnetribaga kaardid, mag
netlindid, magnetplaadid ja gruppi 37 kuuluvad kaubad)

3,5

0
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8523 40 11

Salvestuseta laserplaadid, mille salvestusmaht on <= 900 megabaiti ja mis ei ole kustu
tatavad (CD-R)

Tollimaksuvaba

0

8523 40 13

Salvestuseta laserplaadid (CD-R), mille salvestusmaht on > 900 megabaiti, kuid <= 18
gigabaiti, ja mis ei ole kustutatavad (digitaaluniversaalplaadid) (DVD-/+R)

Tollimaksuvaba

0

8523 40 19

Salvestuseta optilised kandjad heli jms salvestamiseks (nt CD-RW, DVD-/+RW, DVDRAM, minidiskid) (v.a mittekustutatavad laserplaadid, mille salvestusmaht on <= 18 gi
gabaiti (CD-R, DVD-/+R), gruppi 37 kuuluvad kaubad)

Tollimaksuvaba

0

8523 40 25

Salvestusega laserplaadid salvestuse taasesitamiseks (v.a heli või pildi taasesitamiseks;
masinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioonide, andmete, heli ja pildi taasesita
miseks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle interaktiivsust võimaldavad;
gruppi 37 kuuluvad kaubad)

Tollimaksuvaba

0

8523 40 31

Salvestusega laserplaadid ainult heli taasesitamiseks, mille läbimõõt on <= 6,5 cm

3,5

0

8523 40 39

Salvestusega laserplaadid ainult heli taasesitamiseks, mille läbimõõt on > 6,5 cm

3,5

0

8523 40 45

Salvestusega laserplaadid masinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioonide, and
mete, heli ja pildi taasesitamiseks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle inter
aktiivsust võimaldavad

Tollimaksuvaba

0

8523 40 51

Salvestusega digitaaluniversaalplaadid (DVD)

3,5

0

8523 40 59

Salvestusega laserplaadid heli ja pildi või ainult pildi taasesitamiseks (v.a digitaaluniver
saalplaadid (DVD)); plaadid masinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioonide,
andmete, heli ja pildi taasesitamiseks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle in
teraktiivsust võimaldavad)

3,5

0

8523 40 91

Salvestusega optilised kandjad salvestuse taasesitamiseks (v.a laserplaadid; kandjad heli
või pildi taasesitamiseks; kandjad masinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioo
nide, andmete, heli ja pildi taasesitamiseks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või
talle interaktiivsust võimaldavad; gruppi 37 kuuluvad kaubad)

Tollimaksuvaba

0

8523 40 93

Salvestusega optilised kandjad masinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioonide,
andmete, heli ja pildi taasesitamiseks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle in
teraktiivsust võimaldavad (v.a laserplaadid)

Tollimaksuvaba

0
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8523 40 99

Salvestusega optilised kandjad heli või pildi taasesitamiseks (v.a laserplaadid; kandjad
masinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioonide, andmete, heli ja pildi taasesita
miseks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle interaktiivsust võimaldavad;
gruppi 37 kuuluvad kaubad)

3,5

0

8523 51 10

Salvestuseta pooljuht-säilmäluseadmed andmete salvestamiseks välisest allikast (välkmä
lukaardid või elektroonilised välkmälukaardid)

Tollimaksuvaba

0

8523 51 91

Salvestusega pooljuht-säilmäluseadmed andmete salvestamiseks välisest allikast (välk
mälukaardid või elektroonilised välkmälukaardid), salvestuse taasesitamiseks (v.a heli
või pildi taasesitamiseks; masinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioonide, and
mete, heli ja pildi taasesitamiseks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle inter
aktiivsust võimaldavad; gruppi 37 kuuluvad kaubad)

Tollimaksuvaba

0

8523 51 93

Salvestusega pooljuht-säilmäluseadmed andmete salvestamiseks välisest allikast (välk
mälukaardid või elektroonilised välkmälukaardid), masinloetaval kahendkujul salvesta
tud instruktsioonide, andmete, heli ja pildi taasesitamiseks, arvuti abil kasutaja poolt
käideldavad või talle interaktiivsust võimaldavad

Tollimaksuvaba

0

8523 51 99

Salvestusega pooljuht-säilmäluseadmed andmete salvestamiseks välisest allikast (välk
mälukaardid või elektroonilised välkmälukaardid), heli või pildi taasesitamiseks (v.a ma
sinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioonide, andmete, heli ja pildi taasesitami
seks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle interaktiivsust võimaldavad; gruppi
37 kuuluvad kaubad)

3,5

0

8523 52 10

Kahe või enama elektroonilise integraallülitusega kiipkaardid

3,7

0

8523 52 90

Ainult ühe elektroonilise integraallülitusega kiipkaardid ja märgised

Tollimaksuvaba

0

8523 59 10

Salvestuseta pooljuhtkandjad heli jms salvestamiseks (v.a pooljuht-säilmäluseadmed ja
kiipkaardid)

Tollimaksuvaba

0

8523 59 91

Salvestusega pooljuhtkandjad salvestuse taasesitamiseks (v.a heli või pildi taasesitami
seks; masinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioonide, andmete, heli ja pildi
taasesitamiseks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle interaktiivsust võimalda
vad; pooljuht-säilmäluseadmed; kiipkaardid; gruppi 37 kuuluvad kaubad)

Tollimaksuvaba

0
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8523 59 93

Salvestusega pooljuhtkandjad masinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioonide,
andmete, heli ja pildi taasesitamiseks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle in
teraktiivsust võimaldavad (v.a pooljuht-säilmäluseadmed, kiipkaardid ja gruppi 37 kuu
luvad kaubad)

Tollimaksuvaba

0

8523 59 99

Salvestusega pooljuhtkandjad heli või pildi taasesitamiseks (v.a masinloetaval kahend
kujul salvestatud instruktsioonide, andmete, heli ja pildi taasesitamiseks, arvuti abil ka
sutaja poolt käideldavad või talle interaktiivsust võimaldavad; pooljuht-säilmälusead
med; kiipkaardid; gruppi 37 kuuluvad kaubad)

3,5

0

8523 80 10

Salvestuseta grammofoniplaadid ning muud kandjad heli jms salvestamiseks, k.a ma
triitsid ja vormid plaatide valmistamiseks (v.a optilised, magnet- ja pooljuhtkandjad
ning gruppi 37 kuuluvad kaubad)

Tollimaksuvaba

0

8523 80 91

Salvestusega kandjad salvestuse taasesitamiseks (v.a heli või pildi taasesitamiseks; ma
sinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioonide, andmete, heli ja pildi taasesitami
seks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle interaktiivsust võimaldavad; optili
sed, magnet- ja pooljuhtkandjad; gruppi 37 kuuluvad kaubad)

Tollimaksuvaba

0

8523 80 93

Salvestusega kandjad masinloetaval kahendkujul salvestatud instruktsioonide, andmete,
heli ja pildi taasesitamiseks, arvuti abil kasutaja poolt käideldavad või talle interaktiiv
sust võimaldavad (v.a optilised, magnet- ja pooljuhtkandjad ning gruppi 37 kuuluvad
kaubad)

Tollimaksuvaba

0

8523 80 99

Salvestusega grammofoniplaadid ning muud kandjad heli ja pildi taasesitamiseks, k.a
matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks (v.a masinloetaval kahendkujul salvestatud
instruktsioonide, andmete, heli ja pildi taasesitamiseks, arvuti abil kasutaja poolt käidel
davad või talle interaktiivsust võimaldavad; optilised, magnet- ja pooljuhtkandjad;
gruppi 37 kuuluvad kaubad)

3,5

0

8525 50 00

Ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid, vastuvõtuseadmeteta

3,6

0

8525 60 00

Ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid, vastuvõtuseadmetega

Tollimaksuvaba

0

8525 80 11

Kolme ja enama saatetoruga telekaamerad

3

0

8525 80 19

Telekaamerad (v.a kolme ja enama saatetoruga telekaamerad ja videosalvestid)

4,9

0
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Tollimaksuvaba

0

8525 80 30

Digitaalkaamerad

8525 80 91

Salvestavad videokaamerad, mis on võimelised salvestama üksnes telekaamerast tulevat
heli ja pilti

4,9

0

8525 80 99

Salvestavad videokaamerad, mis on võimelised salvestama telesaateid ning telekaame
rast tulevat heli ja pilti

12,5

0

8526 10 00

Radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed)

3,7

0

8526 91 20

Raadionavigatsiooni vastuvõtuaparatuur (v.a radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed))

3,7

0

8526 91 80

Raadionavigatsiooni abiseadmed (v.a vastuvõtuaparatuur ja radarseadmed)

3,7

0

8526 92 00

Kaugjuhtimise raadioseadmed

3,7

0

8527 12 10

Analoog- ja digitaalsüsteemiga taskuformaadis raadiovastuvõtjaga kassettpleierid (mille
mõõtmed on <= 170 mm × 100 mm × 45 mm), millel on sisseehitatud võimendi,
kuid puudub sisseehitatud valjuhääldi ning mida saab kasutada ilma välise toiteallikata

14

0

8527 12 90

Taskuformaadis raadiovastuvõtjaga kassettpleierid (mille mõõtmed on <= 170 mm ×
100 mm × 45 mm), millel on sisseehitatud võimendi, kuid puudub sisseehitatud valju
hääldi ning mis on võimelised töötama välise energiaallikata (v.a analoog- ja digitaal
süsteemiga kassettpleierid)

10

0

8527 13 10

Ringhäälingu raadiovastuvõtjad, võimelised töötama välise energiaallikata, ühitatud he
litaasesitusseadmega, millel on laserlugemisseade (v.a taskuformaadis raadiovastuvõtjaga
kassettpleierid)

12

0

8527 13 91

Kassettraadiod, võimelised töötama välise energiaallikata, ühitatud helisalvestus- või
-taasesitusseadmega, analoogse ja digitaalse lugemissüsteemiga (v.a taskuformaadis raa
diovastuvõtjaga kassettpleierid)

14

0

8527 13 99

Ringhäälingu raadiovastuvõtjad, võimelised töötama välise energiaallikata, ühitatud he
lisalvestus- või -taasesitusseadmega (v.a taskuformaadis raadiovastuvõtjaga kassettpleie
rid, laserlugemisseadmega seadmed, analoogse ja digitaalse lugemissüsteemiga kassett
magnetofonid)

10

0

8527 19 00

Mootorsõidukites kasutatavad ringhäälingu raadiovastuvõtjad, mis on võimelised töö
tama välise energiaallikata, taasesitusseadmeta

Tollimaksuvaba

0

8527 21 20

Mootorsõidukites kasutatavad ringhäälingu raadiovastuvõtjad, võimelised vastu võtma
ja dekodeerima digitaalse Radio Data System'i signaale, võimelised töötama üksnes välise
energiaallikaga, ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega, millel on laserlugemis
seade

14

0
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8527 21 52

Mootorsõidukites kasutatavad kassett-tüüpi ringhäälingu raadiovastuvõtjad, võimelised
vastu võtma ja dekodeerima digitaalse Radio Data System'i signaale, võimelised töötama
üksnes välise energiaallikaga, ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega, millel on
analoogne ja digitaalne lugemissüsteem

14

0

8527 21 59

Mootorsõidukites kasutatavad ringhäälingu raadiovastuvõtjad, võimelised vastu võtma
ja dekodeerima digitaalse Radio Data System'i signaale, võimelised töötama üksnes välise
energiaallikaga, ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega (v.a need, millel on la
serlugemisseade, ning kassettmagnetofonid, millel on analoogne ja digitaalne lugemis
süsteem)

10

0

8527 21 70

Mootorsõidukites kasutatavad ringhäälingu raadiovastuvõtjad, võimelised töötama üks
nes välise energiaallikaga, ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega, millel on la
serlugemisseade (v.a need, mis on võimelised vastu võtma ja dekodeerima digitaalse Ra
dio Data System'i signaale)

14

0

8527 21 92

Mootorsõidukites kasutatavad kassett-tüüpi ringhäälingu raadiovastuvõtjad, võimelised
töötama üksnes välise energiaallikaga, ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega,
millel on analoogne ja digitaalne lugemissüsteem (v.a need, mis on võimelised vastu
võtma ja dekodeerima digitaalse Radio Data System'i signaale)

14

0

8527 21 98

Mootorsõidukites kasutatavad ringhäälingu raadiovastuvõtjad, võimelised töötama üks
nes välise energiaallikaga, ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega (v.a laserluge
misseadmega helitaasesitusseadmed; need, mis on võimelised vastu võtma ja dekodee
rima digitaalse Radio Data System'i signaale; analoogse ja digitaalse lugemissüsteemiga
kassettmagnetofonid)

10

0

8527 29 00

Mootorsõidukites kasutatavad ringhäälingu raadiovastuvõtjad, mis töötavad üksnes vä
lisel energiaallikal, helisalvestus- või -taasesitusseadmeta

12

0

8527 91 11

Kassettraadiod, üksnes võrgutoitega, ühe või enama valjuhääldiga samas korpuses, ühi
tatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega, millel on analoogne ja digitaalne lugemis
süsteem

14

0

8527 91 19

Raadiovastuvõtjad, üksnes võrgutoitega, ühe või enama valjuhääldiga samas korpuses,
ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega (v.a analoogse ja digitaalse lugemissüs
teemiga kassettmagnetofonid)

10

0

8527 91 35

Ringhäälingu raadiovastuvõtjad, üksnes võrgutoitega, sisseehitatud valjuhääldita, ühita
tud helitaasesitusseadmega, millel on laserlugemisseade (v.a mootorsõidukites kasutata
vad)

12

0
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8527 91 91

Kassettraadiod, üksnes võrgutoitega, sisseehitatud valjuhääldita, ühitatud helisalvestusvõi -taasesitusseadmega, mille on analoogne ja digitaalne lugemissüsteem (v.a mootor
sõidukites kasutatavad)

14

0

8527 91 99

Raadiovastuvõtjad, üksnes võrgutoitega, sisseehitatud valjuhääldita, ühitatud helisalves
tus- või -taasesitusseadmega (v.a laserlugemisseadmega, kassettmagnetofonid, millel on
analoogne ja digitaalne lugemissüsteem, ning mootorsõidukites kasutatavad seadmed)

10

0

8527 92 10

Äratuskellaga raadiod, üksnes võrgutoitega, helisalvestus- või -taasesitusseadmeta

Tollimaksuvaba

0

8527 92 90

Ringhäälingu raadiovastuvõtjad, üksnes võrgutoitega, helisalvestus- või -taasesitussead
meta, kuid ühitatud ajanäitajaga (kellaga) (v.a mootorsõidukites kasutatavad ja äratus
kellaga raadiod)

9

0

8527 99 00

Ringhäälingu raadiovastuvõtjad, üksnes võrgutoitega, helisalvestus- või -taasesitussead
meta ning ajanäitajata (kellata) (v.a mootorsõidukites kasutatavad)

9

0

8528 41 00

Elektronkiiretoruga monitorid, mis on üksnes või peamiselt rubriigi 8471 automaatse
tes andmetöötlussüsteemides (arvutites) kasutatavat tüüpi

Tollimaksuvaba

0

8528 49 10

Elektronkiiretoruga monitorid, mustvalge või muu monokromaatilise pildiga, ilma tele
visiooni vastuvõtuseadmeta (v.a üksnes või peamiselt rubriigi 8471 automaatsetes and
metöötlussüsteemides (arvutites) kasutatavat tüüpi)

14

0

8528 49 35

Värvipildiga elektronkiiretoruga monitorid, mille ekraani laiuse/kõrguse suhe on < 1,5,
ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta (v.a üksnes või peamiselt rubriigi 8471 automaat
setes andmetöötlussüsteemides (arvutites) kasutatavat tüüpi)

14

0

8528 49 91

Värvipildiga elektronkiiretoruga monitorid, mille ekraani laiuse/kõrguse suhe on
>= 1,5, laotusega <= 625 rida, ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta (v.a üksnes või pea
miselt rubriigi 8471 automaatsetes andmetöötlussüsteemides (arvutites) kasutatavat
tüüpi)

14

0

8528 49 99

Värvipildiga elektronkiiretoruga monitorid, mille ekraani laiuse/kõrguse suhe on
>= 1,5, laotusega > 625 rida, ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta (v.a üksnes või pea
miselt rubriigi 8471 automaatsetes andmetöötlussüsteemides (arvutites) kasutatavat
tüüpi)

14

0

8528 51 00

Monitorid, mis on üksnes või peamiselt rubriigi 8471 automaatsetes andmetöötlussüs
teemides (arvutites) kasutatavat tüüpi (v.a elektronkiiretoruga monitorid)

Tollimaksuvaba

0
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8528 59 10

Monitorid, mustvalge või muu monokromaatilise pildiga, ilma televisiooni vastuvõtu
seadmeta (v.a elektronkiiretoruga monitorid ja üksnes või peamiselt rubriigi 8471 au
tomaatsetes andmetöötlussüsteemides (arvutites) kasutatavat tüüpi)

14

0

8528 59 90

Monitorid, värvipildiga, ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta (v.a elektronkiiretoruga
monitorid ja üksnes või peamiselt rubriigi 8471 automaatsetes andmetöötlussüsteemi
des (arvutites) kasutatavat tüüpi)

14

0

8528 61 00

Projektorid, mis on üksnes või peamiselt rubriigi 8471 automaatsetes andmetöötlus
süsteemides (arvutites) kasutatavat tüüpi

Tollimaksuvaba

0

8528 69 10

Lameekraaniga (nt vedelkristallekraaniga) projektorid, võimelised kuvama arvutis digi
taalkujul genereeritud informatsiooni

Tollimaksuvaba

0

8528 69 91

Projektorid, mustvalge või muu monokromaatilise pildiga, ilma televisiooni vastuvõtu
seadmeta (v.a üksnes või peamiselt rubriigi 8471 automaatsetes andmetöötlussüsteemi
des (arvutites) kasutatavat tüüpi; lameekraaniga (nt vedelkristallekraaniga) projektorid,
võimelised kuvama arvutis digitaalkujul genereeritud informatsiooni)

2

0

8528 69 99

Projektorid, värvipildiga, ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta (v.a üksnes või peamiselt
rubriigi 8471 automaatsetes andmetöötlussüsteemides (arvutites) kasutatavat tüüpi; la
meekraaniga (nt vedelkristallekraaniga) projektorid, võimelised kuvama arvutis digitaal
kujul genereeritud informatsiooni)

14

0

8528 71 11

Videotuunerid, elektronlülitused arvutitesse paigaldamiseks

Tollimaksuvaba

0

8528 71 13

Mikroprotsessoripõhised seadmed, millel on modem Interneti-ühenduseks, interaktiivse
infovahetuse funktsioon ja mis on võimelised vastu võtma televisioonisignaali (nn side
funktsiooniga teleriboksid (set-top boxes))

Tollimaksuvaba

0

8528 71 19

Videotuunerid (v.a elektronlülitused arvutitesse paigaldamiseks ning mikroprotsessori
põhised seadmed, millel on modem Interneti-ühenduseks, interaktiivse infovahetuse
funktsioon ja mis on võimelised vastu võtma televisioonisignaali (nn sidefunktsiooniga
teleriboksid (set-top boxes))

14

0

8528 71 90

Televisiooni vastuvõtuseadmed, mis võivad sisaldada ka ringhäälingu raadiovastuvõtjat,
heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasesitusseadmeid, ei sisalda kuvarit
ega ekraani (v.a videotuunerid)

14

0

8528 72 10

Teleprojektorid, värvipildiga, ei sisalda kuvarit ega ekraani

14

0
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8528 72 20

Televisiooni vastuvõtuseadmed, värvipildiga, ühitatud videosalvestus- või -taasesitus
seadmetega

14

0

8528 72 31

Televisiooni vastuvõtuseadmed, värvipildiga, kineskoobiga ühes korpuses, ekraani
laiuse/kõrguse suhtega < 1,5 ja diagonaaliga <= 42 cm (v.a videosalvestus- või -taasesi
tusseadmetega ühitatud seadmed ja monitorid)

14

0

8528 72 33

Televisiooni vastuvõtuseadmed, värvipildiga, kineskoobiga ühes korpuses, ekraani
laiuse/kõrguse suhtega < 1,5 ja diagonaaliga > 42 cm, kuid mitte üle 52 cm (v.a video
salvestus- või -taasesitusseadmetega ühitatud seadmed ja monitorid)

14

0

8528 72 35

Televisiooni vastuvõtuseadmed, värvipildiga, kineskoobiga ühes korpuses, ekraani
laiuse/kõrguse suhtega < 1,5 ja diagonaaliga > 52 cm, kuid mitte üle 72 cm (v.a video
salvestus- või -taasesitusseadmetega ühitatud seadmed ja monitorid)

14

0

8528 72 39

Televisiooni vastuvõtuseadmed, värvipildiga, kineskoobiga ühes korpuses, ekraani
laiuse/kõrguse suhtega < 1,5 ja diagonaaliga > 72 cm (v.a videosalvestus- või -taasesi
tusseadmetega ühitatud seadmed ja monitorid)

14

0

8528 72 51

Televisiooni vastuvõtuseadmed, värvipildiga, kineskoobiga ühes korpuses, ekraani
laiuse/kõrguse suhtega >= 1,5, laotusega <= 625 rida ja diagonaaliga <= 75 cm (v.a vi
deosalvestus- või -taasesitusseadmetega ühitatud seadmed ja monitorid)

14

0

8528 72 59

Televisiooni vastuvõtuseadmed, värvipildiga, kineskoobiga ühes korpuses, ekraani
laiuse/kõrguse suhtega >= 1,5, laotusega <= 625 rida ja diagonaaliga > 75 cm (v.a vi
deosalvestus- või -taasesitusseadmetega ühitatud seadmed ja monitorid)

14

0

8528 72 75

Televisiooni vastuvõtuseadmed, värvipildiga, kineskoobiga ühes korpuses, ekraani
laiuse/kõrguse suhtega >= 1,5 ja laotusega > 625 rida (v.a videosalvestus- või -taasesi
tusseadmetega ühitatud seadmed ja monitorid)

14

0

8528 72 91

Televisiooni vastuvõtuseadmed, värvipildiga, ekraaniga, ekraani laiuse/kõrguse suhtega
< 1,5 (v.a seadmed kineskoobiga ühes korpuses, videosalvestus- või -taasesitusseadme
tega ühitatud seadmed ja monitorid)

14

0

8528 72 99

Televisiooni vastuvõtuseadmed, värvipildiga, ekraaniga, ekraani laiuse/kõrguse suhtega
>= 1,5 (v.a seadmed kineskoobiga ühes korpuses, videosalvestus- või -taasesitusseadme
tega ühitatud seadmed ja monitorid)

14

0

8528 73 00

Televisiooni vastuvõtuseadmed, mustvalge või muu monokromaatilise pildiga, võivad
sisaldada ka ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või helivõi videotaasesitusseadmeid, ei sisalda kuvarit ega ekraani

2

0
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5

0

8529 10 11

Teleskoop- ja varbantennid kantavatele ja mootorsõidukite seadmetele

8529 10 31

Välisantennid raadio- ja televisioonivastuvõtjate jaoks satelliittranslatsiooni vastuvõtuks

3,6

0

8529 10 39

Välisantennid raadio- ja televisioonivastuvõtjate jaoks (v.a satelliittranslatsiooni vastuvõ
tuks)

3,6

0

8529 10 65

Raadio- ja televisioonivastuvõtjate toaantennid ja sisseehitatud antennid (v.a teleskoopja varbantennid kantavatele ja mootorsõidukite seadmetele)

4

0

8529 10 69

Antennid (v.a toa- ja välisantennid raadio- ja televisioonivastuvõtjate jaoks ning tele
skoop- ja varbantennid kantavatele ja mootorsõidukite seadmetele)

3,6

0

8529 10 80

Antennifiltrid ja lahutusseadmed

3,6

0

8529 10 95

Antennireflektorid ning antennide või antennireflektorite osad, mujal nimetamata (v.a
antennifiltrid ja lahutusseadmed)

3,6

0

8529 90 20

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt vastuvõtuseadmetega ringhäälingu ja tele
visiooni saateaparaatides, digitaalkaamerates, üksnes või peamiselt automaatsetes and
metöötlussüsteemides (arvutites) kasutatavat tüüpi monitorides ja projektorites, salves
tavates videokaamerates, radarseadmetes, raadionavigatsiooni abiseadmetes ning kaug
juhtimisseadmetes, mujal nimetamata (v.a antennid ja antennireflektorid ning elektron
lülitused)

Tollimaksuvaba

0

8529 90 41

Puidust mööbel ja korpused ringhäälingu ja televisiooni saateaparaatide ja vastuvõtu
seadmete, telekaamerate, digitaalkaamerate, salvestavate videokaamerate, radarseadmete,
raadionavigatsiooni abiseadmete, kaugjuhtimisseadmete, monitoride ja projektorite
jaoks, mujal nimetamata

2

0

8529 90 49

Muust materjalist kui puidust mööbel ja korpused ringhäälingu ja televisiooni saateapa
raatide ja vastuvõtuseadmete, telekaamerate, digitaalkaamerate, salvestavate videokaa
merate, radarseadmete, raadionavigatsiooni abiseadmete, kaugjuhtimisseadmete, moni
toride ja projektorite jaoks, mujal nimetamata

3

0

8529 90 65

Elektronlülitused, mida kasutatakse üksnes või peamiselt ringhäälingu ja televisiooni
saateaparaatides ja vastuvõtuseadmetes, telekaamerates, digitaalkaamerates, salvestavates
videokaamerates, radarseadmetes, raadionavigatsiooni abiseadmetes, kaugjuhtimissead
metes, monitorides ja projektorites, mujal nimetamata

3

0

8529 90 92

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt telekaamerates, ringhäälingu ja televi
siooni vastuvõtuseadmetes, monitorides ja projektorites, mujal nimetamata (v.a anten
nid, mööbel ja korpused, elektronlülitused ja osad monitoridele ja projektoritele, mis
on üksnes või peamiselt automaatsetes andmetöötlussüsteemides (arvutites) kasutatavat
tüüpi)

5

0
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8529 90 97

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt vastuvõtuseadmeteta ringhäälingu ja tele
visiooni saateaparaatides, salvestavates videokaamerates, radarseadmetes, raadionavigat
siooni abiseadmetes ning kaugjuhtimisseadmetes, mujal nimetamata (v.a plokid ja sõl
med, digitaalkaamerate, antennide ja antennireflektorite osad ning elektronlülitused)

3

0

8530 10 00

Elektrisignalisatsiooniseadmed, elektrilised ohutuskontrolliseadmed ja liikluskorraldus
seadmed raudteede ja trammiteede jaoks (v.a rubriiki 8608 kuuluvad mehaanilised ja
elektromehaanilised seadmed)

1,7

0

8530 80 00

Elektrisignalisatsiooniseadmed, elektrilised ohutuskontrolliseadmed ja liikluskorraldus
seadmed (v.a raudteede ja trammiteede jaoks ning rubriiki 8608 kuuluvad mehaanilised
ja elektromehaanilised seadmed)

1,7

0

8530 90 00

Elektrisignalisatsiooniseadmete, elektriliste ohutuskontrolliseadmete ja liikluskorraldus
seadmete osad, mujal nimetamata

1,7

0

8531 10 30

Valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed jms kasutamiseks ehitistes

2,2

0

8531 10 95

Valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed jms (v.a kasutamiseks mootorsõidukites ja
ehitistes)

2,2

0

8531 20 20

Valgusdioodidel (LED) töötavate seadmetega näitpaneelid (v.a seadmed mootorsõiduki
tele ja jalgratastele või liikluskorralduseks)

Tollimaksuvaba

0

8531 20 40

Aktiivmaatriks-vedelkristallseadmetega (LCD) näitpaneelid (v.a seadmed mootorsõiduki
tele ja jalgratastele või liikluskorralduseks)

Tollimaksuvaba

0

8531 20 95

Vedelkristallseadmetega (LCD) näitpaneelid (v.a aktiivmaatriks-vedelkristallseadmed
ning seadmed mootorsõidukitele ja jalgratastele või liikluskorralduseks)

Tollimaksuvaba

0

8531 80 20

Elektrilised heli- ja visuaalsignalisatsiooniseadmed lameekraankuvaritega (v.a vedelkris
tallseadmetega (LCD) või valgusdioodidel (LED) töötavate seadmetega näitpaneelid,
valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed jms ning seadmed jalgratastele ja mootor
sõidukitele või liikluskorralduseks)

Tollimaksuvaba

0

8531 80 95

Elektrilised heli- ja visuaalsignalisatsiooniseadmed (v.a lameekraankuvaritega seadmed,
vedelkristallseadmetega (LCD) või valgusdioodidel (LED) töötavate seadmetega näitpa
neelid, valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed jms ning seadmed jalgratastele ja
mootorsõidukitele või liikluskorralduseks)

2,2

0

8531 90 20

Vedelkristallseadmetega (LCD) või valgusdioodidel (LED) töötavate seadmetega näitpa
neelide ning lameekraankuvaritega elektriliste heli- ja visuaalsignalisatsiooniseadmete
osad, mujal nimetamata (v.a mitmekiibiliste integraallülituste osad)

Tollimaksuvaba

0
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8531 90 85

Elektriliste heli- ja visuaalsignalisatsiooniseadmete osad, mujal nimetamata (v.a vedel
kristallseadmetega (LCD) või valgusdioodidel (LED) töötavate seadmetega näitpaneelide,
lameekraankuvaritega elektriliste heli- ja visuaalsignalisatsiooniseadmete ning mitmekii
biliste integraallülituste osad)

2,2

0

8532 10 00

Fikseeritud mahtuvusega elektrikondensaatorid kasutamiseks sagedustel 50/60 Hz ning
reaktiivvõimsusel >= 0,5 kVAr (tugevvoolukondensaatorid)

Tollimaksuvaba

0

8532 21 00

Püsimahtuvusega elektrikondensaatorid, tantaalkondensaatorid (v.a tugevvoolukonden
saatorid)

Tollimaksuvaba

0

8532 22 00

Püsimahtuvusega elektrikondensaatorid, alumiinium-elektrolüütkondensaatorid (v.a tu
gevvoolukondensaatorid)

Tollimaksuvaba

0

8532 23 00

Püsimahtuvusega elektrikondensaatorid, ühekihilised keraamilised kondensaatorid (v.a
tugevvoolukondensaatorid)

Tollimaksuvaba

0

8532 24 00

Püsimahtuvusega elektrikondensaatorid, mitmekihilised keraamilised kondensaatorid (v.
a tugevvoolukondensaatorid)

Tollimaksuvaba

0

8532 25 00

Püsimahtuvusega elektrikondensaatorid, paberkondensaatorid ja plastkondensaatorid
(v.a tugevvoolukondensaatorid)

Tollimaksuvaba

0

8532 29 00

Püsimahtuvusega elektrikondensaatorid (v.a tantaalkondensaatorid, alumiinium-elektro
lüütkondensaatorid, keraamilised kondensaatorid, paberkondensaatorid, plastkonden
saatorid ja tugevvoolukondensaatorid)

Tollimaksuvaba

0

8532 30 00

Reguleeritava või muudetava mahtuvusega elektrikondensaatorid (pöördkondensaatorid
ja seadekondensaatorid)

Tollimaksuvaba

0

8532 90 00

Püsimahtuvusega või reguleeritava või muudetava mahtuvusega elektrikondensaatorite
(pöördkondensaatorid ja seadekondensaatorid) osad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8533 10 00

Süsinik-püsitakistid (mass- või pindtakistid) (v.a soojustakistid)

Tollimaksuvaba

0

8533 21 00

Püsitakistid (resistorid), mille võimsus on <= 20 W (v.a soojustakistid)

Tollimaksuvaba

0

8533 29 00

Püsitakistid (resistorid), mille võimsus on > 20 W (v.a soojustakistid)

Tollimaksuvaba

0

8533 31 00

Muudetava takistusega traattakistid (sh reostaadid ja potentsiomeetrid), mille võimsus
on <= 20 W (v.a soojustakistid)

Tollimaksuvaba

0

8533 39 00

Muudetava takistusega traattakistid (sh reostaadid ja potentsiomeetrid), mille võimsus
on > 20 W (v.a soojustakistid)

Tollimaksuvaba

0

8533 40 10

Muudetava takistusega elektritakistid (sh reostaadid ja potentsiomeetrid), mille võimsus
on <= 20 W (v.a muudetava takistusega traattakistid ja soojustakistid)

Tollimaksuvaba

0
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8533 40 90

Muudetava takistusega elektritakistid (sh reostaadid ja potentsiomeetrid), mille võimsus
on > 20 W (v.a muudetava takistusega traattakistid ja soojustakistid)

Tollimaksuvaba

0

8533 90 00

Elektritakistite (sh reostaadid ja potentsiomeetrid) osad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8534 00 11

Ainult juhtivatest elementidest ja kontaktidest koosnevad mitmekihilised trükilülitused

Tollimaksuvaba

0

8534 00 19

Ainult juhtivatest elementidest ja kontaktidest koosnevad trükilülitused (v.a mitmekihi
lised trükilülitused)

Tollimaksuvaba

0

8534 00 90

Juhtivatest elementidest, kontaktidest ja muudest passiivelementidest koosnevad trüki
lülitused (v.a passiiv- ja aktiivelemente sisaldavad)

Tollimaksuvaba

0

8535 10 00

Sulavkaitsmed pingele > 1 000 V

2,7

0

8535 21 00

Automaatsed voolukatkestid pingele > 1 000 V, kuid < 72,5 kV

2,7

0

8535 29 00

Automaatsed voolukatkestid pingele >= 72,5 kV

2,7

0

8535 30 10

Lahklülitid ja sisselülitus-katkestuslülitid pingele > 1 000 V, kuid < 72,5 kV

2,7

0

8535 30 90

Lahklülitid ja sisselülitus-katkestuslülitid pingele >= 72,5 kV

2,7

0

8535 40 00

Piksepingelahendid, pingepiirikud ja liigpingepiirikud pingele > 1 000 V

2,7

0

8535 90 00

Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrikatkestid ja kaitseseadmed vooluahela
tele, pingele > 1 000 V (v.a sulavkaitsmed, automaatsed voolukatkestid, lahklülitid, sis
selülitus-katkestuslülitid, piksepingelahendid, pingepiirikud, liigpingepiirikud ning ru
briiki 8537 kuuluvad alused, jaotuskilbid, paneelid jms)

2,7

0

8536 10 10

Sulavkaitsmed voolutugevusele <= 10 A, pingele <= 1 000 V

2,3

0

8536 10 50

Sulavkaitsmed voolutugevusele > 10 A, kuid <= 63 A; pingele <= 1 000 V

2,3

0

8536 10 90

Sulavkaitsmed voolutugevusele > 63 A, pingele <= 1 000 V

2,3

0

8536 20 10

Automaatsed voolukatkestid pingele <= 1 000 V, voolutugevusele <= 63 A

2,3

0

8536 20 90

Automaatsed voolukatkestid pingele <= 1 000 V, voolutugevusele > 63 A

2,3

0

8536 30 10

Seadmed vooluahelate kaitsmiseks pingele <= 1 000 V, voolutugevusele <= 16 A (v.a
sulavkaitsmed ja automaatsed voolukatkestid)

2,3

0
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8536 30 30

Seadmed vooluahelate kaitsmiseks pingele <= 1 000 V; voolutugevusele > 16 A, kuid
<= 125 A (v.a sulavkaitsmed ja automaatsed voolukatkestid)

2,3

0

8536 30 90

Seadmed vooluahelate kaitsmiseks pingele <= 1 000 V, voolutugevusele > 125 A (v.a
sulavkaitsmed ja automaatsed voolukatkestid)

2,3

0

8536 41 10

Releed pingele <= 60 V, voolutugevusele <= 2 A

2,3

0

8536 41 90

Releed pingele <= 60 V, voolutugevusele > 2 A

2,3

0

8536 49 00

Releed pingele > 60 V, kuid <= 1 000 V

2,3

0

8536 50 03

Elektroonsed vahelduvvoolulülitid optiliselt seotud sisend- ja väljundahelatele (vahel
duvvoolu isoleeritud türistorlülitid) (v.a releed ja automaatsed voolukatkestid)

Tollimaksuvaba

0

8536 50 05

Elektroonsed transistorist ja loogikakiibist koosnevad (kiip-kiibil tehnoloogia) lülitid, k.
a temperatuurikaitsega elektronlülitid (v.a releed ja automaatsed voolukatkestid)

Tollimaksuvaba

0

8536 50 07

Elektromehaanilised hetklülitid voolutugevusele <= 11 A (v.a releed ja automaatsed
voolukatkestid)

Tollimaksuvaba

0

8536 50 11

Surunuppudega lülitid pingele <= 60 V

2,3

0

8536 50 15

Pöördlülitid pingele <= 60 V

2,3

0

8536 50 19

Lülitid pingele <= 60 V (v.a releed, surunuppudega lülitid ja pöördlülitid)

2,3

0

8536 50 80

Lülitid pingele > 60 V ja <= 1 000 V (v.a releed, automaatsed voolukatkestid, elek
troonsed vahelduvvoolulülitid optiliselt seotud sisend- ja väljundahelatele (vahelduv
voolu isoleeritud türistorlülitid), elektroonsed transistorist ja loogikakiibist koosnevad
(kiip-kiibil tehnoloogia) lülitid, k.a temperatuurikaitsega elektronlülitid, ning elektrome
haanilised hetklülitid voolutugevusele <= 11 A)

2,3

0

8536 61 10

Lambipesad hõõglampidele, elektrilised

2,3

0

8536 61 90

Lambipesad pingele <= 1 000 V (v.a lambipesad hõõglampidele)

2,3

0

8536 69 10

Pistikud ja pistikupesad pingele <= 1 000 V, koaksiaalkaablitele

Tollimaksuvaba

0

8536 69 30

Pistikud ja pistikupesad pingele <= 1 000 V, trükilülitustele

Tollimaksuvaba

0
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8536 69 90

Pistikud ja pistikupesad pingele <= 1 000 V (v.a koaksiaalkaablitele ja trükilülitustele)

2,3

0

8536 70 00

Optiliste kiudude, optiliste kiudude kimpude ja kiudoptiliste kaablite pistikühendused

3

0

8536 90 01

Elektriahelate osaliselt kokkupandud elemendid, pingele <= 1 000 V

2,3

0

8536 90 10

Ühendused ja kontaktelemendid juhtmetele ja kaablitele, pingele <= 1 000 V (v.a pisti
kud, pistikupesad ja osaliselt kokkupandud elemendid)

Tollimaksuvaba

0

8536 90 20

Plaadisondid

Tollimaksuvaba

0

8536 90 85

Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatega või -ahelates ühenduste tegemiseks, pingele
<= 1 000 V (v.a sulavkaitsmed, voolukatkestid ja muud seadmed vooluahelate kaitsmi
seks, releed ja muud lülitid, lambipesad, pistikud ja pistikupesad, elektriahelate osaliselt
kokkupandud elemendid, muud ühendused ja kontaktelemendid juhtmetele, kaablitele
ja plaadisondidele)

2,3

0

8537 10 10

Sisseehitatud arvutiga arvjuhtimispaneelid

2,1

0

8537 10 91

Mäluseadmete programmeeritavad juhtseadmed (v.a sisseehitatud arvutiga arvjuhtimis
paneelid)

2,1

0

8537 10 99

Alused, jaotuskilbid jms komplekteeritud aparatuur voolulülituseks ja -jaotuseks, pin
gele <= 1 000 V (v.a kommutatsiooniseadmed tavatelefoni- ja telegraafiaparaatide
jaoks, sisseehitatud arvutiga arvjuhtimispaneelid ja mäluseadmete programmeeritavad
juhtseadmed)

2,1

0

8537 20 91

Alused, jaotuskilbid jms komplekteeritud aparatuur voolulülituseks ja -jaotuseks, pin
gele > 1 000 V, kuid <= 72,5 kV

2,1

0

8537 20 99

Alused, jaotuskilbid jms komplekteeritud aparatuur voolulülituseks ja -jaotuseks, pin
gele > 72,5 kV

2,1

0

8538 10 00

Puldid, paneelid, konsoolid, lauad, jaotuskilbid jms alused rubriigis 8537 nimetatud
toodetele, aparatuuriga komplekteerimata

2,2

0

8538 90 11

Elektronlülitused alamrubriigi 8536 90 20 plaadisondidele

3,2

0

8538 90 19

Osad alamrubriigi 8536 90 20 plaadisondidele, mujal nimetamata (v.a elektronlülitu
sed)

1,7

0
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8538 90 91

Elektronlülitused rubriiki 8535 või 8536 kuuluvatele elektrilistele lülitusseadmetele
vooluahelate jaoks, elektrikatkestitele ja kaitseseadmetele vooluahelate jaoks ning ru
briiki 8537 kuuluvatele alustele, jaotuskilpidele jms komplekteeritud aparatuurile (v.a
rubriiki 8536 90 20 kuuluvatele plaadisondidele)

3,2

0

8538 90 99

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriigi 8535, 8536 või 8537 aparatuu
ris, mujal nimetamata (v.a elektronlülitused; puldid, paneelid, konsoolid, lauad, jaotus
kilbid jms alused rubriigis 8537 nimetatud toodetele, aparatuuriga komplekteerimata;
rubriiki 8536 90 20 kuuluvatele plaadisondidele)

1,7

0

8539 10 00

Hermeetilised suundvalguslambid

2,7

0

8539 21 30

Volfram-halogeenlambid mootorratastele jm mootorsõidukitele (v.a hermeetilised
suundvalguslambid)

2,7

0

8539 21 92

Volfram-halogeenlambid pingele > 100 V

2,7

0

8539 21 98

Volfram-halogeenlambid pingele <= 100 V (v.a mootorratastele jm mootorsõidukitele)

2,7

0

8539 22 10

Reflektoriga hõõglambid võimsusega <= 200 W, pingele > 100 V (v.a volfram-halo
geenlambid)

2,7

0

8539 22 90

Hõõglambid võimsusega <= 200 W, pingele > 100 V (v.a volfram-halogeenlambid, ref
lektoriga hõõglambid, ultraviolettlambid ja infrapunalambid)

2,7

0

8539 29 30

Hõõglambid mootorratastele jm mootorsõidukitele (v.a volfram-halogeenlambid)

2,7

0

8539 29 92

Hõõglambid pingele > 100 V (v.a volfram-halogeenlambid, lambid võimsusega
<= 200 W, ultraviolettlambid ja infrapunalambid)

2,7

0

8539 29 98

Hõõglambid pingele <= 100 V (v.a volfram-halogeenlambid ja lambid mootorratastele
jm mootorsõidukitele)

2,7

0

8539 31 10

Gaaslahenduslambid, kahe sokliga termokatoodiga fluorestsentslambid

2,7

0

8539 31 90

Gaaslahenduslambid, termokatoodiga fluorestsentslambid (v.a kahe sokliga lambid)

2,7

0

8539 32 10

Elavhõbe-kvartslambid

2,7

0

8539 32 50

Naatriumlambid

2,7

0
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8539 32 90

Metallhaliidlambid

2,7

0

8539 39 00

Gaaslahenduslambid (v.a termokatoodiga fluorestsentslambid, elavhõbe-kvartslambid,
naatriumlambid, metallhaliidlambid ja ultraviolettlambid)

2,7

0

8539 41 00

Kaarlambid

2,7

0

8539 49 10

Ultraviolettlambid

2,7

0

8539 49 30

Infrapunalambid

2,7

0

8539 90 10

Lambisoklid hõõg- ja gaaslahenduslampide jm rubriiki 8539 kuuluvate lampide jaoks,
mujal nimetamata

2,7

0

8539 90 90

Elektrihõõg- ja gaaslahenduslampide, hermeetiliste suundvalguslampide, ultraviolett- ja
infrapunalampide ning kaarlampide osad, mujal nimetamata (v.a lambisoklid)

2,7

0

8540 11 11

Kineskoobid, sh videomonitoridele, värvipildiga, ekraani laiuse/kõrguse suhtega < 1,5
ja diagonaaliga <= 42 cm

14

0

8540 11 13

Kineskoobid, sh videomonitoridele, värvipildiga, ekraani laiuse/kõrguse suhtega < 1,5
ja diagonaaliga > 42 cm, kuid mitte üle 52 cm

14

0

8540 11 15

Kineskoobid, sh videomonitoridele, värvipildiga, ekraani laiuse/kõrguse suhtega < 1,5
ja diagonaaliga > 52 cm, kuid mitte üle 72 cm

14

0

8540 11 19

Kineskoobid, sh videomonitoridele, värvipildiga, ekraani laiuse/kõrguse suhtega < 1,5
ja diagonaaliga > 72 cm

14

0

8540 11 91

Kineskoobid, sh videomonitoridele, värvipildiga, ekraani laiuse/kõrguse suhtega >= 1,5
ja diagonaaliga <= 75 cm

14

0

8540 11 99

Kineskoobid, sh videomonitoridele, värvipildiga, ekraani laiuse/kõrguse suhtega >= 1,5
ja diagonaaliga > 75 cm

14

0

8540 12 00

Kineskoobid, sh videomonitoridele, mustvalge või muu monokromaatilise pildiga,
ekraani laiuse/kõrguse suhtega < 1,5 ja diagonaaliga > 72 cm

7,5

0
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8540 20 10

Telekaamerate kineskoobid

2,7

0

8540 20 80

Muundurtorud ja võimendustorud (fotokordistid) ning muud fotokatoodtorud (v.a tele
kaamerate kineskoobid, kineskoobid, sh videomonitoridele)

2,7

0

8540 40 00

Andme/graafikakuvarite torud, värvipildiga, helenduva ekraanipunkti mõõtmetega
< 0,4 mm (v.a fotokatoodtorud ja elektronkiiretorud)

2,6

0

8540 50 00

Andme/graafikakuvarite torud, mustvalge või muu monokromaatilise pildiga (v.a foto
katoodtorud ja elektronkiiretorud)

2,6

0

8540 60 00

Elektronkiiretorud (v.a kineskoobid, sh videomonitoridele, telekaamerate kineskoobid,
muundurtorud ja võimendustorud (fotokordistid), muud fotokatoodtorud, mustvalge
või muu monokromaatilise pildiga andme/graafikakuvarite torud ning värvipildiga
andme/graafikakuvarite torud, helenduva ekraanipunkti mõõtmetega < 0,4 mm)

2,6

0

8540 71 00

Magnetronid

2,7

0

8540 72 00

Klüstronid

2,7

0

8540 79 00

Ülikõrgsageduslikud elektronlambid, nt kulg- ja vastulainelambid (v.a magnetronid,
klüstronid ja võrega tüüritavad lambid)

2,7

0

8540 81 00

Vastuvõtu- ja võimenduslambid ning -torud (v.a ülikõrgsageduslikud elektronlambid,
fotokatoodtorud ja elektronkiiretorud)

2,7

0

8540 89 00

Elektronlambid ja -torud (v.a vastuvõtu- ja võimenduslambid ning -torud, ülikõrgsage
duslikud elektronlambid, fotokatoodtorud, elektronkiiretorud, mustvalge või muu mo
nokromaatilise pildiga andme/graafikakuvarite torud ning värvipildiga andme/graafika
kuvarite torud, helenduva ekraanipunkti mõõtmetega < 0,4 mm)

2,7

0

8540 91 00

Elektronkiiretorude osad, mujal nimetamata

2,7

0

8540 99 00

Termokatoodiga, külmkatoodiga või fotokatoodiga elektronlampide ja elektronkiireto
rude osad, mujal nimetamata (v.a elektronkiiretorude osad)

2,7

0

8541 10 00

Dioodid (v.a fotodioodid ja valgusdioodid)

Tollimaksuvaba

0

8541 21 00

Transistorid kaovõimsusega < 1 W (v.a fototransistorid)

Tollimaksuvaba

0

8541 29 00

Transistorid kaovõimsusega >= 1 W (v.a fototransistorid)

Tollimaksuvaba

0

8541 30 00

Türistorid, diiakid ja triiakid (v.a valgustundlikud pooljuhtseadised)

Tollimaksuvaba

0
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8541 40 10

Valgusdioodid, k.a laserdioodid

Tollimaksuvaba

0

8541 40 90

Valgustundlikud pooljuhtseadised, sh fotogalvaanilised elemendid

Tollimaksuvaba

0

8541 50 00

Pooljuhtseadised, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8541 60 00

Alusele monteeritud piesoelektrilised kristallid (piesoelektrikud)

Tollimaksuvaba

0

8541 90 00

Dioodide, transistorite jms pooljuhtseadiste, valgustundlike pooljuhtseadiste, valgus
dioodide ja alusele monteeritud piesoelektriliste kristallide (piesoelektrikud) osad, mujal
nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8542 31 10

Elektroonsed integraallülitused – protsessorid ja juhtseadmed, mis on või ei ole ühen
datud mälude, muundurite, loogikalülituste, võimendite, taktgeneraatorite, ajastuse- või
muude lülitustega (mis on ühest või mitmest ühendatud monoliit-integraallülitusest
koosnevad mitmekiibilised integraallülitused, nagu täpsustatud grupi 85 märkuse 8
punktis b 3).

Tollimaksuvaba

0

8542 31 90

Elektroonsed integraallülitused – protsessorid ja juhtseadmed, mis on või ei ole ühen
datud mälude, muundurite, loogikalülituste, võimendite, taktgeneraatorite, ajastuse- või
muude lülitustega (v.a mitmekiibilised integraallülitused).

Tollimaksuvaba

0

8542 32 10

Elektroonsed integraallülitused – mälud, mis on ühest või mitmest ühendatud mono
liit-integraallülitusest koosnevad mitmekiibilised integraallülitused, nagu täpsustatud
grupi 85 märkuse 8 punktis b 3.

Tollimaksuvaba

0

8542 32 31

Elektroonsed integraallülitused – dünaamilised muutmälud (D-RAM), mille mälumaht
on <= 512 Mbit (v.a mitmekiibilised integraallülitused)

Tollimaksuvaba

0

8542 32 39

Elektroonsed integraallülitused – dünaamilised muutmälud (D-RAM), mille mälumaht
on > 512 Mbit (v.a mitmekiibilised integraallülitused)

Tollimaksuvaba

0

8542 32 45

Elektroonsed integraallülitused – staatilised muutmälud (staatilised RAMid), sh vahe
muutmälud (vahe-RAMid) (v.a mitmekiibilised integraallülitused)

Tollimaksuvaba

0

8542 32 55

Elektroonsed integraallülitused – ultraviolettkiirgusega kustutatavad programmeeritavad
püsimälud (EPROM) (v.a mitmekiibilised integraallülitused)

Tollimaksuvaba

0

8542 32 61

Elektroonsed integraallülitused – programmeeritavad elekterkustutusega püsimälud
(välkpüsimälud (FLASH E2PROM)), mille mälumaht on <= 512 Mbit (v.a mitmekiibili
sed integraallülitused)

Tollimaksuvaba

0
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8542 32 69

Elektroonsed integraallülitused – programmeeritavad elekterkustutusega püsimälud
(välkpüsimälud (FLASH E2PROM)), mille mälumaht on > 512 Mbit (v.a mitmekiibilised
integraallülitused)

Tollimaksuvaba

0

8542 32 75

Elektroonsed integraallülitused – programmeeritavad elekterkustutusega püsimälud
(E2PROM) (v.a välkpüsimälud (FLASH E2PROM) ja mitmekiibilised integraallülitused)

Tollimaksuvaba

0

8542 32 90

Mälud multikombinatsioonilisel kujul nagu pinu-D-RAMid ja -moodulid (v.a mitmekii
bilised integraallülitused ning D-RAMid, S-RAMid, vahe-RAMid, EPROMid ja FLASH
E2PROMid)

Tollimaksuvaba

0

8542 33 00

Elektroonsed integraallülitused – võimendid

Tollimaksuvaba

0

8542 39 10

Elektroonsed integraallülitused – ühest või mitmest ühendatud monoliit-integraallülitu
sest koosnevad mitmekiibilised integraallülitused, nagu täpsustatud grupi 85 märkuse
8 punktis b 3 (v.a protsessorid, juhtseadmed, mälud ja võimendid)

Tollimaksuvaba

0

8542 39 90

Elektroonsed integraallülitused (v.a mitmekiibilised integraallülitused ning protsessorid,
juhtseadmed, mälud ja võimendid)

Tollimaksuvaba

0

8542 90 00

Elektroonsete integraallülituste osad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8543 10 00

Elementaarosakeste kiirendid elektronidele, prootonitele jne (v.a ioonide implantaatorid
pooljuhtmaterjalide ergastamiseks)

4

0

8543 20 00

Elektrilised signaaligeneraatorid

3,7

0

8543 30 00

Seadmed ja aparatuur galvaankatmiseks, elektrolüüsiks või elektroforeesiks

3,7

0

8543 70 10

Elektrilised tõlkimismasinad ja sõnastikustruktuuriga masinad

Tollimaksuvaba

0

8543 70 30

Antennivõimendid

3,7

0

8543 70 51

Solaariumid, päevituslambid jms päevitusseadmed ultraviolett A-kiirtega fluorestsents
torudega, toru maksimaalne pikkus on <= 100 cm

3,7

0

8543 70 55

Solaariumid, päevituslambid jms päevitusseadmed ultraviolett A-kiirtega fluorestsents
torudega, toru maksimaalne pikkus on > 100 cm

3,7

0

8543 70 59

Solaariumid, päevituslambid jms päevitusseadmed (v.a ultraviolett A-kiirtega fluorest
sentstorudega)

3,7

0

8543 70 60

Elektrikarjuste toiteseadmed

3,7

0
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8543 70 90

Mujal grupis 85 nimetamata elektriseadmed, mis täidavad iseseisvaid tööoperatsioone

3,7

0

8543 90 00

Osad elektriseadmetele, mis täidavad iseseisvaid tööoperatsioone, mujal grupis 85 ni
metamata

3,7

0

8544 11 10

Elektritöödel kasutatav vasest mähisetraat, lakk- või emailisolatsiooniga

3,7

0

8544 11 90

Elektritöödel kasutatav vasest mähisetraat, isoleeritud (v.a lakk- või emailisolatsiooniga)

3,7

0

8544 19 10

Elektritöödel kasutatav mähisetraat muust materjalist kui vasest, lakk- või emailisolat
siooniga

3,7

0

8544 19 90

Elektritöödel kasutatav mähisetraat muust materjalist kui vasest, isoleeritud (v.a lakkvõi emailisolatsiooniga)

3,7

0

8544 20 00

Koaksiaalkaablid jm koaksiaalsed elektrijuhtmed, isoleeritud

3,7

0

8544 30 00

Juhtmekomplektid süüteküünaldele jm liiklusvahendites kasutatavad juhtmekomplektid

3,7

0

8544 42 10

Telekommunikatsioonis kasutatavad pistikühendustega isoleeritud elektrijuhtmed pin
gele <= 1 000 V, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8544 42 90

Pistikühendustega isoleeritud elektrijuhtmed pingele <= 1 000 V, mujal nimetamata (v.
a telekommunikatsioonis kasutatavad)

3,3

0

8544 49 20

Telekommunikatsioonis kasutatavad pistikühendusteta isoleeritud elektrijuhtmed pin
gele <= 80 V, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8544 49 91

Pistikühendusteta isoleeritud elektrijuhtmed pingele <= 1 000 V, voolu juhtivate isolee
ritud soonte läbimõõduga > 0,51 mm, mujal nimetamata

3,7

0

8544 49 93

Pistikühendusteta isoleeritud elektrijuhtmed pingele <= 80 V, mujal nimetamata (v.a
mähisetraat, koaksiaalsed juhtmed, liiklusvahendites kasutatavad juhtmekomplektid ja
juhtmed voolu juhtivate isoleeritud soonte läbimõõduga > 0,51 mm)

3,7

0

8544 49 95

Pistikühendusteta isoleeritud elektrijuhtmed pingele > 80 V, kuid < 1 000 V, mujal ni
metamata (v.a mähisetraat, koaksiaalsed juhtmed, liiklusvahendites kasutatavad juhtme
komplektid ja juhtmed voolu juhtivate isoleeritud soonte läbimõõduga > 0,51 mm)

3,7

0

8544 49 99

Pistikühendusteta isoleeritud elektrijuhtmed pingele 1 000 V, mujal nimetamata (v.a
mähisetraat, koaksiaalsed juhtmed, liiklusvahendites kasutatavad juhtmekomplektid ja
juhtmed voolu juhtivate isoleeritud soonte läbimõõduga > 0,51 mm)

3,7

0

8544 60 10

Isoleeritud vasest elektrijuhtmed pingele > 1 000 V, mujal nimetamata

3,7

0
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3,7

0

Tollimaksuvaba

0

8544 60 90

Isoleeritud elektrijuhtmed, muust kui vasest, pingele > 1 000 V, mujal nimetamata

8544 70 00

Individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid (kiudvalgusjuhtmed),
elektrijuhtmete või pistikutega või ilma nendeta

8545 11 00

Grafiidist või muust süsiniku erimist elektroodid elektrilistele ahjudele

2,7

0

8545 19 10

Grafiidist või muust süsiniku erimist elektroodid elektrolüüsiseadmetele

2,7

0

8545 19 90

Grafiidist või muust süsiniku erimist elektroodid elektriliseks otstarbeks (v.a elektrolüü
siseadmetele ja ahjudele)

2,7

0

8545 20 00

Süsiharjad elektriliseks otstarbeks

2,7

0

8545 90 10

Grafiidist või muust süsiniku erimist kütteresistorid (kütteelemendid) elektriliseks ots
tarbeks

1,7

0

8545 90 90

Elektrotehnikatooted grafiidist või muust süsiniku erimist (v.a elektroodid, süsiharjad ja
kütteresistorid (kütteelemendid))

2,7

0

8546 10 00

Klaasist elektriisolaatorid (v.a isolatsioonivahendid)

3,7

0

8546 20 10

Metallosadeta keraamilised elektriisolaatorid (v.a isolatsioonivahendid)

4,7

0

8546 20 91

Metallosadega keraamilised elektriisolaatorid elektri-õhuliinidele või kontaktvõrgule

4,7

0

8546 20 99

Metallosadega keraamilised elektriisolaatorid (v.a elektri-õhuliinidele või kontaktvõrgule
ning isolatsioonivahendid)

4,7

0

8546 90 10

Plastist elektriisolaatorid (v.a isolatsioonivahendid)

3,7

0

8546 90 90

Elektriisolaatorid (v.a klaasist, keraamilised ja plastist ning isolatsioonivahendid)

3,7

0

8547 10 10

Keraamilised isolatsioonivahendid elektriliseks otstarbeks, milles metallioksiidide osa
kaal massis on >= 80 %

4,7

0

8547 10 90

Keraamilised isolatsioonivahendid elektriliseks otstarbeks, milles metallioksiidide osa
kaal massis on < 80 %

4,7

0

8547 20 00

Plastist isolatsioonivahendid elektriliseks otstarbeks

3,7

0
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8547 90 00

Muud kui keraamilised või plastist isolatsioonivahendid elektriliseks otstarbeks; mitte
väärismetallist, isoleermaterjalidega vooderdatud torud juhtmetele ning nende ühendus
detailid

3,7

0

8548 10 10

Kasutatud primaarelemendid ja -patareid, elektrilised

4,7

0

8548 10 21

Kasutatud plii-happeakud, elektrilised

2,6

0

8548 10 29

Kasutatud elektriakud (v.a plii-happeakud)

2,6

0

8548 10 91

Primaarelementide, -patareide ja akude jäätmed ja jäägid, pliisisaldusega

Tollimaksuvaba

0

8548 10 99

Primaarelementide, -patareide ja akude jäätmed ja jäägid (v.a pliisisaldusega)

Tollimaksuvaba

0

8548 90 20

Mälud multikombinatsioonilisel kujul nagu pinu-D-RAMid ja -moodulid

Tollimaksuvaba

0

8548 90 90

Seadmete elektrilised osad, mujal grupis 85 nimetamata

2,7

0

8601 10 00

Raudteevedurid, mis saavad toite väliselt elektriallikalt

1,7

0

8601 20 00

Raudteevedurid, mis saavad toite akudelt

1,7

0

8602 10 00

Diiselelektrivedurid

1,7

0

8602 90 00

Raudteevedurid (v.a toitega väliselt elektriallikalt või akudelt ning diiselelektrivedurid)

1,7

0

8603 10 00

Iseliikuvad raudtee- ning trammivagunid, dresiinid ja mootorplatvormid, toitega väliselt
elektriallikalt (v.a rubriigi 8604 vagunid)

1,7

0

8603 90 00

Iseliikuvad raudtee- ning trammivagunid, dresiinid ja mootorplatvormid (v.a toitega vä
liselt elektriallikalt ja rubriigi 8604 vagunid)

1,7

0

8604 00 00

Raudtee- või trammivagunid, mis on ette nähtud tehniliseks teenindamiseks või hool
dustöödeks, ka iseliikuvad, nt töökojad, kraanad, liipritoppimismasinad, teerihtimisma
sinad, kontrollvagunid ja teekontrolli veerem

1,7

0

8605 00 00

Raudtee ja trammi reisivagunid; pagasivagunid, postivagunid jm eriotstarbelised raud
tee- ja trammivagunid (v.a iseliikuvad raudtee- või trammivagunid, dresiinid ja mootor
platvormid, raudtee- või trammivagunid, mis on ette nähtud tehniliseks teenindamiseks
või hooldustöödeks ning kaubavagunid ja platvormvagunid)

1,7

0

8606 10 00

Raudtee ja trammi tsisternvagunid jms (v.a iseliikuvad)

1,7

0
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8606 30 00

Raudtee ja trammi isetühjenevad kaubavagunid ja platvormvagunid (v.a tsisternvagunid
jms, isotermilised ja külmutusvagunid)

1,7

0

8606 91 10

Raudtee ja trammi kaubavagunid ja platvormvagunid, kinnised, spetsiaalselt kõrgra
dioaktiivsete ainete veoks mõeldud (Euratom) (v.a tsisternvagunid jms, isotermilised ja
külmutusvagunid, isetühjenevad kaubavagunid ja platvormvagunid)

1,7

0

8606 91 80

Raudtee ja trammi kaubavagunid ja platvormvagunid, kinnised (v.a spetsiaalselt kõrgra
dioaktiivsete ainete veoks mõeldud vagunid, tsisternvagunid jms, isetühjenevad kauba
vagunid ja platvormvagunid)

1,7

0

8606 92 00

Raudtee ja trammi kaubavagunid ja platvormvagunid, lahtised, liikumatute külgedega,
mille kõrgus on > 60 cm (v.a isetühjenevad vagunid)

1,7

0

8606 99 00

Raudtee ja trammi kaubavagunid ja platvormvagunid (v.a spetsiaalselt kõrgradioaktiiv
sete ainete veoks mõeldud vagunid, tsisternvagunid jms, isotermilised ja külmutusvagu
nid, isetühjenevad kaubavagunid ja platvormvagunid, lahtised kaubavagunid ja plat
vormvagunid liikumatute külgedega, mille kõrgus on > 60 cm)

1,7

0

8607 11 00

Vedavad pöördvankrid raudtee- ja trammiveduritele ning veeremile

1,7

0

8607 12 00

Pöördvankrid ja bissel-tüüpi pöördvankrid raudtee- ja trammiveduritele ning veeremile
(v.a vedavad pöördvankrid)

1,7

0

8607 19 01

Teljed, ka kokkupandud; rattad ja nende osad, malmist või valuterasest, raudtee- ja
trammiveduritele ning veeremile

2,7

0

8607 19 11

Teljed, ka kokkupandud, rattad ja nende osad, terasest stantsitud, raudtee- ja trammive
duritele ning veeremile

2,7

0

8607 19 18

Teljed, ka kokkupandud; rattad ja nende osad (v.a 8607 19 01 ja 8607 19 11) raudteeja trammiveduritele ning veeremile

2,7

0

8607 19 91

Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi pöördvankrite ja bissel-tüüpi pöördvankrite
malmist või valuterasest osad, mujal nimetamata

1,7

0

8607 19 99

Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi pöördvankrite ja bissel-tüüpi pöördvankrite
osad (v.a malmist või valuterasest osad)

1,7

0

8607 21 10

Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi õhkpidurid ja nende osad, malmist või valu
terasest

1,7

0

8607 21 90

Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi õhkpidurid ja nende osad (v.a malmist või va
luterasest)

1,7

0
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8607 29 10

Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi pidurid ja nende osad (v.a õhkpidurid), mal
mist või valuterasest

1,7

0

8607 29 90

Raudtee- ja trammivedurite ning veeremi pidurid ja nende osad (v.a õhkpidurid ja mal
mist või valuterasest), mujal nimetamata

1,7

0

8607 30 01

Konksud jm haakeseadmed, puhvrid ja nende osad raudtee- ja trammiveduritele ning
veeremile, malmist või valuterasest, mujal nimetamata

1,7

0

8607 30 99

Konksud jm haakeseadmed, puhvrid ja nende osad raudtee- ja trammiveduritele ning
veeremile, mujal nimetamata

1,7

0

8607 91 10

Puksid ja nende osad veduritele, mujal nimetamata

3,7

0

8607 91 91

Raudtee- ja trammivedurite malmist või valuterasest osad, mujal nimetamata

1,7

0

8607 91 99

Raudtee- ja trammivedurite osad, mujal nimetamata

1,7

0

8607 99 10

Puksid ja nende osad rubriiki 8603, 8604, 8605 või 8606 kuuluvatele raudtee- ja
trammiveduritele ning veeremile, mujal nimetamata

3,7

0

8607 99 30

Vagunikered ja nende osad rubriiki 8603, 8604, 8605 või 8606 kuuluvale veeremile,
mujal nimetamata

1,7

0

8607 99 50

Šassiid ja nende osad rubriiki 8603, 8604, 8605 või 8606 kuuluvatele raudtee- ja
trammiveduritele ning veeremile, mujal nimetamata

1,7

0

8607 99 90

Rubriiki 8603, 8604, 8605 või 8606 kuuluva veeremi osad, mujal nimetamata

1,7

0

8608 00 10

Raudteede ja trammiteede teeseadmed ja -tarvikud, mehaanilised märguande-, ohutusja liikluskorraldusseadmed (v.a puidust, betoonist või terasest liiprid, teede või teesead
mete veel ühendamata detailid ja raudteede või trammiteede konstruktsioonielemendid)

1,7

0

8608 00 30

Mehaanilised (k.a elektromehaanilised) märguande-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed

1,7

0

8608 00 90

Raudteede ja trammiteede teeseadmete ja -tarvikute, raudteede, trammiteede, maan
teede, siseveeteede, parklate, sadamate ja lennuväljade mehaaniliste (k.a elektromehaani
liste) märguande-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmete osad

1,7

0

8609 00 10

Pliist radiatsioonikaitsekattega mahutid radioaktiivsete ainete veoks (Euratom)

Tollimaksuvaba

0

8609 00 90

Mahutid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ning varustatud ühe või mitme transpordi
liigi jaoks (v.a pliist radiatsioonikaitsekattega mahutid radioaktiivsete ainete veoks)

Tollimaksuvaba

0
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8701 10 00

Põllumajandustraktorid: üheteljelised aiatraktorid jms traktorid tööstuse jaoks (v.a ve
dukid liigendautodele)

3

0

8701 20 10

Sadulvedukid poolhaagistele, uued

16

0

8701 20 90

Sadulvedukid poolhaagistele, kasutatud

16

0

8701 30 10

Lumerajatraktorid

Tollimaksuvaba

0

8701 30 90

Roomiktraktorid (v.a üheteljelised aiatraktorid ja lumerajatraktorid)

Tollimaksuvaba

0

8701 90 11

Uued ratastega põllumajandustraktorid ja metsatraktorid, mille mootori võimsus on
<= 18 kW (v.a üheteljelised aiatraktorid)

Tollimaksuvaba

0

8701 90 20

Uued ratastega põllumajandustraktorid ja metsatraktorid, mille mootori võimsus on
> 18 kW, kuid <= 37 kW (v.a üheteljelised aiatraktorid)

Tollimaksuvaba

0

8701 90 25

Uued ratastega põllumajandustraktorid ja metsatraktorid, mille mootori võimsus on
> 37 kW, kuid <= 59 kW (v.a üheteljelised aiatraktorid)

Tollimaksuvaba

0

8701 90 31

Uued ratastega põllumajandustraktorid ja metsatraktorid, mille mootori võimsus on
> 59 kW, kuid <= 75 kW (v.a vedukid liigendautodele)

Tollimaksuvaba

0

8701 90 35

Uued ratastega põllumajandustraktorid ja metsatraktorid, mille mootori võimsus on
> 75 kW, kuid <= 90 kW (v.a vedukid liigendautodele)

Tollimaksuvaba

0

8701 90 39

Uued ratastega põllumajandustraktorid ja metsatraktorid, mille mootori võimsus on
> 90 kW (v.a vedukid liigendautodele)

Tollimaksuvaba

0

8701 90 50

Kasutatud ratastega põllumajandustraktorid ja metsatraktorid (v.a vedukid liigendauto
dele ja üheteljelised aiatraktorid)

Tollimaksuvaba

0

8701 90 90

Traktorid, k.a vedukid liigendautodele (v.a rubriiki 8709 kuuluvad traktorid, üheteljeli
sed aiatraktorid, sadulvedukid poolhaagistele, roomiktraktorid, põllumajandustraktorid
ja metsatraktorid)

7

0

8702 10 11

Uued mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht, survesüütega sisepõlemiskolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töömahuga > 2 500 cm3

16

0

8702 10 19

Kasutatud mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht, survesüütega sisepõle
mis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töömahuga > 2 500 cm3

16

0

8702 10 91

Uued mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht, survesüütega sisepõlemiskolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töömahuga <= 2 500 cm3

10

0
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8702 10 99

Kasutatud mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht, survesüütega sisepõle
mis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töömahuga
<= 2 500 cm3

10

0

8702 90 11

Uued mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht, sädesüütega sisepõlemiskolbmootoriga, silindrite töömahuga > 2 800 cm3

16

0

8702 90 19

Kasutatud mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht, sädesüütega sisepõle
mis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga > 2 800 cm3

16

0

8702 90 31

Uued mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht, sädesüütega sisepõlemiskolbmootoriga, silindrite töömahuga <= 2 800 cm3

10

0

8702 90 39

Kasutatud mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht, sädesüütega sisepõle
mis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga <= 2 800 cm3

10

0

8702 90 90

Mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht, sisepõlemis-kolbmootorita

10

0

8703 10 11

Sisepõlemis-kolbmootoriga mootorsõidukid lumel sõitmiseks

5

0

8703 10 18

Sisepõlemis-kolbmootorita sõidukid reisijateveoks lumel; golfiautod jms sõidukid

10

0

8703 21 10

Uued sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaalid ja
võidusõiduautod, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga
<= 1 000 cm3 (v.a sõidukid reisijateveoks lumel jm alamrubriiki 8703 10 kuuluvad
spetsiaalsõidukid)

10

0

8703 21 90

Kasutatud sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaa
lid ja võidusõiduautod, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga
<= 1 000 cm3 (v.a sõidukid reisijateveoks lumel jm alamrubriiki 8703 10 kuuluvad
spetsiaalsõidukid)

10

0

8703 22 10

Uued sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaalid ja
võidusõiduautod, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga
> 1 000 cm3, kuid <= 1 500 cm3 (v.a rubriiki 8702 kuuluvad sõidukid, sõidukid reisi
jateveoks lumel jm alamrubriiki 8703 10 kuuluvad spetsiaalsõidukid)

10

0

8703 22 90

Kasutatud sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaa
lid ja võidusõiduautod, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga
> 1 000 cm3, kuid <= 1 500 cm3 (v.a sõidukid reisijateveoks lumel jm alamrubriiki
8703 10 kuuluvad spetsiaalsõidukid)

10

0
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8703 23 11

Uued sõidukelamud, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga
> 1 500 cm3, kuid <= 3 000 cm3

10

0

8703 23 19

Uued sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks (v.a rubriiki 8702
kuuluvad), k.a universaalid ja võidusõiduautod, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga,
silindrite töömahuga > 1 500 cm3, kuid <= 3 000 cm3 (v.a 8703 10 10 ja
8703 23 11)

10

0

8703 23 90

Kasutatud sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaa
lid ja võidusõiduautod, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga
> 1 500 cm3, kuid <= 3 000 cm3 (v.a sõidukid reisijateveoks lumel jm alamrubriiki
8703 10 kuuluvad spetsiaalsõidukid)

10

0

8703 24 10

Uued sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaalid ja
võidusõiduautod, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga
> 3 000 cm3 (v.a sõidukid reisijateveoks lumel jm alamrubriiki 8703 10 kuuluvad
spetsiaalsõidukid)

10

0

8703 24 90

Kasutatud sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaa
lid ja võidusõiduautod, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga
> 3 000 cm3 (v.a sõidukid reisijateveoks lumel jm alamrubriiki 8703 10 kuuluvad
spetsiaalsõidukid)

10

0

8703 31 10

Uued sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaalid ja
võidusõiduautod, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmooto
riga), silindrite töömahuga <= 1 500 cm3 (v.a sõidukid reisijateveoks lumel jm alamru
briiki 8703 10 kuuluvad spetsiaalsõidukid)

10

0

8703 31 90

Kasutatud sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaa
lid ja võidusõiduautod, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiisel
mootoriga), silindrite töömahuga <= 1 500 cm3 (v.a sõidukid reisijateveoks lumel jm
alamrubriiki 8703 10 kuuluvad spetsiaalsõidukid)

10

0

8703 32 11

Uued sõidukelamud, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiisel
mootoriga), silindrite töömahuga > 1 500 cm3, kuid <= 2 500 cm3

10

0

8703 32 19

Uued sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaalid,
survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töö
mahuga > 1 500 cm3, kuid <= 2 500 cm3 (v.a sõidukelamud, sõidukid lumel sõitmi
seks jm alamrubriiki 8703 10 kuuluvad eriotstarbelised sõidukid)

10

0
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8703 32 90

Kasutatud sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaa
lid ja võidusõiduautod, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiisel
mootoriga), silindrite töömahuga > 1 500 cm3, kuid <= 2 500 cm3 (v.a sõidukid reisi
jateveoks lumel jm alamrubriiki 8703 10 kuuluvad spetsiaalsõidukid)

10

0

8703 33 11

Uued sõidukelamud, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiisel
mootoriga), silindrite töömahuga > 2 500 cm3

10

0

8703 33 19

Uued sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaalid,
survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töö
mahuga > 2 500 cm3 (v.a sõidukelamud, sõidukid lumel sõitmiseks jm alamrubriiki
8703 10 kuuluvad eriotstarbelised sõidukid)

10

0

8703 33 90

Kasutatud sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaa
lid ja võidusõiduautod, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiisel
mootoriga), silindrite töömahuga > 2 500 cm3 (v.a sõidukid reisijateveoks lumel jm
alamrubriiki 8703 10 kuuluvad spetsiaalsõidukid)

10

0

8703 90 10

Sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, elektrimootoriga (v.a ru
briiki 8702 kuuluvad mootorsõidukid, sõidukid reisijateveoks lumel jm alamrubriiki
8703 10 kuuluvad spetsiaalsõidukid)

10

0

8703 90 90

Sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, k.a universaalid ja võidu
sõiduautod, muu mootoriga kui sädesüütega sisepõlemis-kolbmootor või elektrimootor
(v.a sõidukid reisijateveoks lumel jm alamrubriiki 8703 10 kuuluvad spetsiaalsõidukid)

10

0

8704 10 10

Kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, survesüütega sisepõlemis-kolbmooto
riga (diisel- või pooldiiselmootoriga) või sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga

Tollimaksuvaba

0

8704 10 90

Kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, muu mootoriga kui sisepõlemis-kolb
mootor

Tollimaksuvaba

0

8704 21 10

Mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete veoks (Euratom), survesüütega sisepõlemiskolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), täismassiga <= 5 t

3,5

0

8704 21 31

Uued mootorsõidukid kaubaveoks, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või
pooldiiselmootoriga), täismassiga <= 5 t, silindrite töömahuga > 2 500 cm3 (v.a alam
rubriiki 8704 10 kuuluvad kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, rubriiki
8705 kuuluvad eriotstarbelised mootorsõidukid ja mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete
ainete veoks)

22

0
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8704 21 39

Kasutatud mootorsõidukid kaubaveoks, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (dii
sel- või pooldiiselmootoriga), täismassiga <= 5 t, silindrite töömahuga > 2 500 cm3 (v.
a alamrubriiki 8704 10 kuuluvad kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, ru
briiki 8705 kuuluvad eriotstarbelised mootorsõidukid ja mootorsõidukid kõrgradioak
tiivsete ainete veoks)

22

0

8704 21 91

Uued mootorsõidukid kaubaveoks, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või
pooldiiselmootoriga), täismassiga <= 5 t, silindrite töömahuga <= 2 500 cm3 (v.a alam
rubriiki 8704 10 kuuluvad kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, rubriiki
8705 kuuluvad eriotstarbelised mootorsõidukid ja mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete
ainete veoks)

10

0

8704 21 99

Kasutatud mootorsõidukid kaubaveoks, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (dii
sel- või pooldiiselmootoriga), täismassiga <= 5 t, silindrite töömahuga <= 2 500 cm3
(v.a alamrubriiki 8704 10 kuuluvad kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku,
rubriiki 8705 kuuluvad eriotstarbelised mootorsõidukid ja mootorsõidukid kõrgra
dioaktiivsete ainete veoks)

10

0

8704 22 10

Mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete veoks (Euratom), survesüütega sisepõlemiskolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), täismassiga > 5 t, kuid <= 20 t

3,5

0

8704 22 91

Uued mootorsõidukid kaubaveoks, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või
pooldiiselmootoriga), täismassiga > 5 t, kuid <= 20 t (v.a alamrubriiki 8704 10 kuulu
vad kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, rubriiki 8705 kuuluvad eriotstar
belised mootorsõidukid ja mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete veoks)

22

0

8704 22 99

Kasutatud mootorsõidukid kaubaveoks, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (dii
sel- või pooldiiselmootoriga), täismassiga > 5 t, kuid <= 20 t (v.a alamrubriiki
8704 10 kuuluvad kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, rubriiki 8705 kuu
luvad eriotstarbelised mootorsõidukid ja mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete
veoks)

22

0

8704 23 10

Mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete veoks (Euratom), survesüütega sisepõlemiskolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), täismassiga > 20 t

3,5

0

8704 23 91

Uued mootorsõidukid kaubaveoks, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või
pooldiiselmootoriga), täismassiga > 20 t (v.a alamrubriiki 8704 10 kuuluvad kallurau
tod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, rubriiki 8705 kuuluvad eriotstarbelised moo
torsõidukid ja mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete veoks)

22

0
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8704 23 99

Kasutatud mootorsõidukid kaubaveoks, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (dii
sel- või pooldiiselmootoriga), täismassiga > 20 t (v.a alamrubriiki 8704 10 kuuluvad
kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, rubriiki 8705 kuuluvad eriotstarbeli
sed mootorsõidukid ja mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete veoks)

22

0

8704 31 10

Mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete veoks (Euratom), sädesüütega sisepõlemiskolbmootoriga, täismassiga <= 5 t

3,5

0

8704 31 31

Uued mootorsõidukid kaubaveoks, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, täismassiga
<= 5 t, silindrite töömahuga > 2 800 cm3 (v.a alamrubriiki 8704 10 kuuluvad kallu
rautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, rubriiki 8705 kuuluvad eriotstarbelised
mootorsõidukid ja mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete veoks)

22

0

8704 31 39

Kasutatud mootorsõidukid kaubaveoks, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, täis
massiga <= 5 t, silindrite töömahuga > 2 800 cm3 (v.a alamrubriiki 8704 10 kuuluvad
kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, rubriiki 8705 kuuluvad eriotstarbeli
sed mootorsõidukid ja mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete veoks)

22

0

8704 31 91

Uued mootorsõidukid kaubaveoks, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, täismassiga
<= 5 t, silindrite töömahuga <= 2 800 cm3 (v.a alamrubriiki 8704 10 kuuluvad kallu
rautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, rubriiki 8705 kuuluvad eriotstarbelised
mootorsõidukid ja mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete veoks)

10

0

8704 31 99

Kasutatud mootorsõidukid kaubaveoks, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, täis
massiga <= 5 t, silindrite töömahuga <= 2 800 cm3 (v.a alamrubriiki 8704 10 kuulu
vad kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku, rubriiki 8705 kuuluvad eriotstar
belised mootorsõidukid ja mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete veoks)

10

0

8704 32 10

Mootorsõidukid kõrgradioaktiivsete ainete veoks (Euratom), sädesüütega sisepõlemiskolbmootoriga, täismassiga > 5 t

3,5

0

8704 32 91

Uued mootorsõidukid kaubaveoks, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, täismassiga
> 5 t (v.a alamrubriiki 8704 10 kuuluvad kallurautod kasutamiseks väljaspool teede
võrku, rubriiki 8705 kuuluvad eriotstarbelised mootorsõidukid ja mootorsõidukid kõr
gradioaktiivsete ainete veoks)

22

0
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8704 32 99

Kasutatud mootorsõidukid kaubaveoks, sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, täis
massiga > 5 t (v.a alamrubriiki 8704 10 kuuluvad kallurautod kasutamiseks väljaspool
teedevõrku, rubriiki 8705 kuuluvad eriotstarbelised mootorsõidukid ja mootorsõidukid
kõrgradioaktiivsete ainete veoks)

22

0

8704 90 00

Mootorsõidukid kaubaveoks, muu mootoriga kui sisepõlemis-kolbmootor (v.a alamru
briiki 8704 10 kuuluvad kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku ja rubriiki
8705 kuuluvad eriotstarbelised mootorsõidukid)

10

0

8705 10 00

Autokraanad (v.a tehnoabiautod)

3,7

0

8705 20 00

Mobiilsed puurimismasinad

3,7

0

8705 30 00

Tuletõrjeautod (v.a sõidukid reisijateveoks)

3,7

0

8705 40 00

Betoonisegamisautod

3,7

0

8705 90 10

Tehnoabiautod

3,7

0

8705 90 30

Autod betoonisegu ümberpumpamiseks

3,7

0

8705 90 90

Eriotstarbelised mootorsõidukid (v.a sõidukid peamiselt reisijate- või kaubaveoks, be
toonisegamisautod, tuletõrjeautod, betoonisegamisautod, mobiilsed puurimismasinad,
autokraanad, autod betoonisegu ümberpumpamiseks ja tehnoabiautod)

3,7

0

8706 00 11

Vähemalt kümne inimese veoks kasutatavate mootorsõidukite ja kaubaveoks kasutata
vate mootorsõidukite šassiid, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töö
mahuga > 2 500 cm3, või sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömah
uga > 2 800 cm3

19

0

8706 00 19

Sõiduautode ja muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite šassiid,
survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga > 2 500 cm3, või säde
süütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga > 2 800 cm3; rubriigi 8701
traktorite mootoriga šassiid

6

0

8706 00 91

Sõiduautode ja muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite šassiid,
survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga <= 2 500 cm3, või säde
süütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga <= 2 800 cm3

4,5

0

8706 00 99

Vähemalt kümne inimese veoks kasutatavate mootorsõidukite ja kaubaveoks kasutata
vate mootorsõidukite šassiid, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töö
mahuga <= 2 500 cm3, või sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömah
uga <= 2 800 cm3; rubriiki 8705 kuuluvate eriotstarbeliste mootorsõidukite šassiid

10

0

L 356/700

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

8707 10 10

Sõiduautode ja muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite kered
tööstuslikuks kokkumonteerimiseks

4,5

0

8707 10 90

Sõiduautode ja muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite kered (v.a
alamrubriigi 8707 10 10 mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8707 90 10

Mootorsõidukite kered järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks: alamru
briigi 8701 10 üheteljelised aiatraktorid; kaubaveoks kasutatavad sõidukid survesüü
tega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töömahuga
<= 2 500 cm3, või sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga
<= 2 800 cm3, ning rubriigi 8705 eriotstarbelised mootorsõidukid

4,5

0

8707 90 90

Traktorite, vähemalt kümne inimese veoks kasutatavate mootorsõidukite ja kaubaveoks
kasutatavate mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite kered (v.a teatavate
alamrubriigi 8707 90 10 mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8708 10 10

Kaitserauad ja nende osad järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks: sõi
duautod ja muud peamiselt reisijateveoks kasutatavad mootorsõidukid, kaubaveoks ka
sutatavad sõidukid survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmoo
toriga), silindrite töömahuga <= 2 500 cm3, või sädesüütega sisepõlemis-kolbmooto
riga, silindrite töömahuga <= 2 800 cm3, ning rubriigi 8705 eriotstarbelised mootor
sõidukid, mujal nimetamata

3

0

8708 10 90

Traktorite, vähemalt kümne inimese veoks kasutatavate mootorsõidukite, sõiduautode
ja muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kaubaveoks kasutata
vate mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite kaitserauad ja nende osad,
mujal nimetamata (v.a teatavate alamrubriigi 8708 10 10 mootorsõidukite tööstusli
kuks kokkumonteerimiseks kasutatavad)

4,5

0

8708 21 10

Turvavööd järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks: sõiduautod ja
muud peamiselt reisijateveoks kasutatavad mootorsõidukid, kaubaveoks kasutatavad
sõidukid survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), si
lindrite töömahuga <= 2 500 cm3, või sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silind
rite töömahuga <= 2 800 cm3, ning rubriigi 8705 eriotstarbelised mootorsõidukid

3

0

8708 21 90

Mootorsõidukite turvavööd (v.a teatavate alamrubriigi 8708 21 10 mootorsõidukite
tööstuslikuks kokkumonteerimiseks kasutatavad)

4,5

0

8708 29 10

Osad ja tarvikud järgmiste sõidukite kerede tööstuslikuks kokkumonteerimiseks: ühe
teljelised aiatraktorid, sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks,
kaubaveoks kasutatavad sõidukid survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või
pooldiiselmootoriga) <= 2 500 cm3 või sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga
<= 2 800 cm3; rubriigi 8705 eriotstarbelised mootorsõidukid (v.a kaitserauad ja turva
vööd)

3

0
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8708 29 90

Osad ja tarvikud järgmiste sõidukite kerede tööstuslikuks kokkumonteerimiseks: trak
torid, mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, sõiduautod ja muud mootorsõidu
kid peamiselt reisijateveoks, mootorsõidukid kaubaveoks, eriotstarbelised mootorsõidu
kid (v.a kaitserauad ja nende osad, turvavööd ning osad ja tarvikud alamrubriigi
8708 29 10 mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8708 30 10

Pidurid ja võimendpidurid ning nende osad järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokku
monteerimiseks: üheteljelised aiatraktorid, sõiduautod ja muud mootorsõidukid peami
selt reisijateveoks, kaubaveoks kasutatavad sõidukid survesüütega sisepõlemis-kolb
mootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga) <= 2 500 cm3 või sädesüütega sisepõlemiskolbmootoriga <= 2 800 cm3, ning rubriigi 8705 eriotstarbelised mootorsõidukid, mu
jal nimetamata

3

0

8708 30 91

Traktorite, vähemalt kümne inimese veoks kasutatavate mootorsõidukite, sõiduautode
ja muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kaubaveoks kasutata
vate mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite ketaspidurite osad, mujal ni
metamata (v.a teatavate alamrubriigi 8708 30 10 mootorsõidukite tööstuslikuks kok
kumonteerimiseks kasutatavad)

4,5

0

8708 30 99

Traktorite, vähemalt kümne inimese veoks kasutatavate mootorsõidukite, sõiduautode
ja muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kaubaveoks kasutata
vate mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite pidurid ja võimendpidurid
ning nende osad, mujal nimetamata (v.a teatavate alamrubriigi 8708 30 10 mootorsõi
dukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks ja ketaspidurite jaoks)

4,5

0

8708 40 20

Käigukastid ja nende osad järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks: ühe
teljelised aiatraktorid, sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks,
kaubaveoks kasutatavad sõidukid survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või
pooldiiselmootoriga), silindrite töömahuga <= 2 500 cm3, või sädesüütega sisepõlemiskolbmootoriga, silindrite töömahuga <= 2 800 cm3, ning rubriigi 8705 eriotstarbelised
mootorsõidukid, mujal nimetamata

3

0

8708 40 50

Traktorite, vähemalt kümne inimese veoks kasutatavate mootorsõidukite, sõiduautode
ja muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kaubaveoks kasutata
vate mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite käigukastid (v.a teatavate
alamrubriigi 8708 40 20 mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8708 40 91

Traktorite, vähemalt kümne inimese veoks kasutatavate mootorsõidukite, sõiduautode
ja muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kaubaveoks kasutata
vate mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite käigukastide terasest stantsitud
osad, mujal nimetamata (v.a teatavate alamrubriigi 8708 40 20 mootorsõidukite töös
tuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8708 40 99

Osad traktorite, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidukite, sõiduautode ja
muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kaubaveoks kasutatavate
mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite käigukastidele, mujal nimetamata
(v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 40 20 teatavate mootorsõidukite töös
tuslikuks kokkumonteerimiseks, ja terasest stantsitud)

3,5

0
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8708 50 20

Diferentsiaaliga veosillad, ka koos muude jõuülekande detailidega, ja vabasillad, nende
osad järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks: üheteljelised aiatraktorid
(järelkõnnitraktorid), sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks, sõi
dukid kaubaveoks, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmoo
toriga), silindrite töömahuga kuni 2 500 cm3, või sädesüütega sisepõlemis-kolbmooto
riga, silindrite töömahuga kuni 2 800 cm3, rubriigi 8705 eriotstarbelised mootorsõidu
kid, mujal nimetamata

3

0

8708 50 35

Diferentsiaaliga veosillad, ka koos muude jõuülekande detailidega, ja vabasillad traktori
tele, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidukitele, sõiduautodele ja muudele
peamiselt reisijateveoks kasutatavatele mootorsõidukitele, kaubaveoks kasutatavatele
mootorsõidukitele ja eriotstarbelistele mootorsõidukitele (v.a need, mida kasutatakse
alamrubriigi 8708 50 20 teatavate mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimi
seks)

4,5

0

8708 50 55

Osad traktorite, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidukite, sõiduautode ja
muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kaubaveoks kasutatavate
mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite diferentsiaaliga veosildadele, ka
koos muude jõuülekande detailidega, ja vabasildadele, terasest stantsitud, mujal nimeta
mata (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 50 20 teatavate mootorsõidukite
tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8708 50 91

Osad traktorite, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidukite, sõiduautode ja
muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kaubaveoks kasutatavate
mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite vabasildadele, mujal nimetamata (v.
a need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 50 20 teatavate mootorsõidukite tööstusli
kuks kokkumonteerimiseks, ja terasest stantsitud)

4,5

0

8708 50 99

Osad traktorite, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidukite, sõiduautode ja
muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kaubaveoks kasutatavate
mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite diferentsiaaliga veosildadele, ka
koos muude jõuülekande detailidega, mujal nimetamata (v.a need, mida kasutatakse
alamrubriigi 8708 50 20 teatavate mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimi
seks, vabasildadele ning terasest stantsitud)

3,5

0

8708 70 10

Rattad, nende osad ja tarvikud järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks:
üheteljelised aiatraktorid (järelkõnnitraktorid), sõiduautod ja muud mootorsõidukid
peamiselt reisijateveoks, sõidukid kaubaveoks, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga
(diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töömahuga kuni 2 500 cm3, või sädesüütega
sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga kuni 2 800 cm3, ja rubriigi 8705
eriotstarbelised mootorsõidukid, mujal nimetamata

3

0

8708 70 50

Alumiiniumrattad; rataste alumiiniumist osad ja tarvikud traktoritele, vähemalt 10 ini
mese veoks mõeldud mootorsõidukitele, sõiduautodele ja muudele peamiselt reisijate
veoks kasutatavatele mootorsõidukitele, kaubaveoks kasutatavatele mootorsõidukitele
ja eriotstarbelistele mootorsõidukitele (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi
8708 70 10 teatavate mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0
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8708 70 91

Kodarrummud, ühes tükis valatud, rauast või terasest traktoritele, vähemalt 10 inimese
veoks mõeldud mootorsõidukitele, sõiduautodele ja muudele peamiselt reisijateveoks
kasutatavatele mootorsõidukitele, kaubaveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja
eriotstarbelistele mootorsõidukitele (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi
8708 70 10 teatavate mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

3

0

8708 70 99

Rattad, nende osad ja tarvikud, traktoritele, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud moo
torsõidukite, sõiduautodele ja muudele mootorsõidukitele peamiselt reisijateveoks, kau
baveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja eriotstarbelistele mootorsõidukitele, mujal
nimetamata (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 70 10 teatavate mootorsõi
dukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks, alumiiniumist, ning kodarrummud, ühes
tükis valatud, rauast või terasest)

4,5

0

8708 80 20

Vedrustussüsteemid ja nende osad (sh amortisaatorid) järgmiste sõidukite tööstuslikuks
kokkumonteerimiseks: sõiduautod ja muud mootorsõidukid peamiselt reisijateveoks,
sõidukid kaubaveoks, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiisel
mootoriga), silindrite töömahuga kuni 2 500 cm3, või sädesüütega sisepõlemis-kolb
mootoriga, silindrite töömahuga kuni 2 800 cm3, ja rubriigi 8705 eriotstarbelised
mootorsõidukid, mujal nimetamata

3

0

8708 80 35

Amortisaatorid traktoritele, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidukitele,
sõiduautodele ja muudele peamiselt reisijateveoks kasutatavatele mootorsõidukitele,
kaubaveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja eriotstarbelistele mootorsõidukitele (v.a
need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 80 20 teatavate mootorsõidukite tööstusli
kuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8708 80 55

Põikstabilisaatorid ja muud väändevedrud (torsioonid) traktoritele, vähemalt 10 inimese
veoks mõeldud mootorsõidukitele, sõiduautodele ja muudele peamiselt reisijateveoks
kasutatavatele mootorsõidukitele, kaubaveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja
eriotstarbelistele mootorsõidukitele (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi
8708 80 20 teatavate mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

3,5

0

8708 80 91

Vedrustussüsteemid ja nende osad, terasest stantsitud, traktoritele, vähemalt 10 inimese
veoks mõeldud mootorsõidukitele, sõiduautodele ja muudele peamiselt reisijateveoks
kasutatavatele mootorsõidukitele, kaubaveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja
eriotstarbelistele mootorsõidukitele, mujal nimetamata (v.a need, mida kasutatakse
alamrubriigi 8708 80 20 teatavate mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimi
seks, ning põikstabilisaatorid ja muud väändevedrud (torsioonid))

4,5

0

8708 80 99

Vedrustussüsteemid ja nende osad traktoritele, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud
mootorsõidukitele, sõiduautodele ja muudele peamiselt reisijateveoks kasutatavatele
mootorsõidukitele, kaubaveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja eriotstarbelistele
mootorsõidukitele, mujal nimetamata (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi
8708 80 20 teatavate mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks, põikstabi
lisaatorid ja muud väändevedrud (torsioonid) ning terasest stantsitud)

3,5

0
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8708 91 20

Radiaatorid ja nende osad järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks: ühe
teljelised aiatraktorid (järelkõnnitraktorid), sõiduautod ja muud mootorsõidukid peami
selt reisijateveoks, sõidukid kaubaveoks, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (dii
sel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töömahuga kuni 2 500 cm3, või sädesüütega si
sepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga kuni 2 800 cm3, ja rubriigi 8705
eriotstarbelised mootorsõidukid, mujal nimetamata

3

0

8708 91 35

Radiaatorid traktoritele, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidukitele, sõi
duautodele ja muudele peamiselt reisijateveoks kasutatavatele mootorsõidukitele, kau
baveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja eriotstarbelistele mootorsõidukitele (v.a
need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 91 20 teatavate mootorsõidukite tööstusli
kuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8708 91 91

Osad, terasest stantsitud, traktorite, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidu
kite, sõiduautode ja muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kau
baveoks kasutatavate mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite radiaatoritele,
mujal nimetamata (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 91 20 teatavate moo
torsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8708 91 99

Osad, traktorite, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidukite, sõiduautode ja
muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kaubaveoks kasutatavate
mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite radiaatoritele, mujal nimetamata (v.
a need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 91 20 teatavate mootorsõidukite tööstusli
kuks kokkumonteerimiseks, ja terasest stantsitud)

3,5

0

8708 92 20

Summutid ja väljalasketorud ning nende osad järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokku
monteerimiseks: üheteljelised aiatraktorid (järelkõnnitraktorid), sõiduautod ja muud
peamiselt reisijateveoks mõeldud mootorsõidukid, kaubaveoks kasutatavad sõidukid,
survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töö
mahuga kuni 2 500 cm3, või sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töö
mahuga kuni 2 800 cm3, rubriigi 8705 eriotstarbelised mootorsõidukid, mujal nimeta
mata

3

0

8708 92 35

Summutid ja väljalasketorud traktoritele, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootor
sõidukitele, sõiduautodele ja muudele peamiselt reisijateveoks kasutatavatele mootor
sõidukitele, kaubaveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja eriotstarbelistele mootor
sõidukitele (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 92 20 teatavate mootorsõi
dukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8708 92 91

Osad, terasest stantsitud, traktorite, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidu
kite, sõiduautode ja muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kau
baveoks kasutatavate mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite summutitele
ja väljalasketorudele, mujal nimetamata (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi
8708 92 20 teatavate mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0
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8708 92 99

Osad, traktorite, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidukite, sõiduautode ja
muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kaubaveoks kasutatavate
mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite summutitele ja väljalasketorudele,
mujal nimetamata (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 92 20 teatavate moo
torsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks, ja terasest stantsitud)

3,5

0

8708 93 10

Sidurid ja nende osad järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks: ühetelje
lised aiatraktorid (järelkõnnitraktorid), sõiduautod ja muud peamiselt reisijateveoks
mõeldud mootorsõidukid, kaubaveoks kasutatavad sõidukid, survesüütega sisepõlemiskolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töömahuga kuni 2 500 cm3,
või sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga kuni 2 800 cm3, ru
briigi 8705 eriotstarbelised mootorsõidukid, mujal nimetamata

3

0

8708 93 90

Sidurid ja nende osad traktoritele, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõiduki
tele, sõiduautodele ja muudele peamiselt reisijateveoks kasutatavatele mootorsõiduki
tele, kaubaveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja eriotstarbelistele mootorsõiduki
tele, mujal nimetamata (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 93 10 teatavate
mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8708 94 20

Roolirattad, roolisambad ja roolikarbid ning nende osad järgmiste sõidukite tööstusli
kuks kokkumonteerimiseks: sõiduautod ja muud peamiselt reisijateveoks mõeldud
mootorsõidukid, kaubaveoks kasutatavad sõidukid, survesüütega sisepõlemis-kolbmoo
toriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töömahuga kuni 2 500 cm3, või säde
süütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga kuni 2 800 cm3, rubriigi
8705 eriotstarbelised mootorsõidukid, mujal nimetamata

3

0

8708 94 35

Roolirattad, roolisambad ja roolikarbid traktoritele, vähemalt 10 inimese veoks mõel
dud mootorsõidukitele, sõiduautodele ja muudele peamiselt reisijateveoks kasutatava
tele mootorsõidukitele, kaubaveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja eriotstarbelis
tele mootorsõidukitele (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 94 20 teatavate
mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8708 94 91

Osad, terasest stantsitud, traktorite, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidu
kite, sõiduautode ja muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kau
baveoks kasutatavate mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite rooliratastele,
roolisammastele ja roolikarpidele, mujal nimetamata (v.a need, mida kasutatakse alam
rubriigi 8708 94 20 teatavate mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks)

4,5

0

8708 94 99

Osad, traktorite, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidukite, sõiduautode ja
muude peamiselt reisijateveoks kasutatavate mootorsõidukite, kaubaveoks kasutatavate
mootorsõidukite ja eriotstarbeliste mootorsõidukite rooliratastele, roolisammastele ja
roolikarpidele, mujal nimetamata (v.a need, mida kasutatakse alamrubriigi 8708 94 20
teatavate mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks, ja terasest stantsitud)

3,5

0
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8708 95 10

Täispuhumissüsteemiga turvapadjad ja nende osad järgmiste sõidukite tööstuslikuks
kokkumonteerimiseks: üheteljelised aiatraktorid (järelkõnnitraktorid), sõiduautod ja
muud peamiselt reisijateveoks mõeldud mootorsõidukid, kaubaveoks kasutatavad sõi
dukid, survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silind
rite töömahuga kuni 2 500 cm3, või sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite
töömahuga kuni 2 800 cm3, rubriigi 8705 eriotstarbelised mootorsõidukid, mujal ni
metamata

3

0

8708 95 91

Täispuhumissüsteemiga turvapadjad ja nende osad, terasest stantsitud, traktoritele, vä
hemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidukitele, sõiduautodele ja muudele peami
selt reisijateveoks kasutatavatele mootorsõidukitele, kaubaveoks kasutatavatele mootor
sõidukitele ja eriotstarbelistele mootorsõidukitele, mujal nimetamata (v.a need, mida
kasutatakse alamrubriigi 8708 95 10 teatavate mootorsõidukite tööstuslikuks kokku
monteerimiseks)

4,5

0

8708 95 99

Täispuhumissüsteemiga turvapadjad ja nende osad, traktoritele, vähemalt 10 inimese
veoks mõeldud mootorsõidukitele, sõiduautodele ja muudele peamiselt reisijateveoks
kasutatavatele mootorsõidukitele, kaubaveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja
eriotstarbelistele mootorsõidukitele, mujal nimetamata (v.a need, mida kasutatakse
alamrubriigi 8708 95 10 teatavate mootorsõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimi
seks, ja terasest stantsitud)

3,5

0

8708 99 10

Osad ja tarvikud järgmiste sõidukite tööstuslikuks kokkumonteerimiseks: üheteljelised
aiatraktorid (järelkõnnitraktorid), sõiduautod ja muud peamiselt reisijateveoks mõeldud
mootorsõidukid, kaubaveoks kasutatavad sõidukid, survesüütega sisepõlemis-kolbmoo
toriga (diisel- või pooldiiselmootoriga), silindrite töömahuga kuni 2 500 cm3, või säde
süütega sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga kuni 2 800 cm3, rubriigi
8705 eriotstarbelised mootorsõidukid, mujal nimetamata

3

0

8708 99 93

Osad ja tarvikud, terasest stantsitud, traktoritele, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud
mootorsõidukitele, sõiduautodele ja muudele peamiselt reisijateveoks kasutatavatele
mootorsõidukitele, kaubaveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja eriotstarbelistele
mootorsõidukitele, mujal nimetamata

4,5

0

8708 99 97

Osad ja tarvikud traktoritele, vähemalt 10 inimese veoks mõeldud mootorsõidukitele,
sõiduautodele ja muudele peamiselt reisijateveoks kasutatavatele mootorsõidukitele,
kaubaveoks kasutatavatele mootorsõidukitele ja eriotstarbelistele mootorsõidukitele,
mujal nimetamata (v.a terasest stantsitud)

3,5

0

8709 11 10

Elektrilised tõste- ja teisaldusseadmeta veokärud kõrgradioaktiivsete ainete veoks (Eura
tom)

2

0

8709 11 90

Elektrilised tõste- ja teisaldusseadmeta veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sa
damates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks, k.a raudteejaama platvormil ka
sutatavad traktorid (v.a spetsiaalselt kõrgradioaktiivsete ainete veoks kasutatavad veokä
rud)

4

0
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8709 19 10

Iseliikuvad tõste- ja teisaldusseadmeta veokärud kõrgradioaktiivsete ainete veoks (Eura
tom) (v.a elektrilised veokärud)

2

0

8709 19 90

Iseliikuvad tõste- ja teisaldusseadmeta veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sa
damates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks, k.a raudteejaama platvormil ka
sutatavad traktorid (v.a spetsiaalselt kõrgradioaktiivsete ainete veoks kasutatavad veokä
rud)

4

0

8709 90 00

Osad iseliikuvatele veokärudele ilma tõste- ja teisaldusseadmeteta, mida kasutatakse te
hastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama
platvormil kasutatavatele traktoritele, mujal nimetamata

3,5

0

8710 00 00

Tankid jm soomusmasinad, motoriseeritud, ka relvadega varustatud, ning nende osad,
mujal nimetamata

1,7

0

8711 10 00

Mootorrattad (sh mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, sisepõlemis-kolbmootoriga, si
lindrite töömahuga kuni 50 cm3

8

0

8711 20 10

Motorollerid, silindrite töömahuga üle 50 cm3, kuid mitte üle 250 cm3

8

0

8711 20 91

Mootorrattad (sh mopeedid), sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle
50 cm3, kuid mitte üle 80 cm3 (v.a motorollerid)

8

0

8711 20 93

Mootorrattad (sh mopeedid), sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle
80 cm3, kuid mitte üle 125 cm3 (v.a motorollerid)

8

0

8711 20 98

Mootorrattad (sh mopeedid), sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle
125 cm3, kuid mitte üle 250 cm3 (v.a motorollerid)

8

0

8711 30 10

Mootorrattad (sh mopeedid), sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle
250 cm3, kuid mitte üle 380 cm3

6

0

8711 30 90

Mootorrattad (sh mopeedid), sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle
380 cm3, kuid mitte üle 500 cm3

6

0

8711 40 00

Mootorrattad (sh mopeedid), sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle
500 cm3, kuid mitte üle 800 cm3

6

0

8711 50 00

Mootorrattad (sh mopeedid), sisepõlemis-kolbmootoriga, silindrite töömahuga üle
800 cm3

6

0
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8711 90 00

Mootorrataste külgkorvid

6

0

8712 00 10

Jalgrattad, kuullaagriteta

15

0

8712 00 30

Jalgrattad, mootorita, kuullaagritega

14

0

8712 00 80

Rattad, k.a velorikšad ja kolmerattalised veojalgrattad, mootorita, kuullaagritega (v.a jal
grattad)

15

0

8713 10 00

Puudega inimestele mõeldud sõidukid, ilma mehaanilise jõuallikata

Tollimaksuvaba

0

8713 90 00

Puudega inimestele mõeldud sõidukid, mootoriga või muu mehaanilise jõuallikaga (v.a
spetsiaalselt konstrueeritud mootorsõidukid ja jalgrattad)

Tollimaksuvaba

0

8714 11 00

Sadulad mootorratastele (sh mopeedidele)

3,7

0

8714 19 00

Osad ja tarvikud mootorratastele (sh mopeedidele), mujal nimetamata

3,7

0

8714 20 00

Osad ja tarvikud puudega inimestele mõeldud sõidukitele, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

8714 91 10

Raamid jalgratastele, mootorita

4,7

0

8714 91 30

Kahvlid jalgratastele

4,7

0

8714 91 90

Osad jalgrataste kahvlitele

4,7

0

8714 92 10

Veljed jalgratastele

4,7

0

8714 92 90

Kodarad jalgratastele

4,7

0

8714 93 10

Rummud, millel ei ole vabajooksu ega pidurimehhanismi, jalgratastele

4,7

0

8714 93 90

Vabajooksu ketirattad, jalgratastele

4,7

0

8714 94 10

Vabajooksud ja trummelpidurid, jalgratastele

4,7

0

8714 94 30

Pidurid (v.a vabajooksud ja trummelpidurid), jalgratastele

4,7

0

8714 94 90

Osad jalgrataste piduritele k.a vabajooksudele ja trummelpiduritele, mujal nimetamata

4,7

0

8714 95 00

Sadulad jalgratastele

4,7

0

8714 96 10

Pedaalid jalgratastele

4,7

0
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8714 96 30

Väntmehhanismid jalgratastele

4,7

0

8714 96 90

Osad jalgrataste pedaalidele ja väntmehhanismidele, mujal nimetamata

4,7

0

8714 99 10

Juhtrauad jalgratastele

4,7

0

8714 99 30

Pakiraamid jalgratastele

4,7

0

8714 99 50

Käiguvahetusmehhanismid jalgratastele

4,7

0

8714 99 90

Osad ja tarvikud jalgratastele ja nende osadele, mujal nimetamata

4,7

0

8715 00 10

Lapsevankrid

2,7

0

8715 00 90

Osad lapsevankritele, mujal nimetamata

2,7

0

8716 10 10

Haagised ja poolhaagised, haagiselamu tüüpi, pidevaks elamiseks või turismiks, kokku
pandavad

2,7

0

8716 10 91

Haagised ja poolhaagised, haagiselamu tüüpi, pidevaks elamiseks või turismiks, mitte
kokkupandavad, massiga kuni 750 kg

2,7

0

8716 10 94

Haagised ja poolhaagised, haagiselamu tüüpi, pidevaks elamiseks või turismiks, massiga
üle 750 kg, kuid mitte üle 1 600 kg

2,7

0

8716 10 96

Haagised ja poolhaagised, haagiselamu tüüpi, pidevaks elamiseks või turismiks, massiga
üle 1 600 kg, kuid mitte üle 3 500 kg

2,7

0

8716 10 99

Haagised ja poolhaagised, haagiselamu tüüpi, pidevaks elamiseks või turismiks, mitte
kokkupandavad, massiga üle 3 500 kg

2,7

0

8716 20 00

Peale- või mahalaadimisseadmega haagised ja poolhaagised põllumajanduslikuks otstar
beks

2,7

0

8716 31 00

Tsisternhaagised ja -poolhaagised, mitte konstrueeritud rööbastel sõitmiseks

2,7

0

8716 39 10

Tsisternhaagised ja -poolhaagised, mitte konstrueeritud rööbastel sõitmiseks, kõrgra
dioaktiivsete ainete veoks (Euratom)

2,7

0

8716 39 30

Poolhaagised kaupade transpordiks, uued (v.a peale- või mahalaadimisseadmega pool
haagised põllumajanduslikuks otstarbeks, tsisternpoolhaagised ning poolhaagised, mitte
konstrueeritud rööbastel sõitmiseks, kõrgradioaktiivsete ainete veoks (Euratom))

2,7

0
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8716 39 51

Haagised kaupade transpordiks, üheteljelised, uued (v.a peale- või mahalaadimissead
mega haagised põllumajanduslikuks otstarbeks, tsisternhaagised ning haagised, mitte
konstrueeritud rööbastel sõitmiseks, kõrgradioaktiivsete ainete veoks (Euratom))

2,7

0

8716 39 59

Haagised kaupade transpordiks, mitmeteljelised, uued (v.a peale- või mahalaadimissead
mega haagised põllumajanduslikuks otstarbeks, tsisternhaagised ning haagised, mitte
konstrueeritud rööbastel sõitmiseks, kõrgradioaktiivsete ainete veoks (Euratom))

2,7

0

8716 39 80

Haagised ja poolhaagised kaupade transpordiks, kasutatud (v.a peale- või mahalaadi
misseadmega haagised ja poolhaagised põllumajanduslikuks otstarbeks, tsisternhaagised
ja -poolhaagised ning haagised ja poolhaagised, mitte konstrueeritud rööbastel sõitmi
seks, kõrgradioaktiivsete ainete veoks (Euratom))

2,7

0

8716 40 00

Haagised ja poolhaagised, mitte konstrueeritud rööbastel sõitmiseks (v.a haagised ja
poolhaagised kaupade transpordiks ning haagiselamu tüüpi, pidevaks elamiseks või tu
rismiks)

2,7

0

8716 80 00

Käsitsi lükatavad või tõmmatavad sõidukid jm mehaanilise jõuallikata sõidukid (v.a
haagised ja poolhaagised)

1,7

0

8716 90 10

Šassiid haagistele ja poolhaagistele jm mehaanilise jõuallikata sõidukitele, mujal nimeta
mata

1,7

0

8716 90 30

Kered haagistele ja poolhaagistele jm mehaanilise jõuallikata sõidukitele, mujal nimeta
mata

1,7

0

8716 90 50

Teljed haagistele ja poolhaagistele jm mehaanilise jõuallikata sõidukitele, mujal nimeta
mata

1,7

0

8716 90 90

Osad haagistele ja poolhaagistele jm mehaanilise jõuallikata sõidukitele, mujal nimeta
mata (v.a šassiid, kered ja teljed)

1,7

0

8801 00 10

Purilennukid, ilma mootorita ja ilma mootori paigaldamise võimaluseta, ja deltaplaa
nid, õhupallid ja dirižaablid (v.a peoõhupallid)

3,7

0

8801 00 90

Tuulelohed jm mootorita õhusõidukid (v.a purilennukid, deltaplaanid, õhupallid ja laste
tuulelohed)

2,7

0

8802 11 00

Helikopterid tühimassiga kuni 2 000 kg

7,5

0

8802 12 00

Helikopterid tühimassiga üle 2 000 kg

2,7

0

8802 20 00

Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga kuni 2 000 kg (v.a helikopterid ja dirižaablid)

7,7

0
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8802 30 00

Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga üle 2 000 kg, kuid mitte üle 15 000 kg (v.a he
likopterid ja dirižaablid)

2,7

0

8802 40 00

Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga üle 15 000 kg (v.a helikopterid ja dirižaablid)

2,7

0

8802 60 10

Kosmoseaparaadid (k.a satelliidid)

4,2

0

8802 60 90

Ballistilised ja kosmoseaparaatide kanderaketid

4,2

0

8803 10 00

Õhusõidukite propellerid ja tiivikud ning nende osad, mujal nimetamata

2,7

0

8803 20 00

Õhusõidukite telikud ja nende osad, mujal nimetamata

2,7

0

8803 30 00

Osad lennukitele ja helikopteritele, mujal nimetama (v.a purilennukitele)

2,7

0

8803 90 10

Osad tulelohedele

1,7

0

8803 90 20

Osad kosmoseaparaatidele (k.a satelliidid)

1,7

0

8803 90 30

Osad ballistilistele ja kosmoseaparaatide kanderakettidele, mujal nimetamata

1,7

0

8803 90 90

Õhusõidukite osad, mujal nimetamata (v.a kosmoseaparaatidele (sh satelliidid) ning bal
listilistele ja kosmoseaparaatide kanderakettidele)

2,7

0

8804 00 00

Langevarjud (sh juhitavad langevarjud ja laugurid) ning rotovarjud; nende osad ja tarvi
kud, mujal nimetamata

2,7

0

8805 10 10

Õhusõidukite stardiseadmed ja nende osad, mujal nimetamata (v.a mootorvintsid puri
lennukite üles lennutamiseks)

2,7

0

8805 10 90

Seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms, nende osad, mujal nimetamata

1,7

0

8805 21 00

Õhulahingu simulaatorid ja nende osad

1,7

0

8805 29 00

Maapealse lennutreeningu seadmed ja nende osad, mujal nimetamata (v.a õhulahingu
simulaatorid ja nende osad)

1,7

0

8901 10 10

Reisilaevad, ekskursioonilaevad jms laevad, peamiselt reisijateveoks, meresõiduks ning
igat liiki parvlaevad, meresõiduks

Tollimaksuvaba

0

8901 10 90

Reisilaevad, ekskursioonilaevad jms laevad, peamiselt reisijateveoks, ning igat liiki parv
laevad, (v.a merelaevad)

1,7

0
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Tollimaksuvaba

0

1,7

0

Tollimaksuvaba

0

1,7

0

8901 20 10

Tankerid, meresõiduks

8901 20 90

Tankerid (v.a meresõiduks)

8901 30 10

Külmutuslaevad, meresõiduks (v.a tankerid)

8901 30 90

Külmutuslaevad (v.a meresõiduks ning tankerid)

8901 90 10

Kaubalaevad meresõiduks ja reisi-kaubalaevad meresõiduks (v.a külmutuslaevad, tanke
rid, parvlaevad ja peamiselt reisijateveoks mõeldud laevad)

Tollimaksuvaba

0

8901 90 91

Kaubalaevad ja reisi-kaubalaevad, mehaanilise jõuallikata (v.a merelaevad, külmutuslae
vad, tankerid, parvlaevad ja peamiselt reisijateveoks mõeldud laevad)

1,7

0

8901 90 99

Kaubalaevad ja reisi-kaubalaevad, mehaanilise jõuallikaga (v.a merelaevad, külmutuslae
vad, tankerid, parvlaevad ja peamiselt reisijateveoks mõeldud laevad)

1,7

0

8902 00 12

Kalapüügilaevad; kalatöötlemislaevad jm alused kalatoodete töötlemiseks ja säilitami
seks, meresõiduks, kogumahutavusega üle 250 t

Tollimaksuvaba

0

8902 00 18

Kalapüügilaevad; kalatöötlemislaevad jm alused kalatoodete töötlemiseks ja säilitami
seks, meresõiduks, kogumahutavusega kuni 250 t

Tollimaksuvaba

0

8902 00 90

Kalapüügilaevad; kalatöötlemislaevad jm alused kalatoodete töötlemiseks ja säilitami
seks (v.a merelaevad ja kalaspordilaevad)

1,7

0

8903 10 10

Täispuhutavad lõbusõidu- ja sportpaadid, massiga kuni 100 kg

2,7

0

8903 10 90

Täispuhutavad lõbusõidu- ja sportpaadid, massiga alla 100 kg

1,7

0

8903 91 10

Purjepaadid ja jahid, abimootoriga või abimootorita, lõbusõiduks või spordiks, mere
sõiduks

Tollimaksuvaba

0

8903 91 92

Purjepaadid, abimootoriga või abimootorita, pikkusega kuni 7,5 m

1,7

0

8903 91 99

Purjepaadid ja jahid, abimootoriga või abimootorita, lõbusõiduks või spordiks, pikku
sega kuni 7,5 m (v.a merelaevad)

1,7

0
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8903 92 10

Mootorpaadid ja -jahid, lõbusõiduks või spordiks, meresõiduks (v.a päramootoriga paa
did)

Tollimaksuvaba

0

8903 92 91

Mootorpaadid, lõbusõiduks või spordiks, pikkusega kuni 7,5 m (v.a päramootoriga
paadid)

1,7

0

8903 92 99

Mootorpaadid, lõbusõiduks või spordiks, pikkusega kuni 7,5 m (v.a päramootoriga
paadid ning mootorpaadid meresõiduks)

1,7

0

8903 99 10

Lõbusõidu- ja sportpaadid; sõudepaadid ja kanuud, massiga kuni 100 kg (v.a muu kui
päramootoriga mootorpaadid; purjepaadid, abimootoriga või abimootorita, ning täis
puhutavad paadid)

2,7

0

8903 99 91

Lõbusõidu- ja sportpaadid; sõudepaadid ja kanuud, massiga üle 100 kg, pikkusega
kuni 7,5 m (v.a muu kui päramootoriga mootorpaadid; purjepaadid, abimootoriga või
abimootorita, ning täispuhutavad paadid)

1,7

0

8903 99 99

Lõbusõidu- ja sportpaadid; sõudepaadid ja kanuud, massiga üle 100 kg, pikkusega üle
7,5 m (v.a muu kui päramootoriga mootorpaadid ja -jahid; purjepaadid ja jahid, abi
mootoriga või abimootorita, ning täispuhutavad paadid)

1,7

0

8904 00 10

Vedurpuksiirid, meresõiduks ja siseveeteedel kasutamiseks

Tollimaksuvaba

0

8904 00 91

Tukurpuksiirid, meresõiduks

Tollimaksuvaba

0

8904 00 99

Tukurpuksiirid (v.a meresõiduks)

1,7

0

8905 10 10

Bagerid, meresõiduks

Tollimaksuvaba

0

8905 10 90

Bagerid (v.a meresõiduks)

1,7

0

8905 20 00

Ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid

Tollimaksuvaba

0

8905 90 10

Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navi
geerimine on allutatud nende põhifunktsioonile, meresõiduks (v.a bagerid, ujuvad või
sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid; kala- ja sõjalaevad)

Tollimaksuvaba

0

8905 90 90

Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navi
geerimine on allutatud nende põhifunktsioonile (v.a bagerid, ujuvad või sukeldatavad
puur- ja tootmisplatvormid; kala- ja sõjalaevad, meresõiduks)

1,7

0

8906 10 00

Igat tüüpi sõjalaevad

Tollimaksuvaba

0

8906 90 10

Muud laevad, sh päästepaadid, meresõiduks (v.a sõjalaevad, sõudepaadid ja muud ru
briikide 8901 kuni 8905 laevad ning lammutamisele määratud laevad)

Tollimaksuvaba

0
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8906 90 91

Muud laevad, sh päästepaadid, massiga kuni 100 kg (v.a sõudepaadid ja muud rubrii
kide 8901 kuni 8905 laevad ning lammutamisele määratud laevad)

2,7

0

8906 90 99

Muud laevad, sh päästepaadid, massiga üle 100 kg (v.a sõjalaevad, sõudepaadid ja
muud rubriikide 8901 kuni 8905 laevad ning lammutamisele määratud laevad, mere
sõiduks)

1,7

0

8907 10 00

Täispuhutavad parved

2,7

0

8907 90 00

Muud ujuvkonstruktsioonid (näiteks parved, paagid, kohverdamid, maabumissillad,
poid ja tulepaagid) (v.a täispuhutavad parved, rubriikide 8901 kuni 8906 laevad ning
lammutamisele määratud laevad)

2,7

0

8908 00 00

Lammutamisele määratud laevad jm ujuvkonstruktsioonid

Tollimaksuvaba

0

9001 10 10

Kiudoptilised kaablid kujutise ülekandmiseks (v.a rubriiki 8544 kuuluvad individuaal
varjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid)

2,9

0

9001 10 90

Optilised kiud, optiliste kiudude kimbud ja kiudoptilised kaablid (v.a rubriiki 8544
kuuluvad individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid ja kaablid
kujutise ülekandmiseks)

2,9

0

9001 20 00

Polariseerivast materjalist lehed ja plaadid

2,9

0

9001 30 00

Kontaktläätsed

2,9

0

9001 40 20

Klaasist prilliläätsed, nägemist mittekorrigeerivad

2,9

0

9001 40 41

Klaasist prilliläätsed, mõlemalt poolt töödeldud, nägemist mittekorrigeerivad, monofo
kaalsed

2,9

0

9001 40 49

Klaasist prilliläätsed, mõlemalt poolt töödeldud, nägemist mittekorrigeerivad, bifokaal
sed või multifokaalsed

2,9

0

9001 40 80

Klaasist prilliläätsed (v.a mõlemalt poolt töödeldud)

2,9

0

9001 50 20

Muust materjalist kui klaasist prilliläätsed, nägemist mittekorrigeerivad

2,9

0

9001 50 41

Muust materjalist kui klaasist prilliläätsed, mõlemalt poolt töödeldud, nägemist mitte
korrigeerivad, monofokaalsed

2,9

0

9001 50 49

Muust materjalist kui klaasist prilliläätsed, mõlemalt poolt töödeldud, nägemist mitte
korrigeerivad (v.a bifokaalsed või multifokaalsed)

2,9

0

9001 50 80

Muust materjalist kui klaasist prilliläätsed, valmistamisjärgus

2,9

0

9001 90 00

Mis tahes materjalist läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted, kokku monteerimata (v.
a samalaadsed tooted optiliselt töötlemata klaasist, kontaktläätsed ja prilliläätsed)

2,9

0
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9002 11 00

Kaamerate, projektorite ning fotosuurendus- ja -vähendusaparaatide objektiivid

6,7

0

9002 19 00

Objektiivid (v.a kaamerate, projektorite ning fotosuurendus- ja -vähendusaparaatide
jaoks)

6,7

0

9002 20 00

Filtrid, optilised, instrumentide, riistade ja seadmete osade või tarvikutena, raamitud
või kokku monteeritud

6,7

0

9002 90 00

Mis tahes materjalist läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted instrumentide või sead
mete osade või tarvikutena, kokku monteeritud (v.a kaamerate, projektorite ning foto
suurendus- ja -vähendusaparaatide objektiivid, samalaadsed tooted optiliselt töötlemata
klaasist ning filtrid)

6,7

0

9003 11 00

Prillide, kaitseprillide jms raamid, plastist

2,2

0

9003 19 10

Prillide, kaitseprillide jms raamid, väärismetallist või valtsväärismetallist

2,2

0

9003 19 30

Prillide, kaitseprillide jms raamid, mitteväärismetallist

2,2

0

9003 19 90

Prillide, kaitseprillide jms raamid (v.a metallist või plastist)

2,2

0

9003 90 00

Prillide, kaitseprillide jms raamide osad, mujal nimetamata

2,2

0

9004 10 10

Optiliselt töödeldud läätsedega päikeseprillid

2,9

0

9004 10 91

Plastist läätsedega päikeseprillid, optiliselt töötlemata

2,9

0

9004 10 99

Klaasist läätsedega päikeseprillid, optiliselt töötlemata

2,9

0

9004 90 10

Plastist läätsedega prillid ja samalaadsed tooted nägemise korrigeerimiseks, silmade
kaitsmiseks või muuks otstarbeks (v.a prillid nägemise kontrollimiseks, päikeseprillid,
kontaktläätsed, prilliläätsed ning prilliraamid)

2,9

0

9004 90 90

Muud kui plastist läätsedega prillid ja samalaadsed tooted nägemise korrigeerimiseks,
silmade kaitsmiseks või muuks otstarbeks (v.a prillid nägemise kontrollimiseks, päike
seprillid, kontaktläätsed, prilliläätsed ning prilliraamid)

2,9

0

9005 10 00

Binoklid

4,2

0

9005 80 00

Pikksilmad, astronoomilised ja muud optilised teleskoobid ning muud astronoomilised
instrumendid (v.a binoklid, raadioastronoomilised instrumendid ja muud mujal nimeta
tud instrumendid või seadmed)

4,2

0

9005 90 00

Binoklite, pikksilmade, astronoomiliste ja muude optiliste teleskoopide ning muude as
tronoomiliste instrumentide osad ja tarvikud, s.h raamid, mujal nimetamata

4,2

0
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9006 10 00

Kaamerad trükiplaatide või -silindrite valmistamiseks

4,2

0

9006 30 00

Kaamerad allvee- ja aerofotograafiaks või siseorganite meditsiiniliseks või kirurgiliseks
läbivaatuseks; võrdluskaamerad kohtumeditsiini ja kriminalistika tarbeks

4,2

0

9006 40 00

Kiirfotokaamerad (v.a alamrubriikidesse 9006 10 või 9006 30 kuuluvad erikaamerad)

3,2

0

9006 51 00

Peegelkaamerad, rullfilmile laiusega kuni 35 mm (v.a kiirfotokaamerad ja alamrubriiki
desse 9006 10 või 9006 30 kuuluvad erikaamerad)

4,2

0

9006 52 00

Kaamerad, rullfilmile laiusega kuni 35 mm (v.a kiirfotokaamerad, peegelkaamerad ja
alamrubriikidesse 9006 10 või 9006 30 kuuluvad erikaamerad)

4,2

0

9006 53 10

Ühekordse kasutusega kaamerad, rullfilmile laiusega 35 mm

4,2

0

9006 53 80

Kaamerad, rullfilmile laiusega kuni 35 mm (v.a kiirfotokaamerad, peegelkaamerad,
alamrubriikidesse 9006 10 või 9006 30 kuuluvad erikaamerad ja ühekordse kasutu
sega kaamerad)

4,2

0

9006 59 00

Kaamerad, rullfilmile laiusega kuni 35 mm või lamefilmile (v.a kiirfotokaamerad ja
alamrubriikidesse 9006 10 või 9006 30 kuuluvad erikaamerad)

4,2

0

9006 61 00

Fotograafias kasutatavad elektroonilised gaaslahenduslampidega välklambid

3,2

0

9006 69 00

Fotovälklambid (v.a elektroonilised gaaslahenduslambid)

3,2

0

9006 91 00

Fotokaamerate osad ja tarvikud, mujal nimetamata

3,7

0

9006 99 00

Fotovälklampide osad ja tarvikud, mujal nimetamata

3,2

0

9007 11 00

Kinokaamerad filmile laiusega alla 16 mm või filmile 2 × 8 mm

3,7

0

9007 19 00

Kinokaamerad filmile laiusega alates 16 mm (v.a filmile 2 × 8 mm)

3,7

0

9007 20 00

Kinoprojektorid

3,7

0

9007 91 00

Kinokaamerate osad ja tarvikud, mujal nimetamata

3,7

0
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9007 92 00

Kinoprojektorite osad ja tarvikud, mujal nimetamata

3,7

0

9008 10 00

Diaprojektorid

3,7

0

9008 20 00

Mikrofilmi, mikrofiši jm mikrovormide lugejad, kopeerimisseadmega või kopeerimis
seadmeta

3,7

0

9008 30 00

Kujutiste projektorid (v.a diaprojektorid ning mikrofilmi, mikrofiši jm mikrovormide
lugejad)

3,7

0

9008 40 00

Fotosuurendus- ja -vähendusseadmed

3,7

0

9008 90 00

Kujutiste projektorite ning fotosuurendus- ja -vähendusseadmete osad ja tarvikud, mu
jal nimetamata

3,7

0

9010 10 00

Aparatuur ja seadmed fotofilmide või kinofilmide ning rullides fotopaberi automaatil
mutamiseks või ilmutatud filmide automaatseks eksponeerimiseks fotopaberirullidele

2,7

0

9010 50 00

Foto- ja kinolaborite aparatuur ja seadmed, mujal nimetamata; negatoskoobid

2,7

0

9010 60 00

Projektsiooniekraanid

2,7

0

9010 90 00

Foto- ja kinolaborite aparatuuri ja seadmete, negatoskoopide ja projektsiooniekraanide
osad ja tarvikud, mujal nimetamata

2,7

0

9011 10 10

Optilised stereomikroskoobid, varustatud spetsiaalselt projekteeritud seadmetega pool
juhtplaatide või võrgustike käitlemiseks ja teisaldamiseks

Tollimaksuvaba

0

9011 10 90

Optilised stereomikroskoobid (v.a need, mis on varustatud spetsiaalselt projekteeritud
seadmetega pooljuhtplaatide või võrgustike käitlemiseks ja teisaldamiseks)

6,7

0

9011 20 10

Optilised mikrofotode tegemiseks kasutatavad mikroskoobid, varustatud spetsiaalselt
projekteeritud seadmetega pooljuhtplaatide või võrgustike käitlemiseks ja teisaldami
seks (v.a stereomikroskoobid)

Tollimaksuvaba

0

9011 20 90

Optilised mikrofotode ja mikrofilmide tegemiseks ning mikroprojektsiooniks kasutata
vad mikroskoobid (v.a mikroskoobid, mis on varustatud spetsiaalselt projekteeritud
seadmetega pooljuhtplaatide või võrgustike käitlemiseks ja teisaldamiseks ning stereo
mikroskoobid)

6,7

0

9011 80 00

Optilised mikroskoobid (v.a. mikrofotode ja mikrofilmide tegemiseks ning mikropro
jektsiooniks kasutatavad mikroskoobid, optilised stereomikroskoobid, silmakirurgias
kasutatavad binokulaarmikroskoobid ja instrumendid, seadmed ja masinad rubriigist
9031)

6,7

0
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9011 90 10

Osad ja tarvikud optilistele stereomikroskoopidele ning mikrofotode tegemiseks kasuta
tavate optilistele mikroskoopidele, mis on varustatud spetsiaalselt projekteeritud sead
metega pooljuhtplaatide või võrgustike käitlemiseks ja teisaldamiseks, mujal nimeta
mata

Tollimaksuvaba

0

9011 90 90

Osad ja tarvikud optilistele liitmikroskoopidele (v.a optilised stereomikroskoobid ning
optilised mikrofotode tegemiseks kasutatavad mikroskoobid, mis on varustatud spet
siaalselt projekteeritud seadmetega pooljuhtplaatide või võrgustike käitlemiseks ja tei
saldamiseks), mujal nimetamata

6,7

0

9012 10 10

Elektronmikroskoobid, varustatud spetsiaalselt projekteeritud seadmetega pooljuhtplaa
tide või võrgustike käitlemiseks ja teisaldamiseks

Tollimaksuvaba

0

9012 10 90

Elektron- ja prootonmikroskoobid ning difraktsiooniseadmed (v.a elektronmikroskoo
bid, mis on varustatud spetsiaalselt projekteeritud seadmetega pooljuhtplaatide või võr
gustike käitlemiseks ja teisaldamiseks)

3,7

0

9012 90 10

Osad ja tarvikud elektronmikroskoopidele, mis on varustatud spetsiaalselt projekteeri
tud seadmetega pooljuhtplaatide või võrgustike käitlemiseks ja teisaldamiseks, mujal ni
metamata

Tollimaksuvaba

0

9012 90 90

Osad ja tarvikud elektron- ja prootonmikroskoopidele ning difraktsiooniseadmetele (v.a
elektronmikroskoobid, mis on varustatud spetsiaalselt projekteeritud seadmetega pool
juhtplaatide või võrgustike käitlemiseks ja teisaldamiseks), mujal nimetamata

3,7

0

9013 10 00

Relvade teleskoopsihikud; periskoobid; teleskoobid, mis kuuluvad osadena grupis 90
või XVI jaotise gruppides 84 või 85 nimetatud masinate, seadmete, instrumentide ja
aparatuuri juurde

4,7

0

9013 20 00

Laserid (v.a laserdioodid)

4,7

0

9013 80 20

Aktiivmaatriks-vedelkristallseadmed

Tollimaksuvaba

0

9013 80 30

Vedelkristallseadmed, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9013 80 90

Suurendusklaasid, keermemõõdikud, stereoskoobid, kaleidoskoobid ja muud mujal gru
pis 90 nimetamata optikainstrumendid ja -aparatuur

4,7

0

9013 90 10

Vedelkristallekraanide (LCD) osad ja tarvikud

Tollimaksuvaba

0

9013 90 90

Osad ja tarvikud laseritele ja muudele grupis 90 nimetamata instrumentidele, aparaati
dele ja seadmetele, mujal nimetamata

4,7

0

9014 10 00

Suundkompassid

2,7

0

9014 20 20

Lennu- või kosmosenavigatsiooni inertsiaalnavigatsioonisüsteemid (v.a. kompassid ja
raadionavigatsiooniseadmed)

3,7

0
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9014 20 80

Lennu- või kosmosenavigatsiooniinstrumendid ja -seadmed (v.a. inertsiaalnavigatsiooni
süsteemid, kompassid ja raadionavigatsiooniseadmed)

3,7

0

9014 80 00

Navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed (v.a lennu- või kosmosenavigatsiooniinstru
mendid ja -seadmed, kompassid ja raadionavigatsiooniseadmed)

3,7

0

9014 90 00

Kompasside ja muude navigatsiooniinstrumentide ning -seadmete osad ja tarvikud, mu
jal nimetamata

2,7

0

9015 10 10

Elektroonilised kaugusmõõturid

3,7

0

9015 10 90

Mitteelektroonilised kaugusmõõturid

2,7

0

9015 20 10

Elektroonilised teodoliidid ja tahhümeetrid

3,7

0

9015 20 90

Mitteelektroonilised teodoliidid ja tahhümeetrid

2,7

0

9015 30 10

Elektroonilised nivelliirid

3,7

0

9015 30 90

Mitteelektroonilised nivelliirid

2,7

0

9015 40 10

Elektroonilised fotogramm-meetrilised instrumendid ja seadmed

3,7

0

9015 40 90

Mitteelektroonilised fotogramm-meetrilised instrumendid ja seadmed

2,7

0

9015 80 11

Elektroonilised meteoroloogia-, hüdroloogia- ja geofüüsikainstrumendid ja -seadmed (v.
a kompassid, kaugusmõõturid, teodoliidid, tahhümeetrid, nivelliirid ning fotogrammmeetrilised instrumendid ja seadmed)

3,7

0

9015 80 19

Elektroonilised geodeesia-, topograafia-, hüdrograafia- ja okeanograafiainstrumendid ja
-seadmed (v.a kompassid, kaugusmõõturid, teodoliidid, tahhümeetrid, nivelliirid ja foto
gramm-meetrilised mõõdistamise instrumendid ja seadmed)

3,7

0

9015 80 91

Geodeesias, topograafias, maamõõtmisel või nivelleerimisel kasutatavad mitteelektroo
nilised instrumendid ja seadmed ning hüdrograafiainstrumendid (v.a kompassid, kau
gusmõõturid, teodoliidid, tahhümeetrid, nivelliirid ja fotogramm-meetrilised mõõdista
mise instrumendid ja seadmed)

2,7

0

9015 80 93

Mitteelektroonilised meteoroloogia-, hüdroloogia- ja geofüüsikainstrumendid ja -sead
med (v.a kompassid, kaugusmõõturid, teodoliidid, tahhümeetrid, nivelliirid ning foto
gramm-meetrilised instrumendid ja seadmed)

2,7

0

9015 80 99

Okeanograafias kasutatavad mitteelektroonilised instrumendid ja seadmed (v.a kompas
sid, kaugusmõõturid, teodoliidid, tahhümeetrid, nivelliirid ja fotogramm-meetrilised
mõõdistamise instrumendid ja seadmed)

2,7

0
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9015 90 00

Osad ja tarvikud geodeesia-, topograafia-, fotogramm-meetrilise mõõdistamise-, hüdro
graafia-, okeanograafia-, hüdroloogia-, meteoroloogia- ja geofüüsikainstrumentidele ja
-seadmetele ning kaugusmõõturitele, mujal nimetamata

2,7

0

9016 00 10

Kaalud, mille tundlikkus on vähemalt 50 mg, vihtidega või ilma

3,7

0

9016 00 90

Osad ja tarvikud kaaludele, mille tundlikkus on vähemalt 50 mg, mujal nimetamata

3,7

0

9017 10 10

Joonestusmasinatena kasutatavad plotterid

Tollimaksuvaba

0

9017 10 90

Joonestuslauad ja -masinad, ka automaatsed (v.a plotterid)

2,7

0

9017 20 05

Joonestus- ja tähistusinstrumentidena kasutatavad plotterid

Tollimaksuvaba

0

9017 20 11

Joonestuskomplektid

2,7

0

9017 20 19

Joonestusinstrumendid (v.a joonestuslauad ja -masinad, plotterid ning joonestuskom
plektid)

2,7

0

9017 20 39

Tähistusinstrumendid

2,7

0

9017 20 90

Arvutusinstrumendid, k.a arvutuslükatid, arvutuskettad jms (v.a kalkulaatorid)

2,7

0

9017 30 10

Kruvikud ja nihikud

2,7

0

9017 30 90

Mõõdikud (v.a reguleerimisseadmeteta mõõdikud)

2,7

0

9017 80 10

Mõõdulatid, -lindid, jaotistega joonlauad

2,7

0

9017 80 90

Käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks, mujal nimetamata

2,7

0

9017 90 00

Osad ja tarvikud joonestus-, tähistus- või matemaatilistele arvutusinstrumentidele ja kä
siinstrumentidele pikkuse mõõtmiseks, mujal nimetamata

2,7

0

9018 11 00

Elektrokardiograafid

Tollimaksuvaba

0

9018 12 00

Skaneerivad ultraheliaparaadid

Tollimaksuvaba

0

9018 13 00

Magnetresonantstomograafid

Tollimaksuvaba

0

9018 14 00

Stsintigraafiaseadmed

Tollimaksuvaba

0

9018 19 10

Elektrodiagnostiline aparatuur kahe või enama füsioloogilise parameetri samaaegseks
jälgimiseks

Tollimaksuvaba

0

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/721

CN 2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kate
gooria

9018 19 90

Elektrodiagnostiline aparatuur, sh aparatuur organismi funktsionaalseks uurimiseks ja
füsioloogiliste parameetrite kontrolliks (v.a elektrokardiograafid, skaneerivad ultrahelia
paraadid, magnetresonantstomograafid, stsintigraafiaseadmed ja aparatuur kahe või
enama füsioloogilise parameetri samaaegseks jälgimiseks)

Tollimaksuvaba

0

9018 20 00

Meditsiinis, kirurgias, hambaravis ja veterinaarias kasutatav ultraviolett- või infrapunaa
paratuur

Tollimaksuvaba

0

9018 31 10

Meditsiinis, kirurgias, hambaravis ja veterinaarias kasutatavad plastiksüstlad, nõeltega
või ilma

Tollimaksuvaba

0

9018 31 90

Meditsiinis, kirurgias, hambaravis ja veterinaarias kasutatavad süstlad (v.a plastiksüst
lad), nõeltega või ilma

Tollimaksuvaba

0

9018 32 10

Meditsiinis, kirurgias, hambaravis ja veterinaarias kasutatavad torujad metallnõelad

Tollimaksuvaba

0

9018 32 90

Meditsiinis, kirurgias, hambaravis ja veterinaarias kasutatavad kirurgilised õmblusnõe
lad

Tollimaksuvaba

0

9018 39 00

Meditsiinis, kirurgias, hambaravis ja veterinaarias kasutatavad nõelad, kateetrid, kanüü
lid jms (v.a süstlad, torujad metallnõelad ja kirurgilised õmblusnõelad)

Tollimaksuvaba

0

9018 41 00

Hambaravi puurmasinad, ka muude hambaraviseadmetega samale alusele ühitatud

Tollimaksuvaba

0

9018 49 10

Puurid, kettad ja harjad kasutamiseks hambaravi puurmasinates

Tollimaksuvaba

0

9018 49 90

Hambaraviriistad ja -instrumendid, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9018 50 10

Mitteoptilised oftalmoloogilised instrumendid ja seadmed, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9018 50 90

Optilised oftalmoloogilised instrumendid ja seadmed, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9018 90 10

Vererõhu mõõtmise instrumendid ja seadmed

Tollimaksuvaba

0

9018 90 20

Meditsiinis, kirurgias ja veterinaarias kasutatavad endoskoobid

Tollimaksuvaba

0

9018 90 30

Hemodialüüsiseadmed (tehisneerud, nende abiseadmed, dialüsaatorid)

Tollimaksuvaba

0

9018 90 41

Ultraheli diatermiaseadmed

Tollimaksuvaba

0

9018 90 49

Diatermiaseadmed (v.a ultraheli-, ultraviolett- või infrapunaseadmed)

Tollimaksuvaba

0
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9018 90 50

Meditsiinis kasutatavad vereülekandeseadmed

Tollimaksuvaba

0

9018 90 60

Anesteesiaseadmed ja -instrumendid

Tollimaksuvaba

0

9018 90 70

Ultrahelilitotripsia seadmed

Tollimaksuvaba

0

9018 90 75

Närvistimulatsiooniseadmed

Tollimaksuvaba

0

9018 90 85

Meditsiini-, kirurgia- ja veterinaariainstrumendid ja -seadmed, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9019 10 10

Elektriline vibromassaažiaparatuur

Tollimaksuvaba

0

9019 10 90

Mehhanoteraapilised seadmed; massaažiaparatuur; seadmed patsientide psühholoogilise
seisundi kontrollimiseks (v.a elektriline vibromassaažiaparatuur)

Tollimaksuvaba

0

9019 20 00

Seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks, kunstliku hingamise aparaadid jm instru
mendid hingamisteede raviks

Tollimaksuvaba

0

9020 00 00

Hingamisaparaadid ja gaasimaskid (v.a mehaaniliste osade ja vahetatavate filtriteta kait
semaskid, kunstliku hingamise aparaadid jm instrumendid hingamisteede raviks)

1,7

0

9021 10 10

Ortopeedilised abivahendid

Tollimaksuvaba

0

9021 10 90

Lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks;

Tollimaksuvaba

0

9021 21 10

Plastist hambaproteesid

Tollimaksuvaba

0

9021 21 90

Muust materjalist kui plastist hambaproteesid

Tollimaksuvaba

0

9021 29 00

Hammaste toestus- või asendusvahendid (v.a hambaproteesid)

Tollimaksuvaba

0

9021 31 00

Liigeseproteesid

Tollimaksuvaba

0

9021 39 10

Silmaproteesid

Tollimaksuvaba

0

9021 39 90

Proteesid (v.a hambaproteesid, hammaste toestus- või asendusvahendid, liigeseproteesid
ja silmaproteesid)

Tollimaksuvaba

0

9021 40 00

Kuuldeaparaadid (v.a nende osad ning tarvikud)

Tollimaksuvaba

0

9021 50 00

Südamerütmurid südamelihaste stimuleerimiseks (v.a nende osad ja tarvikud)

Tollimaksuvaba

0

9021 90 10

Kuuldeaparaatide osad ja tarvikud, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0
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9021 90 90

Kaasaskantavad või kehasse implanteeritud füüsilisi puudeid kompenseerivad abivahen
did (v.a proteesid, kuuldeaparaadid, s.h osad ja tarvikud, ja südamerütmurid südameli
haste stimuleerimiseks)

Tollimaksuvaba

0

9022 12 00

Kompuutertomograafid

Tollimaksuvaba

0

9022 13 00

Röntgenikiirgusel põhinevad hambaravis kasutatavad seadmed

Tollimaksuvaba

0

9022 14 00

Röntgenikiirgusel põhinevad seadmed, kasutamiseks meditsiinis, kirurgias või veteri
naarias (v.a hambaravis kasutatavad seadmed ja kompuutertomograafid)

Tollimaksuvaba

0

9022 19 00

Röntgenikiirgusel põhinevad seadmed (v.a seadmed kasutamiseks meditsiinis, kirurgias,
hambaravis või veterinaarias)

Tollimaksuvaba

0

9022 21 00

Alfa-, beeta- või gammakiirgusel töötavad seadmed, mis on mõeldud kasutamiseks me
ditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias

Tollimaksuvaba

0

9022 29 00

Alfa-, beeta- või gammakiirgusel töötavad seadmed (v.a seadmed kasutamiseks meditsii
nis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias)

2,1

0

9022 30 00

Röntgenikiiretorud

2,1

0

9022 90 10

Fluorestseeruvad röntgeniekraanid ja võimendavad röntgeniekraanid; hajumisekraanid
ja -võrgud

2,1

0

9022 90 90

Röntgenikiirguse generaatorid (v.a röntgenikiiretorud, kõrgepingegeneraatorid, juhti
mispuldid ja -kilbid, lauad, toolid jm vahendid uuringuteks ja raviks, rubriigi 9022
seadmete osad ja tarvikud, mujal nimetamata)

2,1

0

9023 00 10

Instrumendid, seadmed ning mudelid, mida kasutatakse füüsika, keemia või tehniliste
õppeainete õpetamiseks

1,4

0

9023 00 80

Instrumendid, seadmed ning mudelid, mida kasutatakse vaid demonstratsiooni otstar
bel, näiteks koolitundides ja näitustel (v.a rubriigi 8805 maapealse lennutreeningu sead
med, rubriigi 9705 kollektsiooniobjektid, rubriigi 9706 üle saja aasta vanused antiike
semed ning füüsika, keemia või tehniliste õppeainete õpetamiseks kasutatavad instru
mendid, seadmed ning mudelid)

1,4

0

9024 10 10

Elektroonilised masinad ja seadmed metallide mehaaniliste omaduste määramiseks

3,2

0

9024 10 91

Mitteelektroonilised masinad ja seadmed metallide mehaaniliste omaduste määrami
seks, universaalsed või tõmbetugevuse määramiseks

2,1

0

9024 10 93

Mitteelektroonilised masinad ja seadmed metallide kõvaduse testimiseks

2,1

0

9024 10 99

Mitteelektroonilised masinad ja seadmed metallide mehaaniliste omaduste määrami
seks, (v.a universaalsed või tõmbetugevuse määramiseks ning kõvaduse testimiseks ka
sutatavad masinad ja seadmed)

2,1

0
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9024 80 10

Elektroonilised masinad ja seadmed materjalide (v.a metallid) mehaaniliste omaduste
määramiseks

3,2

0

9024 80 91

Mitteelektroonilised masinad ja seadmed tekstiilmaterjali, paberi ja papi mehaaniliste
omaduste määramiseks

2,1

0

9024 80 99

Mitteelektroonilised masinad ja seadmed materjalide (v.a metallid, tekstiilmaterjal, paber
ja papp) mehaaniliste omaduste määramiseks

2,1

0

9024 90 00

Osad ja tarvikud masinatele ja seadmetele materjalide mehaaniliste omaduste määrami
seks, mujal nimetamata

2,1

0

9025 11 20

Meditsiinilised või veterinaarsed vahetu lugemiga vedeliktäitega termomeetrid

Tollimaksuvaba

0

9025 11 80

Vahetu lugemiga vedeliktäitega termomeetrid, muude instrumentidega kombineerimata
(v.a meditsiinilised või veterinaarsed termomeetrid)

2,8

0

9025 19 20

Elektroonilised termomeetrid ja püromeetrid, muude instrumentidega kombineerimata

3,2

0

9025 19 80

Mitteelektroonilised termomeetrid ja püromeetrid, muude instrumentidega kombineeri
mata (v.a vahetu lugemiga vedeliktäitega termomeetrid)

2,1

0

9025 80 20

Baromeetrid, muude instrumentidega kombineerimata

2,1

0

9025 80 40

Elektroonilised hüdromeetrid, areomeetrid jm vedelikesse asetatavad mõõteriistad, hü
gromeetrid ja psühromeetrid, üksteise või termomeetritega või baromeetritega kombi
neerituna või mitte

3,2

0

9025 80 80

Mitteelektroonilised hüdromeetrid, areomeetrid jm vedelikesse asetatavad mõõteriistad,
hügromeetrid ja psühromeetrid, üksteise või termomeetritega või baromeetritega kom
bineerituna või mitte

2,1

0

9025 90 00

Hüdromeetrite, areomeetrite jm vedelikesse asetatavate mõõteriistade, termomeetrite,
püromeetrite, baromeetrite, hügromeetrite ja psühromeetrite osad ja tarvikud, mujal ni
metamata

3,2

0

9026 10 21

Elektroonilised voolumõõdikud vedelike kulu või taseme mõõtmiseks või kontrollimi
seks (v.a arvestid ja regulaatorid)

Tollimaksuvaba

0

9026 10 29

Elektroonilised instrumendid ja seadmed vedelike kulu või taseme mõõtmiseks või
kontrollimiseks (v.a voolumõõdikud, arvestid ja regulaatorid)

Tollimaksuvaba

0

9026 10 81

Mitteelektroonilised voolumõõdikud vedelike kulu või taseme mõõtmiseks või kontrol
limiseks (v.a arvestid ja regulaatorid)

Tollimaksuvaba

0

9026 10 89

Mitteelektroonilised instrumendid ja seadmed vedelike kulu või taseme mõõtmiseks või
kontrollimiseks (v.a voolumõõdikud, arvestid ja regulaatorid)

Tollimaksuvaba

0

9026 20 20

Elektroonilised instrumendid ja seadmed vedelike või gaasi rõhu mõõtmiseks või kont
rollimiseks (v.a regulaatorid)

Tollimaksuvaba

0
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9026 20 40

Toru- ja metallmembraanmanomeetrid

Tollimaksuvaba

0

9026 20 80

Mitteelektroonilised instrumendid ja seadmed vedelike või gaasi rõhu mõõtmiseks või
kontrollimiseks (v.a toru- ja metallmembraanmanomeetrid ning regulaatorid)

Tollimaksuvaba

0

9026 80 20

Elektroonilised instrumendid ja seadmed vedelike või gaasi parameetrite mõõtmiseks
või kontrollimiseks, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9026 80 80

Mitteelektroonilised instrumendid ja seadmed vedelike või gaasi parameetrite mõõtmi
seks või kontrollimiseks, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9026 90 00

Osad ja tarvikud instrumentidele ja seadmetele vedelike või gaasi kulu, taseme, rõhu
jms parameetrite mõõtmiseks või kontrollimiseks, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9027 10 10

Elektroonilised gaasi- ja suitsuanalüsaatorid

2,5

0

9027 10 90

Mitteelektroonilised gaasi- ja suitsuanalüsaatorid

2,5

0

9027 20 00

Kromatograafid ja elektroforeesiaparatuur

Tollimaksuvaba

0

9027 30 00

Spektromeetrid, spektrofotomeetrid ja spektrograafid, mis kasutavad optilist kiirgust
(ultraviolettkiirgus, nähtav kiirgus, infrapunane kiirgus)

Tollimaksuvaba

0

9027 50 00

Instrumendid ja seadmed füüsikaliseks või keemiliseks analüüsiks, mis kasutavad ultra
violettkiirgust, nähtavat kiirgust või infrapunast kiirgust (v.a spektromeetrid, spektrofo
tomeetrid, spektrograafid ja gaasi- või suitsuanalüsaatorid)

Tollimaksuvaba

0

9027 80 05

Eksponomeetrid

2,5

0

9027 80 11

Elektroonilised pH-meetrid, rH-meetrid ja muu aparatuur juhtivuse mõõtmiseks

Tollimaksuvaba

0

9027 80 13

Elektroonilised seadmed pooljuhtmaterjalide, vedelkristallaluste ja nendega seotud iso
latsiooni- või juhtivate kihtide füüsikaliste omaduste määramiseks pooljuhtplaatide või
vedelkristallseadmete valmistamise käigus

Tollimaksuvaba

0

9027 80 17

Elektroonilised instrumendid ja seadmed füüsikaliseks või keemiliseks analüüsiks, vis
koossuse, poorsuse, paisumise, pindpinevuse jms omaduste mõõtmiseks ning soojuse,
heli või valguse mõõtmiseks, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9027 80 91

Mitteelektroonilised viskosimeetrid, poorsusmõõturid ja paisumismõõturid

Tollimaksuvaba

0

9027 80 93

Mitteelektroonilised seadmed pooljuhtmaterjalide, vedelkristallaluste ja nendega seotud
isolatsiooni- või juhtivate kihtide füüsikaliste omaduste määramiseks pooljuhtplaatide
või vedelkristallseadmete valmistamise käigus

Tollimaksuvaba

0
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9027 80 97

Mitteelektroonilised instrumendid ja seadmed füüsikaliseks või keemiliseks analüüsiks,
pindpinevuse jms omaduste kindlakstegemiseks ning soojuse või heli mõõtmiseks, mu
jal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9027 90 10

Mikrotoomid

2,5

0

9027 90 50

Osad ja tarvikud instrumendidele ja seadmetele, mida kasutatakse füüsikaliseks või kee
miliseks analüüsiks (nt polari-, refrakto-, spektromeetrid), instrumentidele ja seadme
tele, mida kasutatakse viskoossuse, poorsuse, paisumise, pindpinevuse jms omaduste
mõõtmiseks ja kontrollimiseks, instrumentidele ja seadmetele, mida kasutatakse soo
jus-, heli- või valgushulga mõõtmiseks ja kontrollimiseks, sh eksponomeetrid, (v.a
gaasi- ja suitsuanalüsaatorid), mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9027 90 80

Mikrotoomide või gaasi- või suitsuanalüsaatorite osad ja tarvikud, mujal nimetamata

2,5

0

9028 10 00

Gaasiarvestid, sh nende kalibreerimisseadmed

2,1

0

9028 20 00

Vedelikumõõturid, sh nende kalibreerimisseadmed

2,1

0

9028 30 11

Ühefaasilised vahelduvvoolu elektriarvestid, sh nende kalibreerimisseadmed

2,1

0

9028 30 19

Mitmefaasilised vahelduvvoolu elektriarvestid, sh nende kalibreerimisseadmed

2,1

0

9028 30 90

Alalisvoolu elektriarvestid, sh nende kalibreerimisseadmed

2,1

0

9028 90 10

Elektriarvestite osad ja tarvikud, mujal nimetamata

2,1

0

9028 90 90

Gaasiarvestite või vedelikumõõturite osad ja tarvikud, mujal nimetamata

2,1

0

9029 10 00

Pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, läbisõidumõõturid, sammuloen
durid jms (v.a gaasi-, vedeliku- ja elektriarvestid)

1,9

0

9029 20 31

Sõidukite kiirusmõõdikud

2,6

0

9029 20 38

Kiirusmõõdikud ja tahhomeetrid (v.a sõidukite kiirusmõõdikud ja tahhomeetrid)

2,6

0

9029 20 90

Stroboskoobid

2,6

0

9029 90 00

Pöördeloendurite, tootehulgaloendurite, taksomeetrite, läbisõidumõõturite, sammuloen
durite jms, kiirusmõõdikute ning tahhomeetrite ja stroboskoopide osad ja tarvikud,
mujal nimetamata

2,2

0

9030 10 00

Instrumendid ja seadmed ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või tuvastamiseks

4,2

0

9030 20 10

Elektronostsilloskoobid ja -ostsillograafid

4,2

0
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9030 20 30

Ostsilloskoobid ja -ostsillograafid, salvestusseadmega (v.a elektronostsilloskoobid ja
-ostsillograafid)

Tollimaksuvaba

0

9030 20 91

Elektroonilised ostsilloskoobid ja -ostsillograafid, salvestusseadmeta (v.a elektronostsil
loskoobid ja -ostsillograafid)

Tollimaksuvaba

0

9030 20 99

Mitteelektroonilised salvestusseadmeta ostsilloskoobid ja -ostsillograafid (v.a elektro
nostsilloskoobid ja -ostsillograafid)

2,1

0

9030 31 00

Multimeetrid pinge, voolutugevuse, takistuse või võimsuse mõõtmiseks või kontrollimi
seks, salvestusseadmeta

4,2

0

9030 32 00

Multimeetrid, salvestusseadmega

Tollimaksuvaba

0

9030 33 10

Elektroonilised instrumendid ja seadmed pinge, voolutugevuse, takistuse või võimsuse
mõõtmiseks või kontrollimiseks, salvestusseadmeta (v.a multimeetrid ning ostsilloskoo
bid ja -ostsillograafid)

4,2

0

9030 33 91

Voltmeetrid, salvestusseadmeta

2,1

0

9030 33 99

Mitteelektroonilised instrumendid ja seadmed pinge, voolutugevuse, takistuse või võim
suse mõõtmiseks või kontrollimiseks, salvestusseadmeta (v.a multimeetrid, voltmeetrid
ning ostsilloskoobid ja -ostsillograafid)

2,1

0

9030 39 00

Instrumendid ja seadmed pinge, voolutugevuse, takistuse või võimsuse mõõtmiseks või
kontrollimiseks, salvestusseadmega (v.a multimeetrid ning ostsilloskoobid ja -ostsillo
graafid)

Tollimaksuvaba

0

9030 40 00

Instrumendid ja seadmed elektriliste suuruste mõõtmiseks või kontrollimiseks, spet
siaalselt telekommunikatsioonide tarbeks (näiteks ülekostemõõturid, võimendusmõõtu
rid, moonutusmõõturid, psofomeetrid)

Tollimaksuvaba

0

9030 82 00

Instrumendid ja seadmed pooljuhtplaatide või -seadmete mõõtmiseks või kontrollimi
seks

Tollimaksuvaba

0

9030 84 00

Instrumendid ja seadmed elektriliste suuruste mõõtmiseks või kontrollimiseks, salves
tusseadmega (v.a seadmed spetsiaalselt telekommunikatsioonide tarbeks, multimeetrid,
ostsilloskoobid ja -ostsillograafid ning aparaadid pooljuhtplaatide või -seadmete mõõt
miseks või kontrollimiseks)

Tollimaksuvaba

0

9030 89 30

Elektroonilised instrumendid ja seadmed elektriliste suuruste mõõtmiseks või kontrolli
miseks, salvestusseadmeta, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9030 89 90

Mitteelektroonilised instrumendid ja seadmed elektriliste suuruste mõõtmiseks või
kontrollimiseks, salvestusseadmeta, mujal nimetamata

2,1

0

9030 90 20

Osad ja tarvikud instrumentidele ja seadmetele pooljuhtplaatide või -seadmete mõõtmi
seks või kontrollimiseks, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0
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9030 90 85

Osad ja tarvikud instrumentidele ja seadmetele elektriliste suuruste mõõtmiseks või
kontrollimiseks ja ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või tuvastamiseks, mujal nimeta
mata (v.a osad ja tarvikud instrumentidele ja seadmetele pooljuhtplaatide või -seadmete
mõõtmiseks või kontrollimiseks)

2,5

0

9031 10 00

Mehaaniliste osade balansseerimismasinad

2,8

0

9031 20 00

Katsestendid mootoritele, generaatoritele, pumpadele jms

2,8

0

9031 41 00

Optikariistad ja -instrumendid pooljuhtplaatide või -seadmete kontrollimiseks või pool
juhtseadmete tootmisel kasutatavate fotomaskide või võrgustike kontrollimiseks

Tollimaksuvaba

0

9031 49 10

Profiilprojektorid

2,8

0

9031 49 90

Optikariistad, -instrumendid ja -masinad mõõtmiseks ja kontrollimiseks, mujal grupis
90 nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9031 80 32

Elektroonilised instrumendid, seadmed ja masinad pooljuhtplaatide või -seadmete kont
rollimiseks või pooljuhtseadmete tootmisel kasutatavate fotomaskide või võrgustike
kontrollimiseks

2,8

0

9031 80 34

Elektroonilised instrumendid, seadmed ja masinad geomeetriliste suuruste mõõtmiseks
ja kontrollimiseks (v.a pooljuhtplaatide või -seadmete kontrollimiseks või pooljuhtsead
mete tootmisel kasutatavate fotomaskide või võrgustike kontrollimiseks)

2,8

0

9031 80 38

Elektroonilised instrumendid, seadmed ja masinad mõõtmiseks ja kontrollimiseks, mu
jal grupis 90 nimetamata

4

0

9031 80 91

Mitteelektroonilised ja mitteoptilised instrumendid, seadmed ja masinad geomeetriliste
suuruste mõõtmiseks ja kontrollimiseks (v.a käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks)

2,8

0

9031 80 98

Mitteelektroonilised ja mitteoptilised instrumendid, seadmed ja masinad mõõtmiseks ja
kontrollimiseks, mujal grupis 90 nimetamata

4

0

9031 90 20

Osad ja tarvikud optikariistadele ja -instrumentidele pooljuhtplaatide või -seadmete
kontrollimiseks või pooljuhtseadmete tootmisel kasutatavate fotomaskide või võrgus
tike kontrollimiseks või pooljuhtplaatide pinnal olevate osakeste saaste mõõtmiseks,
mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9031 90 30

Osad ja tarvikud elektroonilistele instrumentidele, seadmetele ja masinatele pooljuht
plaatide või -seadmete kontrollimiseks või pooljuhtseadmete tootmisel kasutatavate fo
tomaskide või võrgustike kontrollimiseks, mujal nimetamata

2,8

0

9031 90 85

Osad ja tarvikud instrumentidele, seadmetele ja masinatele mõõtmiseks ja kontrollimi
seks, mujal nimetamata

2,8

0
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9032 10 20

Elektroonilised termostaadid

2,8

0

9032 10 81

Mitteelektroonilised automaatregulatsiooni ja automaatkontrolli termostaadid, elektri
lise lülitusseadmega

2,1

0

9032 10 89

Mitteelektroonilised termostaadid, elektrilise lülitusseadmeta

2,1

0

9032 20 00

Manostaadid (v.a klapid, kraanid ja ventiilid rubriigist 8481)

2,8

0

9032 81 00

Hüdraulilised või pneumaatilised automaatregulatsiooni- ja automaatkontrolliinstru
mendid ning -seadmed (v.a klapid, kraanid ja ventiilid rubriigist 8481)

2,8

0

9032 89 00

Automaatregulatsiooni- ja automaatkontrolliinstrumendid ning -seadmed (v.a hüdrauli
lised või pneumaatilised automaatregulatsiooni- ja automaatkontrolliinstrumendid ning
-seadmed, manostaadid, termostaadid ning klapid, kraanid ja ventiilid rubriigist 8481)

2,8

0

9032 90 00

Osad ja tarvikud automaatregulatsiooni- ja automaatkontrolliinstrumentidele ning
-seadmetele, mujal nimetamata

2,8

0

9033 00 00

Grupi 90 masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri osad ja tarvikud (mujal käes
olevas grupis nimetamata)

3,7

0

9101 11 00

Elektrilised väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega käekellad,
stopperseadmega või stopperseadmeta, ainult mehaanilise näidikuga (v.a kellad terasest
tagaküljega)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0

9101 19 00

Elektrilised väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega käekellad,
stopperseadmega või stopperseadmeta, optoelektroonilise näidikuga ning kombineeri
tud mehaanilise ja optoelektroonilise näidikuga (v.a kellad terasest tagaküljega)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0

9101 21 00

Väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega käekellad, stopper
seadmega või stopperseadmeta, automaatselt üleskeeratavad (v.a kellad terasest tagakül
jega)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0

9101 29 00

Väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega käekellad, stopper
seadmega või stopperseadmeta, ainult käsitsi üleskeeratavad (v.a kellad terasest tagakül
jega)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0

9101 91 00

Elektrilised väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega taskukel
lad jms kellad, sh stopperid (v.a kellad terasest tagaküljega ja käekellad)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0

9101 99 00

Väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega taskukellad jms kel
lad, sh stopperid, automaatse või käsitsi üleskeeramisega (v.a kellad terasest tagaküljega
ja käekellad)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0
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9102 11 00

Elektrilised käekellad, stopperseadmega või stopperseadmeta, ainult mehaanilise näidik
uga (v.a väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega kellad)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0

9102 12 00

Elektrilised käekellad, stopperseadmega või stopperseadmeta, ainult optoelektroonilise
näidikuga (v.a väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega kellad)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0

9102 19 00

Elektrilised käekellad, stopperseadmega või stopperseadmeta, kombineeritud optoelek
troonilise ja mehaanilise näidikuga (v.a väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud
metallist korpusega kellad)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0

9102 21 00

Käekellad, stopperseadmega või stopperseadmeta, automaatselt üleskeeratavad (v.a vää
rismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega kellad)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0

9102 29 00

Käekellad, stopperseadmega või stopperseadmeta, ainult käsitsi üleskeeratavad (v.a vää
rismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega kellad)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0

9102 91 00

Elektrilised taskukellad jms kellad, sh stopperid (v.a väärismetallist või väärismetalliga
plakeeritud metallist korpusega kellad)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0

9102 99 00

Taskukellad jms kellad, sh stopperid, automaatse või käsitsi üleskeeramisega (v.a vääris
metallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega kellad)

4,5 MIN
0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR
p/st

0

9103 10 00

Elektrilised käekellamehhanismiga kellad (v.a rubriigi 9101 või 9102 käekellad, tasku
kellad jms ning rubriigi 9104 armatuurlaua kellad jms)

4,7

0

9103 90 00

Käekellamehhanismiga kellad (v.a elektriliselt töötavad kellad, rubriigi 9101 või 9102
käekellad, taskukellad jms ning rubriigi 9104 armatuurlaua kellad jms)

4,7

0

9104 00 00

Armatuurlaua kellad jms kellad mootorsõidukite, õhusõidukite, kosmosesõidukite ja
laevade jaoks

3,7

0

9105 11 00

Elektrilised äratuskellad

4,7

0

9105 19 00

Äratuskellad, mitte-elektrilised

3,7

0

9105 21 00

Elektrilised seinakellad

4,7

0

9105 29 00

Seinakellad, mitte-elektrilised

3,7

0
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9105 91 00

Elektrilised kellad (v.a rubriigi 9101 või 9102 käekellad, taskukellad jms, rubriigi 9103
käekellamehhanismiga kellad ning rubriigi 9104 armatuurlaua kellad jms, äratus- ja
seinakellad)

4,7

0

9105 99 10

Mitteelektrilised laua- või kaminakellad (v.a äratuskellad)

3,7

0

9105 99 90

Mitteelektrilised kellad (v.a rubriigi 9101 või 9102 käekellad, taskukellad jms, rubriigi
9103 käekellamehhanismiga kellad ning rubriigi 9104 armatuurlaua kellad jms, äratusja seinakellad ning laua- või kaminakellad)

3,7

0

9106 10 00

Ajaregistraatorid ja ajasalvestusseadmed

4,7

0

9106 90 10

Protsessitaimerid, stopperid jms

4,7

0

9106 90 80

Kellaaja registreerimise seadmed ning seadmed ajavahemike mõõtmiseks või registreeri
miseks või muud ajanäitamisseadmed kellamehhanismi või sünkroonmootoriga (v.a
kellad rubriikidest 9101 kuni 9105, ajaregistraatorid, ajasalvestusseadmed ja protsessi
taimerid, stopperid jms)

4,7

0

9107 00 00

Kellamehhanismi või sünkroonmootoriga aeglülitid

4,7

0

9108 11 00

Komplektsed ja kokkupandud käekellamehhanismid, elektriga töötavad, ainult mehaa
nilise näidikuga või seadmega, mis võimaldab mehaanilise näidiku paigaldamist

4,7

0

9108 12 00

Komplektsed ja kokkupandud käekellamehhanismid, elektriga töötavad, ainult optoe
lektroonilise näidikuga

4,7

0

9108 19 00

Komplektsed ja kokkupandud käekellamehhanismid, elektriga töötavad, kombineeritud
optoelektroonilise ja mehaanilise näidikuga, numbrilaua ja ostutitega või ilma

4,7

0

9108 20 00

Komplektsed ja kokkupandud käekellamehhanismid, automaatselt üleskeeratavad

5 MIN
0,17 EUR p/st

0

9108 90 00

Komplektsed ja kokkupandud käekellamehhanismid, ainult käsitsi üleskeeratavad

5 MIN
0,17 EUR p/st

0

9109 11 00

Komplektsed ja kokkupandud äratuskellamehhanismid, elektriga töötavad (v.a käekella
mehhanismid)

4,7

0

9109 19 00

Komplektsed ja kokkupandud kellamehhanismid, elektriga töötavad (v.a äratuskella- ja
käekellamehhanismid)

4,7

0
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9109 90 00

Komplektsed ja kokkupandud kellamehhanismid (v.a elektriga töötavad kellamehhanis
mid ja käekellamehhanismid)

4,7

0

9110 11 10

Komplektsed, kokkupanemata või osaliselt kokkupandud kellamehhanismid (kellameh
hanismikomplektid), ankruratta ja juusvedruga

5 MIN
0,17 EUR p/st

0

9110 11 90

Komplektsed, kokkupanemata või osaliselt kokkupandud kellamehhanismid (kellameh
hanismikomplektid) (v.a ankruratta ja juusvedruga)

4,7

0

9110 12 00

Kokkupandud mittekomplektsed käekellamehhanismid

3,7

0

9110 19 00

Esmaselt kokkupandud, reguleerimata kellamehhanismid

4,7

0

9110 90 00

Komplektsed, kokkupanemata või osaliselt kokkupandud kellamehhanismid (kellameh
hanismikomplektid); kokkupandud mittekomplektsed kellamehhanismid (v.a esmaselt
kokkupandud, reguleerimata kellamehhanismid)

3,7

0

9111 10 00

Rubriigi 9101 või 9102 käe-, tasku- vms kellade korpused, väärismetallist või vääris
metalliga plakeeritud

0,5 EUR p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

0

9111 20 00

Rubriigi 9101 või 9102 käe-, tasku- vms kellade korpused, mitteväärismetallist, ka kul
latud või hõbetatud

0,5 EUR p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

0

9111 80 00

Rubriigi 9101 või 9102 käe-, tasku- vms kellade korpused, muu kui väärismetallist,
väärismetalliga plakeeritud või mitteväärismetallist

0,5 EUR p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

0

9111 90 00

Rubriigi 9101 või 9102 käe-, tasku- vms kellade korpuste osad, mujal nimetamata

0,5 EUR p/st
MIN 2,7 MAX
4,6

0

9112 20 00

Kella- ja käekellakorpused (v.a rubriigi 9101 või 9102 käe-, tasku- vms kellade korpu
sed)

2,7

0

9112 90 00

Kella- ja käekellakorpuste osad, mujal nimetamata (v.a rubriigi 9101 või 9102 käe-,
tasku- vms kelladele)

2,7

0

9113 10 10

Kellarihmad, -võrud ja -ketid, nende osad, väärismetallist, mujal nimetamata

2,7

0

9113 10 90

Kellarihmad, -võrud ja -ketid, nende osad, väärismetalliga plakeeritud metallist, mujal
nimetamata

3,7

0

9113 20 00

Kellarihmad, -võrud ja -ketid, nende osad, mitteväärismetallist, ka kullatud või hõbeta
tud, mujal nimetamata

6

0

9113 90 10

Kellarihmad, -võrud ja -ketid, nende osad, nahast või plastnahast, mujal nimetamata

6

0

9113 90 80

Kellarihmad, -võrud ja -ketid, nende osad, mujal nimetamata

6

0
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9114 10 00

Kellade või käekellade vedrud, sh juusvedrud

3,7

0

9114 20 00

Kellakivid kelladele või käekelladele (v.a vääriskivid kellade ja käekellade korpustele)

2,7

0

9114 30 00

Numbrilauad kelladele või käekelladele

2,7

0

9114 40 00

Plaadid ja sillad kelladele või käekelladele

2,7

0

9114 90 00

Kellade või käekellade osad, mujal nimetamata

2,7

0

9201 10 10

Uued pianiinod

4

0

9201 10 90

Kasutatud pianiinod

4

0

9201 20 00

Tiibklaverid

4

0

9201 90 00

Klavessiinid jt klahvkeelpillid (v.a klaverid)

4

0

9202 10 10

Viiulid

3,2

0

9202 10 90

Poognaga mängitavad keelpillid (v.a viiulid)

3,2

0

9202 90 30

Kitarrid

3,2

0

9202 90 80

Mandoliinid, kandled jt keelpillid (v.a klahvkeelpillid, poognaga mängitavad keelpillid
ning kitarrid)

3,2

0

9205 10 00

Vaskpuhkpillid

3,2

0

9205 90 10

Akordionid jms muusikariistad

3,7

0

9205 90 30

Suupillid

3,7

0

9205 90 50

Viledega klahvorelid; harmooniumid jms lahtiste metallkeeltega klahvpillid

3,2

0

9205 90 90

Puhkpillid (v.a vaskpuhkpillid, akordionid jms instrumendid, suupillid, viledega klahvo
relid ja harmooniumid jms lahtiste metallkeeltega klahvpillid)

3,2

0

9206 00 00

Löökpillid (näiteks trummid, ksülofonid, taldrikud, kastanjetid, marakaad)

3,2

0
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9207 10 10

Klahvpillid, mille heli tekitatakse või võimendatakse elektriliselt

3,2

0

9207 10 30

Klahvistikuga elektriklaverid

3,2

0

9207 10 50

Klahvistikuga süntesaatorid

3,2

0

9207 10 80

Klahvistikuga muusikariistad, mille heli tekitatakse või võimendatakse elektriliselt (v.a
orelid, elektriklaverid, süntesaatorid ja akordionid)

3,2

0

9207 90 10

Kitarrid, mille heli tekitatakse või võimendatakse elektriliselt

3,7

0

9207 90 90

Akordionid ja klahvistikuta muusikariistad, mille heli tekitatakse või võimendatakse
elektriliselt (v.a kitarrid)

3,7

0

9208 10 00

Mängutoosid

2,7

0

9208 90 00

Laadaorelid, leierkastid, mehaanilised laululinnud, muusikalised saed jm muusikariistad,
mis ei kuulu grupi 92 ühtegi teise rubriiki; igat liiki peibutusviled; viled, sarved jm su
uga puhutavad signaalinstrumendid

3,2

0

9209 30 00

Muusikariistade keeled

2,7

0

9209 91 00

Klaveriosad ja -tarvikud, mujal nimetamata

2,7

0

9209 92 00

Osad ja tarvikud klahvistikuta keelpillidele, mujal nimetamata (v.a keeled ning osad ja
tarvikud muusikariistadele, mille heli tekitatakse või võimendatakse elektriliselt)

2,7

0

9209 94 00

Osad ja tarvikud muusikariistadele, mille heli tekitatakse või võimendatakse elektrili
selt, mujal nimetamata

2,7

0

9209 99 20

Osad ja tarvikud klarnetitele, trompetitele, torupillidele, viledega klahvorelitele, har
mooniumidele jms lahtiste metallkeeltega klahvpillidele, akordionidele jms instrumenti
dele, suupillidele ja muudele rubriigi 9205 vaskpuhkpillidele, mujal nimetamata

2,7

0

9209 99 40

Metronoomid, helihargid ja kammertonid

3,2

0

9209 99 50

Mängutooside mehhanismid

1,7

0

9209 99 70

Osad ja tarvikud muusikariistadele (näiteks kaardid, kettad ja rullid mehaanilistele muu
sikariistadele), laadaorelitele, mehaanilistele laululindudele jt muusikariistadele, mujal
nimetamata (v.a metronoomid, helihargid, kammertonid, mängutooside mehhanismid,
muusikariistade keeled; osad ja tarvikud klaveritele, klahvistikuta keelpillidele, viledega
klahvorelitele, harmooniumitele jms klahvistikuga muusikainstrumentidele ja puhkpilli
dele)

2,7

0
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9301 11 00

Suurtükiväerelvad (näiteks suurtükid, haubitsad ja mortiirid), iseliikuvad

Tollimaksuvaba

0

9301 19 00

Suurtükiväerelvad (näiteks suurtükid, haubitsad ja mortiirid), mitte-iseliikuvad

Tollimaksuvaba

0

9301 20 00

Raketilennutusseadmed; leegiheitjad; granaadiheitjad; torpeedoaparaadid jm heitjad

Tollimaksuvaba

0

9301 90 00

Sõjaväerelvad, sh püstolkuulipildujad (v.a suurtükiväerelvad, raketilennutusseadmed,
leegiheitjad, granaadiheitjad, torpeedoaparaadid jm heitjad, revolvrid ja püstolid rubrii
gist 9302 ning rubriigi 9307 lõike- ja torkerelvad)

Tollimaksuvaba

0

9302 00 00

Revolvrid ja püstolid (v.a revolvrid ja püstolid rubriigist 9303 või 9304 ning püstol
kuulipildujad)

2,7

0

9303 10 00

Eestlaetavad tulirelvad, sobimatud padrunite kasutamiseks

3,2

0

9303 20 10

Spordi-, jahi- või märkilaskmishaavlipüssid, siledate raudadega, üheraudsed (v.a eestlae
tavad tulirelvad ja vedru-, õhu- või gaasipüssid)

3,2

0

9303 20 95

Spordi-, jahi- või märkilaskmishaavlipüssid, ühe või kahe sileda rauaga kombineerituna
vintrauaga, ja kaheraudsed sileda rauaga püssid

3,2

0

9303 30 00

Spordi-, jahi- ja märkilaskmisvintpüssid, ühe või enama vintrauaga (muu kui vedru-,
õhu- või gaasipüssid)

3,2

0

9303 90 00

Muud tulirelvad ja samalaadsed seadmed, milles kasutatakse lõhkelaengut (v.a spordi-,
jahi- või märkilaskmisvintpüssid, revolvrid ja püstolid rubriigist 9302 ja sõjaväerelvad)

3,2

0

9304 00 00

Vedru-, õhu- või gaasipüssid ja -püstolid, kumminuiad jm mitte-tulirelvad (v.a mõõgad,
pistodad, täägid ja sarnased relvad rubriigist 9307)

3,2

0

9305 10 00

Osad ja tarvikud revolvritele ja püstolitele, mujal nimetamata

3,2

0

9305 21 00

Rubriigi 9303 spordi-, jahi- ja märkilaskmisvintpüsside siledad rauad

2,7

0

9305 29 00

Rubriigi 9303 spordi-, jahi- ja märkilaskmisvintpüsside osad ja tarvikud, mujal nimeta
mata (v.a haavlipüssitorud)

2,7

0

9305 91 00

Osad ja tarvikud rubriigi 9301 sõjarelvadele, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9305 99 00

Rubriiki 9303 või 9304 kuuluvate relvade jms osad ja tarvikud, mujal nimetamata (v.a
rubriigi 9303 haavli- ja vintpüssidele)

2,7

0
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9306 21 00

Haavlipüssipadrunid

2,7

0

9306 29 40

Haavlipüssipadrunikestad

2,7

0

9306 29 70

Sileda rauaga haavli- ja vintpüsside padrunite osad, mujal nimetamata; õhupüsside tina
kuulid

2,7

0

9306 30 10

Padrunid ja nende osad rubriigi 9302 revolvritele ja püstolitele ning rubriigi 9301 püs
tolkuulipildujatelele

2,7

0

9306 30 30

Padrunid ja nende osad sõjaväerelvadele

1,7

0

9306 30 91

Kesktulepadrunid vintrauaga püssidele

2,7

0

9306 30 93

Ääretulepadrunid vintrauaga püssidele

2,7

0

9306 30 97

Padrunid ja nende osad, mujal nimetamata

2,7

0

9306 90 10

Pommid, granaadid, torpeedod, miinid, raketid jms sõjamoon, mürsud ja nende osad,
sõjaliseks otstarbeks, mujal nimetamata (v.a padrunid)

1,7

0

9306 90 90

Sõjamoon, mürsud ja nende osad, mujal nimetamata (v.a sõjaliseks otstarbeks)

2,7

0

9307 00 00

Mõõgad, pistodad, täägid, odad jms külmrelvad, nende osad ja tuped (v.a väärismetallist
või väärismetalliga plakeeritud metallist, vehklemisrelvad, jahinoad, matkanoad jm ru
briigi 8211 noad, nahast või tekstiilist portupeed jms)

1,7

0

9401 10 00

Lennukites kasutatavad istmed

Tollimaksuvaba

0

9401 20 00

Mootorsõidukites kasutatavad istmed

3,7

0

9401 30 10

Reguleeritava kõrgusega pöördtoolid, polsterdatud, seljatoega, ratastel või rullidel (v.a
meditsiini-, kirurgia- või hambaravimööbel)

Tollimaksuvaba

0

9401 30 90

Reguleeritava kõrgusega pöördtoolid (v.a polsterdatud, seljatoega, ratastel või rullidel,
meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- või veterinaariamööbel ja juuksuritoolid)

Tollimaksuvaba

0

9401 40 00

Voodiks teisendatavad istmed (v.a aiatoolid ja matkavarustus ning meditsiini-, kirurgia-,
hambaravimööbel)

Tollimaksuvaba

0

9401 51 00

Istmed, bambusest või rotangist

5,6

0
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9401 59 00

Istmed, pilliroost, vitstest jms materjalist (v.a bambusest või rotangist)

5,6

0

9401 61 00

Polsterdatud, puitkarkassiga istmed (v.a voodiks teisendatavad istmed)

Tollimaksuvaba

0

9401 69 00

Puitkarkassiga istmed (v.a polsterdatud)

Tollimaksuvaba

0

9401 71 00

Polsterdatud istmed, metallkarkassiga (v.a lennukite ja mootorsõidukite istmed, regulee
ritava kõrgusega pöördtoolid ning meditsiini-, kirurgia-, hambaravimööbel)

Tollimaksuvaba

0

9401 79 00

Istmed, metallkarkassiga (v.a polsterdatud, reguleeritava kõrgusega pöördtoolid ning
meditsiini-, kirurgia-, hambaravimööbel)

Tollimaksuvaba

0

9401 80 00

Istmed, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9401 90 10

Osad õhusõidukites kasutatavatele istmetele, mujal nimetamata

1,7

0

9401 90 30

Istmete osad, puidust, mujal nimetamata

2,7

0

9401 90 80

Istmete osad, mittepuidust, mujal nimetamata

2,7

0

9402 10 00

Hambaravi- ning juuksuritoolid jms reguleeritava kõrguse ja kaldega pöördtoolid ja
nende osad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9402 90 00

Lõikus- ning läbivaatuslauad ja muu meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaaria
mööbel (v.a hambaravitoolid jms toolid, spetsiaallauad röntgenläbivaatuseks, kanderaa
mid ja -toolid, sh kandekärud)

Tollimaksuvaba

0

9403 10 10

Metallkarkassiga kontorijoonestuslauad (v.a rubriiki 9017 kuuluvad joonestamise eri
seadistega varustatud lauad)

Tollimaksuvaba

0

9403 10 51

Metallkarkassiga kirjutuslauad

Tollimaksuvaba

0

9403 10 59

Metallist kontorimööbel, kõrgusega kuni 80 cm (v.a kirjutus- ja joonestuslauad)

Tollimaksuvaba

0

9403 10 91

Uste, klappuste või ruloodega suletavad metallkapid, kontoris kasutamiseks, kõrgusega
üle 80 cm

Tollimaksuvaba

0

9403 10 93

Metallist kausta- ja kartoteegikapid jms, kontoris kasutamiseks, kõrgusega üle 80 cm

Tollimaksuvaba

0

9403 10 99

Metallist kontorimööbel, kõrgusega üle 80 cm (v.a joonestuslauad, uste, klappuste või
ruloodega suletavad kapid ning toolid)

Tollimaksuvaba

0
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9403 20 20

Metallvoodid (v.a mehaaniliste seadistega varustatud haiglavoodid)

Tollimaksuvaba

0

9403 20 80

Metallmööbel (v.a mööbel kontoritesse, meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- või veterinaa
riamööbel, voodid ja toolid)

Tollimaksuvaba

0

9403 30 11

Puitkarkassiga kirjutuslauad

Tollimaksuvaba

0

9403 30 19

Puidust kontorimööbel, kõrgusega kuni 80 cm (v.a kirjutuslauad ja toolid)

Tollimaksuvaba

0

9403 30 91

Puidust kontorikapid, kõrgusega üle 80 cm

Tollimaksuvaba

0

9403 30 99

Puidust kontorimööbel, kõrgusega üle 80 cm (v.a kapid)

Tollimaksuvaba

0

9403 40 10

Sisseehitatav puidust köögimööbel

2,7

0

9403 40 90

Puidust köögimööbel (v.a toolid ja sisseehitatav puidust köögimööbel)

2,7

0

9403 50 00

Puidust magamistoamööbel (v.a toolid)

Tollimaksuvaba

0

9403 60 10

Puidust söögitoa- ja elutoamööbel (v.a toolid)

Tollimaksuvaba

0

9403 60 30

Puidust kauplusemööbel (v.a toolid)

Tollimaksuvaba

0

9403 60 90

Puidust mööbel (v.a kontori- või kaupluse-, köögi-, söögitoa-, elutoa- ja magamistoa
mööbel ning toolid)

Tollimaksuvaba

0

9403 70 00

Plastmööbel (v.a meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariamööbel ning toolid)

Tollimaksuvaba

0

9403 81 00

Bambusest või rotangist mööbel (v.a toolid ning meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja
veterinaariamööbel)

5,6

0

9403 89 00

Pilliroost, vitstest jms materjalist mööbel (v.a bambusest, rotangist metallist, puidust ja
plastist mööbel ning toolid ning meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariamöö
bel)

5,6

0

9403 90 10

Mööbliosad, metallist, mujal nimetamata (v.a toolide ning meditsiini-, kirurgia-, hamba
ravi- ja veterinaariamööbli osad)

2,7

0

9403 90 30

Mööbliosad, puidust, mujal nimetamata (v.a toolid)

2,7

0

9403 90 90

Mööbliosad, mujal nimetamata (v.a metallist ja puidust mööbliosad ning toolide ning
meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariamööbli osad)

2,7

0
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9404 10 00

Madratsialused (v.a istmete vedrusisud)

3,7

0

9404 21 10

Vahtkummist madratsid

3,7

0

9404 21 90

Vahtplastist madratsid

3,7

0

9404 29 10

Vedrusisuga madratsid

3,7

0

9404 29 90

Madratsid, mis tahes materjaliga täidetud (v.a madratsid vahtkummist ja -plastist, ve
drusisuga ning õhk- ja vesimadratsid ja -padjad)

3,7

0

9404 30 00

Magamiskotid, elektriga köetavad või mitte

3,7

0

9404 90 10

Magamistoa- jms mööbli juurde kuuluvad lisandid, sulgedest või udusulgedest (v.a ma
dratsid ja magamiskotid)

3,7

0

9404 90 90

Magamistoa- jms mööbli juurde kuuluvad lisad, vedrustatud või mis tahes materjaliga
täidetud, vahtkummist või vahtplastist (v.a sulgedest või udusulgedest, madratsialused,
madratsid, magamiskotid, õhk- ja vesimadratsid ja -padjad, kattetekid ja -riided)

3,7

0

9405 10 21

Plastist elektrilised lae- ja seinavalgustid, milles kasutatakse hõõglampe

4,7

0

9405 10 28

Plastist elektrilised lae- ja seinavalgustid, milles kasutatakse gaaslahenduslampe

4,7

0

9405 10 30

Keraamikast elektrilised lae- ja seinavalgustid

4,7

0

9405 10 50

Klaasist lühtrid ning muud elektrilised lae- ja seinavalgustid

3,7

0

9405 10 91

Elektrilised lae- ja seinavalgustid, milles kasutatakse hõõglampe (v. a plastist, keraami
kast ja klaasist valgustid)

2,7

0

9405 10 98

Elektrilised lae- ja seinavalgustid, milles kasutatakse gaaslahenduslampe (v. a plastist,
keraamikast ja klaasist valgustid)

2,7

0

9405 20 11

Plastist elektrilised laua-, öö- ja põrandalambid, milles kasutatakse hõõglampe

4,7

0

9405 20 19

Plastist elektrilised laua-, öö- ja põrandalambid, milles kasutatakse gaaslahenduslampe

4,7

0

9405 20 30

Keraamikast elektrilised laua-, öö- ja põrandalambid

4,7

0
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9405 20 50

Klaasist elektrilised laua-, öö- ja põrandalambid

3,7

0

9405 20 91

Elektrilised laua-, öö- ja põrandalambid, milles kasutatakse hõõglampe (v.a plastist, ke
raamikast ja klaasist lambid)

2,7

0

9405 20 99

Elektrilised laua-, öö- ja põrandalambid, milles kasutatakse gaaslahenduslampe (v.a
plastist, keraamikast ja klaasist lambid)

2,7

0

9405 30 00

Elektrilised jõuluküünlad

3,7

0

9405 40 10

Elektrilised helgiheitjad ja prožektorid (v.a õhusõidukitele, mootorsõidukitele ja jalgra
tastele, ning prožektorlambid)

3,7

0

9405 40 31

Plastist elektrilambid ja -valgustid, milles kasutatakse hõõglampe, mujal nimetamata

4,7

0

9405 40 35

Plastist elektrilambid ja -valgustid, milles kasutatakse gaaslahenduslampe, mujal nimeta
mata

4,7

0

9405 40 39

Plastist elektrilambid ja -valgustid, mujal nimetamata

4,7

0

9405 40 91

Elektrilambid ja -valgustid, milles kasutatakse hõõglampe, mujal nimetamata (v.a plas
tist)

2,7

0

9405 40 95

Elektrilambid ja -valgustid, milles kasutatakse gaaslahenduslampe, mujal nimetamata (v.
a plastist)

2,7

0

9405 40 99

Elektrilambid ja -valgustid, mujal nimetamata (v.a plastist)

2,7

0

9405 50 00

Mitteelektrilised lambid ja valgustid, mujal nimetamata

2,7

0

9405 60 20

Sisevalgustusega sildid, valgustablood jms, külgeühendatud valgusallikaga, plastist

4,7

0

9405 60 80

Sisevalgustusega sildid, valgustablood jms, külgeühendatud valgusallikaga, muust ma
terjalist kui plastist

2,7

0

9405 91 11

Lihvitud klaas, plaadid, kuulid, tilga- ja lillekujulised kaunistused, ripatsid jm kroonlüh
trite kaunistusdetailid

5,7

0

9405 91 19

Hajutid, plafoonid, lambikuplid, -varjud jms klaastooted elektrivalgustitele (v.a kroon
lühtrid, helgiheitjad ja prožektorid)

5,7

0

9405 91 90

Lampide ja valgustite ning sisevalgustusega siltide ja valgustabloode osad, klaasist, mu
jal nimetamata

3,7

0

9405 92 00

Lampide ja valgustite ning sisevalgustusega siltide ja valgustabloode osad, plastist, mu
jal nimetamata

4,7

0
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9405 99 00

Lampide ja valgustite ning sisevalgustusega siltide ja valgustabloode osad, mujal nime
tamata

2,7

0

9406 00 11

Vagunelamud (mobile homes)

2,7

0

9406 00 20

Kokkupandavad ehitised, täielikult või peamiselt puidust, kokkupandud või mitte, (v.a
vagunelamud)

2,7

0

9406 00 31

Kokkupandavad kasvuhooned, kokkupandud või mitte, täielikult või peamiselt rauast
või terasest

2,7

0

9406 00 38

Kokkupandavad ehitised, kokkupandud või mitte, täielikult või peamiselt rauast või te
rasest (v.a vagunelamud ja kasvuhooned)

2,7

0

9406 00 80

Kokkupandavad ehitised, kokkupandud või mitte, (v.a vagunelamud ning täielikult või
peamiselt puidust, rauast või terasest ehitised)

2,7

0

9503 00 10

Kolmerattalised jalgrattad, tõukerattad, pedaalidega autod jms ratastel mänguasjad; nu
kuvankrid ja -kärud (v.a tavalised kuullaagritega jalgrattad)

Tollimaksuvaba

0

9503 00 21

Inimesekujulised nukud, rõivastega või ilma

4,7

0

9503 00 29

Inimesekujuliste nukkude osad ja tarvikud, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9503 00 30

Elektrilised rongimudelid, sh relsid, semaforid jm tarvikud; vähendatud suurusega
(„mõõtkavas“) kokkupandavad mudelid

Tollimaksuvaba

0

9503 00 35

Plastist mängukonstruktorid ja kokkupandavad mänguasjad (v.a vähendatud suurusega
(„mõõtkavas“) kokkupandavad mudelid)

4,7

0

9503 00 39

Mängukonstruktorid ja kokkupandavad mänguasjad (v.a plastist ning vähendatud suu
rusega („mõõtkavas“) kokkupandavad mudelid)

Tollimaksuvaba

0

9503 00 41

Topitud mänguasjad, mis kujutavad loomi või muid olendeid peale inimeste

4,7

0

9503 00 49

Mänguasjad, mis kujutavad loomi või muid olendeid peale inimeste (v.a topitud)

Tollimaksuvaba

0

9503 00 55

Mängumuusikariistad, muusikalised mänguasjad

Tollimaksuvaba

0

9503 00 61

Puidust mosaiikpildid

Tollimaksuvaba

0

9503 00 69

Mosaiikpildid (v.a puidust)

4,7

0

9503 00 70

Mänguasjad komplektide või valikutena (v.a elektrilised rongimudelid koos lisadetaili
dega, vähendatud suurusega („mõõtkavas“) kokkupandavad mudelid, mängukonstrukto
rid ja kokkupandavad mänguasjad ning mosaiikpildid)

4,7

0
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9503 00 75

Plastist motoriseeritud mänguasjad ning mudelid (v.a elektrilised rongimudelid, vähen
datud suurusega („mõõtkavas“) kokkupandavad mudelid ja mänguasjad, mis kujutavad
loomi, inimesi või muid olendeid peale inimeste)

4,7

0

9503 00 79

Motoriseeritud mänguasjad ning mudelid (v.a plastist ning elektrilised rongimudelid,
vähendatud suurusega („mõõtkavas“) kokkupandavad mudelid ja mänguasjad, mis kuju
tavad loomi, inimesi või muid olendeid peale inimeste)

Tollimaksuvaba

0

9503 00 81

Mängurelvad

Tollimaksuvaba

0

9503 00 85

Metallist valatud minimudelid

4,7

0

9503 00 95

Plastist mänguasjad, mehhaaniliste osadega, mujal nimetamata

4,7

0

9503 00 99

Mänguasjad, mujal nimetamata

Tollimaksuvaba

0

9504 10 00

Videomängud, mida kasutatakse koos televiisoriga

Tollimaksuvaba

0

9504 20 10

Piljardilauad

Tollimaksuvaba

0

9504 20 90

Igasugused piljardid ja piljardivarustus (v.a piljardilauad)

Tollimaksuvaba

0

9504 30 10

Müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide vm maksevahenditega käitatavad
ekraaniga mängud

Tollimaksuvaba

0

9504 30 30

Müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide vm maksevahenditega käitatav flipper

Tollimaksuvaba

0

9504 30 50

Müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide vm maksevahenditega käitatavad
ekraaniga mängud (v.a ekraaniga mängud, flipper ja keegliradade automaatseadmed)

Tollimaksuvaba

0

9504 30 90

Osad müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide vm maksevahenditega käitata
vatele mängudele (v.a keegliradade automaatseadmetele)

Tollimaksuvaba

0

9504 40 00

Mängukaardid

2,7

0

9504 90 10

Elektriliste võidusõiduautode komplektid võistlusmängudeks

Tollimaksuvaba

0

9504 90 90

Kasiinomängude lauad, keegliradade automaatseadmed ja muud lõbustus-, laua- ja sa
longimängud (v.a müntide, pangatähtede (paberraha), žetoonide vms vahenditega käivi
tuvad, piljardilauad, videomängud, mida kasutatakse koos televiisoriga, mängukaardid
ja elektriliste võidusõiduautode komplektid võistlusmängudeks)

Tollimaksuvaba

0

9505 10 10

Klaasist jõulu- ja uusaastakaubad (v.a elektrilised jõuluküünlad)

Tollimaksuvaba

0
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9505 10 90

Jõulu- ja uusaastakaubad (v.a klaasist ning küünlad ja elektrilised jõuluküünlad, natu
raalsed jõulupuud ning jõulupuu alused)

2,7

0

9505 90 00

Pühade-, karnevali- jm lõbustusesemed, sh vigur- ja üllatusesemed, mujal nimetamata

2,7

0

9506 11 10

Murdmaasuusad

3,7

0

9506 11 21

Monosuusad ja lumelauad

3,7

0

9506 11 29

Mäesuusad (v.a monosuusad ja lumelauad)

3,7

0

9506 11 80

Suusahüppesuusad

3,7

0

9506 12 00

Suusasidemed

3,7

0

9506 19 00

Suusaspordiinventar (v.a suusad ja suusasidemed)

2,7

0

9506 21 00

Purjelauad

2,7

0

9506 29 00

Veesuusad, lainelauad, purjelauad jm veespordiinventar (v.a purjelauad)

2,7

0

9506 31 00

Golfikepid, komplektis

2,7

0

9506 32 00

Golfipallid

2,7

0

9506 39 10

Golfikeppide osad

2,7

0

9506 39 90

Golfivarustus (v.a pallid, kepid ja nende osad)

2,7

0

9506 40 10

Lauatennisereketid, -pallid ja -võrgud

2,7

0

9506 40 90

Lauatennisetarbed ja -varustus (v.a reketid, -pallid ja -võrgud)

2,7

0

9506 51 00

Tennisereketid, keelestatud või keelestamata (v.a lauatennisereketid)

4,7

0

9506 59 00

Sulgpalli- jm reketid, keelestatud või keelestamata (muu kui tennise- ja lauatennisereke
tid)

2,7

0

9506 61 00

Tennisepallid (v.a lauatennisepallid)

2,7

0

9506 62 10

Täispuhutavad nahkpallid

2,7

0
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2,7

0

Tollimaksuvaba

0

2,7

0

Tollimaksuvaba

0

9506 62 90

Täispuhutavad pallid (v.a nahast)

9506 69 10

Kriketi- ja polopallid

9506 69 90

Pallid (v.a täispuhutavad pallid ning golfi-, lauatennise-, kriketi- ja polopallid)

9506 70 10

Uisud, k.a külgekinnitatud uiskudega uisusaapad

9506 70 30

Rulluisud, k.a külgekinnitatud rullidega uisusaapad

2,7

0

9506 70 90

Osad ja tarvikud uiskudele ja rulluiskudele, mujal nimetamata

2,7

0

9506 91 10

Muutsammuga takistusmehhanismiga aparatuur harjutuste sooritamiseks

2,7

0

9506 91 90

Üldkehaliste harjutuste, võimlemis- ning kergejõustikutarbed ja -inventar (v.a muut
sammuga takistusmehhanismiga aparatuur harjutuste sooritamiseks)

2,7

0

9506 99 10

Kriketi- ja poloinventar (v.a pallid)

Tollimaksuvaba

0

9506 99 90

Tooted ja -inventar spordi ja vabaõhumängude tarbeks, mujal nimetamata; ujumis- ja
sõudmisbasseinid

2,7

0

9507 10 00

Õngeridvad

3,7

0

9507 20 10

Õngekonksud, lipsuga või lipsuta, monteerimata

1,7

0

9507 20 90

Õngekonksud, lipsuga või lipsuta, monteeritud

3,7

0

9507 30 00

Spinningurullid

3,7

0

9507 90 00

Õngepüügivarustus, mujal nimetamata; kahvad, liblikavõrgud jms võrgud; peibutised
jms jahitarbed (v.a igasugused peibutusviled ja rubriigi 9705 peibutuslinnud)

3,7

0

9508 10 00

Rändtsirkused ja -loomaaiad

1,7

0

9508 90 00

Karussellid, kiiged, lasketiirud jm lõbustuspargiatraktsioonid; rändteatrid (v.a rändtsir
kused ja -loomaaiad, laadatelgid, sh müügilolevad tooted, auhindadeks jagatavad too
ted, müntide ja žetoonidega töötavad mänguautomaadid, ning traktorid jm transpordi
vahendid, sh järelhaagised)

1,7

0

9601 10 00

Töödeldud elevandiluu, tooted sellest, mujal nimetamata

2,7

0

9601 90 10

Töödeldud korallid (looduslikud või aglomeeritud) ja tooted nendest, mujal nimeta
mata

Tollimaksuvaba

0
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9601 90 90

Töödeldud luu, kilpkonnaluu, sarv, hirvesarv, pärlmutter jms loomse päritoluga niker
dusmaterjalid, tooted nendest materjalidest, sh voolitud tooted, mujal nimetamata (v.a
elevandiluu)

Tollimaksuvaba

0

9602 00 00

Töödeldud taimsed või mineraalsed nikerdusmaterjalid, tooted nendest materjalidest,
mujal minetamata; vahast, parafiinist, steariinist, kautšukist, looduslikest vaikudest ja
modelleerimispastadest voolitud või nikerdatud tooted jm voolitud või nikerdatud too
ted, mujal nimetamata; töödeldud želatiin, kõvastumata, tooted sellest, mujal nimeta
mata

2,2

0

9603 10 00

Luuad ja harjad, vitstest vm kimpu seotud looduslikust materjalist, vartega või varteta

3,7

0

9603 21 00

Hambaharjad, sh harjad hambaproteesidele

3,7

0

9603 29 30

Juukseharjad

3,7

0

9603 29 80

Vahupintslid, küüneharjad, ripsmeharjad jm tualettharjad ja -pintslid (v.a hambaharjad,
harjad hambaproteesidele ja juukseharjad)

3,7

0

9603 30 10

Kunstniku- ja kirjutuspintslid

3,7

0

9603 30 90

Kosmeetikapintslid

3,7

0

9603 40 10

Maalri-, liimi-, laki- jms pintslid (v.a kunstnikupintslid jms pintslid alamrubriigist
9603 30)

3,7

0

9603 40 90

Maalrirullid ja -tampoonid

3,7

0

9603 50 00

Harjad ja pintslid, mis kuuluvad osadena masinate, seadmete või sõidukite juurde

2,7

0

9603 90 10

Mehaanilised põrandaharjad, mootorita

2,7

0

9603 90 91

Tänavapuhastusharjad; kodumajapidamises kasutatavad harjad ja luuad, k.a kinga- ja
riideharjad; harjad loomade sugemiseks (v.a harjad ja pintslid, mis kuuluvad osadena
masinate, seadmete või sõidukite juurde, ning luuad ja harjad, vitstest vm kimpu seotud
looduslikust materjalist)

3,7

0

9603 90 99

Mopid ja sulgedest tolmupühkijad; eeltöödeldud köitesõlmed ja harjasekimbud luudade
ja harjade valmistamiseks; kuivatuskaabitsad kummist vms elastsest materjalist; luuad
ja harjad, mujal nimetamata

3,7

0

9604 00 00

Käsisõelad (v.a kurnad)

3,7

0

9605 00 00

Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid (v.a ma
niküüritarvete komplektid)

3,7

0

9606 10 00

Rõhknööbid ja nende osad

3,7

0
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9606 21 00

Nööbid, plastist, tekstiilümbriseta (v.a rõhknööbid, nööbivormid ja mansettnööbid)

3,7

0

9606 22 00

Nööbid, mitteväärismetallist, tekstiilümbriseta (v.a rõhknööbid, nööbivormid ja man
settnööbid)

3,7

0

9606 29 00

Nööbid (v.a plastist või mitteväärismetallist, tekstiilümbriseta, rõhknööbid, nööbivor
mid ja mansettnööbid)

3,7

0

9606 30 00

Nööbivormid jm nööpide osad; nööbitoorikud

2,7

0

9607 11 00

Tõmblukud, mitteväärismetallist hammastikuga

6,7

0

9607 19 00

Tõmblukud (v.a mitteväärismetallist hammastikuga)

7,7

0

9607 20 10

Osad mitteväärismetallist tõmblukkudele

6,7

0

9607 20 90

Osad tõmblukkudele (muust materjalist kui mitteväärismetall)

7,7

0

9608 10 10

Pastapliiatsid, vedela tindiga (tindipliiatsid)

3,7

0

9608 10 30

Pastapliiatsid, väärismetallist või väärismetalliga kaetud korpuse või otsikuga (v.a vedela
tindiga pastapliiatsid (tindipliiatsid))

3,7

0

9608 10 91

Pastapliiatsid, vahetatava südamikuga (v.a väärismetallist või väärismetalliga kaetud kor
puse või otsikuga ning vedela tindiga pastapliiatsid (tindipliiatsid))

3,7

0

9608 10 99

Pastapliiatsid (v.a vahetatava südamikuga ja vedela tindiga)

3,7

0

9608 20 00

Vildist vms urbsest materjalist otstega pliiatsid ja markerid

3,7

0

9608 31 00

Tušiga täidetavad joonestussulepead

3,7

0

9608 39 10

Täitesulepead, stilograafid jm sulepead, väärismetallist või väärismetalliga kaetud kor
puse või otsikuga tušiga (v.a tušiga täidetavad joonestussulepead)

3,7

0

9608 39 90

Täitesulepead, stilograafid jm sulepead (v.a väärismetallist või väärismetalliga kaetud
korpuse või otsikuga tušiga ning tušiga täidetavad joonestussulepead)

3,7

0

9608 40 00

Liikuva või vintsüdamikuga pliiatsid

3,7

0

9608 50 00

Kahest või enamast allpool loetletud tootest koosnevad komplektid: pastapliiatsid, vil
dist vms urbsest materjalist otstega pliiatsid ja markerid, täitesulepead, liikuva südamik
uga pliiatsid

3,7

0
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9608 60 10

Pastapliiatsite südamikud, mis koosnevad metallkuulist ja tindimahutist, vedela tindiga

2,7

0

9608 60 90

Pastapliiatsite südamikud, mis koosnevad metallkuulist ja tindimahutist (v.a vedela tin
diga)

2,7

0

9608 91 00

Suled ja suleotsikud

2,7

0

9608 99 20

Osad pastapliiatsitele, vildist vms urbsest materjalist otstega pliiatsitele ja markeritele,
täitesulepeadele, stilograafidele jm sulepeadele ning liikuva või vintsüdamikuga pliiatsi
tele, metallist, muljal nimetamata kopeersuled ning sulepea-, pliiatsi- jms hoidikud, me
tallist

2,7

0

9608 99 80

Osad pastapliiatsitele, vildist vms urbsest materjalist otstega pliiatsitele ja markeritele,
täitesulepeadele, stilograafidele jm sulepeadele ning liikuva või vintsüdamikuga pliiatsi
tele, mittemetallist, muljal nimetamata kopeersuled ning sulepea-, pliiatsi- jms hoidi
kud, mittemetallist

2,7

0

9609 10 10

Pliiatsid, jäigas ümbrises grafiitsüdamikega

2,7

0

9609 10 90

Pliiatsid ja värvipliiatsid, jäigas ümbrises südamikega (v.a grafiitsüdamikega)

2,7

0

9609 20 00

Pliiatsisüdamikud, harilikud või värvilised

2,7

0

9609 90 10

Pastellid ja söepliiatsid

2,7

0

9609 90 90

Pliiatsid, kirjutus- ja joonistuskriidid ning rätsepakriidid

1,7

0

9610 00 00

Tahvlid kirjutamiseks või joonistamiseks, raamitud või raamimata

2,7

0

9611 00 00

Käsitsi kasutatavad kuupäeva-, pitseerimis- või nummerdamistemplid vms; käsitrükiri
vikud ning käsitrükiseadmed

2,7

0

9612 10 10

Kirjutusmasinalindid jms trükilindid, tindiga immutatud või muul viisil trükimärkide
jätmiseks ette valmistatud, poolidel, kassettides või mitte, plastist (v.a tekstiilriidest)

2,7

0

9612 10 20

Lindid, sünteetilistest kiududest, laiusega alla 30 mm, püsivalt plast- või metallkassetti
desse asetatud, seda tüüpi, nagu kasutatakse automaatkirjutusmasinate, automaatsete
andmetöötlusmasinate jm seadmete juures

Tollimaksuvaba

0

9612 10 80

Kirjutusmasinalindid jms trükilindid, tindiga immutatud või muul viisil trükimärkide
jätmiseks ette valmistatud, poolidel, kassettides või mitte, kiududest või paberist (v.a
alamrubriigi 9612 10 20 lindid sünteetilistest kiududest)

2,7

0
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9612 20 00

Templipadjad, tindiga immutatud või mitte, ümbrisega või ümbriseta

2,7

0

9613 10 00

Mittetäidetavad gaaskütusel taskuvälgumihklid

2,7

0

9613 20 10

Korduvtäidetavad gaaskütusel taskuvälgumihklid, elektrilise süüteseadmega

2,7

0

9613 20 90

Korduvtäidetavad gaaskütusel taskuvälgumihklid, mehhaanilise süüteseadmega

2,7

0

9613 80 00

Välgumihklid ja tulemasinad (v.a gaaskütusel taskuvälgumihklid ning süütenöörid ja sü
tikud püssirohu ja lõhkeainete jaoks)

2,7

0

9613 90 00

Välgumihklite ja tulemasinate osad, mujal nimetamata

2,7

0

9614 00 10

Piibutoorikud puust või juurtest, jämedalt töödeldud

Tollimaksuvaba

0

9614 00 90

Piibud (sh piibukahad) ja sigari- või sigaretipitsid, nende osad, mujal nimetamata (v.a
piibutoorikud puust, jämedalt töödeldud)

2,7

0

9615 11 00

Kammid, juukseklambrid, -pandlad jms, kõvakummist või plastist

2,7

0

9615 19 00

Kammid, juukseklambrid, -pandlad jms (v.a kõvakummist või plastist)

2,7

0

9615 90 00

Juuksenõelad, lokirullinõelad, lokirullid, lokitangid jms ja nende osad, muljal nimeta
mata (v.a rubriigis 8516 nimetatud elektrotermilised seadmed)

2,7

0

9616 10 10

Lõhnaainete jm tualett-tarvete pulverisaatorid (v.a müntide ja žetoonidega töötavad)

2,7

0

9616 10 90

Lõhnaainete jm tualett-tarvete pulverisaatorite (v.a müntide ja žetoonidega töötavad)
pumbad ja pihustid

2,7

0

9616 20 00

Puudritupsud ja tampoonid kosmeetika- ning tualett-tarvete nahale kandmiseks

2,7

0

9617 00 11

Termosed jm vaakumanumad, mahuga kuni 0,75 liitrit

6,7

0

9617 00 19

Termosed jm vaakumanumad, mahuga üle 0,75 liitri

6,7

0

9617 00 90

Termoste jm vaakumanumate osad (v.a klaaskolvid)

6,7

0

9618 00 00

Mannekeenid jms tooted; automaatmannekeenid jm liikuvad kujunduselemendid vaa
teakende jaoks (v.a mannekeenide seljas olevad tooted, modellid hariduslikuks eesmär
giks, mängunukud)

1,7

0
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9701 10 00

Maalid, joonistused ning pastellmaalid, täielikult käsitsi teostatud (v.a rubriiki 4906
kuuluvad joonised ning käsitsi kaunistatud ja maalitud kaubad)

Tollimaksuvaba

0

9701 90 00

Kollaažid jm dekoratiivpannood

Tollimaksuvaba

0

9702 00 00

Originaalgravüürid, -estambid ja -litograafiad

Tollimaksuvaba

0

9703 00 00

Originaalskulptuurid ja kujud mis tahes materjalist

Tollimaksuvaba

0

9704 00 00

Postmargid, maksumärgid, tempelmargid, esimese päeva ümbrikud, tervikasjad (tempel
paber) jms, kasutatud või kasutamata, v.a rubriiki 4907 kuuluvad

Tollimaksuvaba

0

9705 00 00

Kollektsioonid ja kollektsiooniobjektid zooloogia, botaanika, mineraloogia, anatoomia,
ajaloo, arheoloogia, paleontoloogia, etnograafia või numismaatika valdkonnast

Tollimaksuvaba

0

9706 00 00

Üle saja aasta vanused antiikesemed

Tollimaksuvaba

0“.
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IV LISA
„D JAGU

ECUADORI TOLLITARIIFIDE KAOTAMISE AJAKAVA EUROOPA LIIDUST PÄRIT KAUPADELE

Kui Ecuadori tollitariifide kaotamise ajakavas ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse vastavalt käesoleva lepingu III jaotise
(Kaubavahetus) artiklile 22 (Tollimaksude kaotamine) järgmisi üleminekukategooriaid.
1. Üleminekukategooria „0“ tariifiridades esitatud Euroopa Liidust pärit kaupade (edaspidi „päritolustaatusega kaubad“)
tollimaksud kaotatakse täielikult alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast.
2. Üleminekukategooria „3“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade tollimaksud kaotatakse nelja võrdse
pikkusega etapi käigus, millest esimene algab käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse
aasta 1. jaanuaril ning pärast viimase etapi lõppu on sellised kaubad tollimaksuvabad.
3. Üleminekukategooria „5“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade tollimaksud kaotatakse kuue võrdse
pikkusega etapi käigus, millest esimene algab käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse
aasta 1. jaanuaril ning pärast viimase etapi lõppu on sellised kaubad tollimaksuvabad.
4. Üleminekukategooria „7“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade tollimaksud kaotatakse kaheksa võrdse
pikkusega etapi käigus, millest esimene algab käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse
aasta 1. jaanuaril ning pärast viimase etapi lõppu on sellised kaubad tollimaksuvabad.
5. Üleminekukategooria „10“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade tollimaksud kaotatakse üheteistkümne
võrdse pikkusega etapi käigus, millest esimene algab käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, järgmised iga
järjestikuse aasta 1. jaanuaril ning pärast viimase etapi lõppu on sellised kaubad tollimaksuvabad.
6. Üleminekukategooria „15“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupade tollimaksud kaotatakse kuueteistkümne
võrdse pikkusega etapi käigus, millest esimene algab käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, järgmised iga
järjestikuse aasta 1. jaanuaril ning pärast viimase etapi lõppu on sellised kaubad tollimaksuvabad.
7. Üleminekukategoorias „E“ esitatud päritolustaatusega kaubad on vabastatud tollimaksudega seonduvatest mis tahes
kohustustest.
8. Üleminekukategooria „IB“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupadele hinnastabiilsusmehhanismiga (MEP)
kehtestatud tollimaksud kaotatakse järk-järgult. Tollitariifide kaotamise eesmärki silmas pidades on baasmäär kas
tollitariifide kaotamise ajakava madalaim baasmäär või kohaldatav enamsoodustusrežiim, olenevalt sellest kumb on
väiksem. Kaotamine viiakse läbi nelja võrdse pikkusega etapi käigus, millest esimene algab käesoleva lepingu
jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse aasta 1. jaanuaril ning pärast viimase etapi lõppu on sellised kaubad
tollimaksuvabad.
9. Üleminekukategooria „IC“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupadele hinnastabiilsusmehhanismiga
kehtestatud tollimaksud kaotatakse järk-järgult. Tollitariifide kaotamise eesmärki silmas pidades on baasmäär kas
tollitariifide kaotamise ajakava madalaim baasmäär või kohaldatav enamsoodustusrežiim, olenevalt sellest kumb on
väiksem. Kaotamine viiakse läbi kuue võrdse pikkusega etapi käigus, millest esimene algab käesoleva lepingu
jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse aasta 1. jaanuaril ning pärast viimase etapi lõppu on sellised kaubad
tollimaksuvabad.
10. Üleminekukategooria „ID“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupadele hinnastabiilsusmehhanismiga
kehtestatud tollimaksud kaotatakse järk-järgult. Tollitariifide kaotamise eesmärki silmas pidades on baasmäär kas
tollitariifide kaotamise ajakava madalaim baasmäär või kohaldatav enamsoodustusrežiim, olenevalt sellest kumb on
väiksem. Kaotamine viiakse läbi kaheksa võrdse pikkusega etapi käigus, millest esimene algab käesoleva lepingu
jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse aasta 1. jaanuaril ning pärast viimase etapi lõppu on sellised kaubad
tollimaksuvabad.
11. Üleminekukategooria „IE“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupadele hinnastabiilsusmehhanismiga
kehtestatud tollimaksud kaotatakse järk-järgult. Tollitariifide kaotamise eesmärki silmas pidades on baasmäär kas
tollitariifide kaotamise ajakava madalaim baasmäär või kohaldatav enamsoodustusrežiim, olenevalt sellest kumb on
väiksem. Kaotamine viiakse läbi üheteistkümne võrdse pikkusega etapi käigus, millest esimene algab käesoleva
lepingu jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse aasta 1. jaanuaril ning pärast viimase etapi lõppu on
sellised kaubad tollimaksuvabad.
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12. Üleminekukategooria „IF“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupadele hinnastabiilsusmehhanismiga
kehtestatud püsikomponent (15 %) kaotatakse käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
13. Üleminekukategooria „IG“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupadele hinnastabiilsusmehhanismiga
kehtestatud püsikomponent (20 %) kaotatakse käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
14. Üleminekukategooria „IH“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupadele hinnastabiilsusmehhanismiga
kehtestatud püsikomponent (15 %) kaotatakse kuue võrdse pikkusega etapi käigus, millest esimene algab käesoleva
lepingu jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse aasta 1. jaanuaril.
15. Üleminekukategooria „II“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupadele hinnastabiilsusmehhanismiga
kehtestatud püsikomponent (20 %) kaotatakse kaheksa võrdse pikkusega etapi käigus, millest esimene algab
käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse aasta 1. jaanuaril.
16. Üleminekukategooria „IJ“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupadele hinnastabiilsusmehhanismiga
kehtestatud püsikomponent (15 %) kaotatakse üheteistkümne võrdse pikkusega etapi käigus, millest esimene algab
käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse aasta 1. jaanuaril.
17. Üleminekukategooria „IK“ tariifiridades esitatud päritolustaatusega kaupadele hinnastabiilsusmehhanismiga
kehtestatud püsikomponent (20 %) kaotatakse üheteistkümne võrdse pikkusega etapi käigus, millest esimene algab
käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse aasta 1. jaanuaril.
18. Üleminekukategoorias „B“ esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatavaid tollitariife ei kaotata; eespool
öeldust olenemata kaotab Ecuador alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast hinnastabiilsusmehhanismi
püsikomponendi (15 %) 800 tonni suuruse aastakvoodi ulatuses; kvooti suurendatakse esimesest aastast alates 24
tonni võrra igal aastal.
19. Üleminekukategoorias „B1“ esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatavaid tollitariife ei kaotata; eespool
öeldust olenemata ei kohalda Ecuador alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast imporditollimaksu 800 tonni
suuruse aastase kogukvoodi (1) ulatuses; kvooti suurendatakse esimesest aastast alates 24 tonni võrra igal aastal.
20. Üleminekukategoorias „D“ esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatavaid tollitariife ei kaotata; eespool
öeldust olenemata ei kohalda Ecuador imporditollimaksu 500 tonni suuruse aastase kogukvoodi ulatuses; kvooti
suurendatakse esimesest aastast alates 15 tonni võrra igal aastal.
21. Üleminekukategoorias „L1“ esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatavaid tollitariife ei kaotata; eespool
öeldust olenemata ei kohalda Ecuador alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast imporditollimaksu 400 tonni
suuruse aastase kogukvoodi ulatuses; kvooti suurendatakse esimesest aastast alates 20 tonni võrra igal aastal.
22. Üleminekukategoorias „L2“ esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatavaid tollitariife ei kaotata; eespool
öeldust olenemata ei kohalda Ecuador alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast imporditollimaksu 600 tonni
suuruse aastase kogukvoodi ulatuses; kvooti suurendatakse esimesest aastast alates 30 tonni võrra igal aastal.
23. Üleminekukategoorias „L3“ esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatavaid tollitariife ei kaotata; eespool
öeldust olenemata ei kohalda Ecuador alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast imporditollimaksu 500 tonni
suuruse aastase kogukvoodi ulatuses; kvooti suurendatakse esimesest aastast alates 25 tonni võrra igal aastal.
24. Üleminekukategoorias „L4“ esitatud päritolustaatusega kaupade tollimaksud kaotatakse kaheksateistkümne võrdse
pikkusega etapi käigus, millest esimene algab käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse
aasta 1. jaanuaril ning pärast viimase etapi lõppu on sellised kaubad tollimaksuvabad. eespool öeldust olenemata ei
kohalda Ecuador alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast imporditollimaksu 1 000 tonni suuruse aastase
kogukvoodi ulatuses; kvooti suurendatakse esimesest aastast alates 50 tonni võrra igal aastal.
25. Üleminekukategoorias „M“ esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatavaid tollitariife ei kaotata; eespool
öeldust olenemata ei kohalda Ecuador alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast imporditollimaksu 300 tonni
suuruse aastase kogukvoodi ulatuses.
26. Üleminekukategoorias „MC“ esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatavaid tollitariife ei kaotata; eespool
öeldust olenemata ei kohalda Ecuador alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast imporditollimaksu 400 tonni
suuruse aastase kogukvoodi ulatuses.
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27. Üleminekukategoorias „PA“ esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatavaid tollitariife ei kaotata; eespool
öeldust olenemata ei kohalda Ecuador alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast imporditollimaksu 250 tonni
suuruse kogukvoodi ulatuses; kvooti suurendatakse esimesest aastast alates 7,5 tonni võrra igal aastal.
28. Üleminekukategoorias „P“ esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes ei kohalda Ecuador alates käesoleva lepingu
jõustumise kuupäevast imporditollimaksu 800 tonni suuruse kogukvoodi ulatuses; kvooti suurendatakse esimesest
aastast alates 24 tonni võrra igal aastal. Aastast kogukvooti ületavas koguses imporditud kaupade suhtes
kohaldatakse järgmist korda:
a) tariifirea 16010000 alla kuuluvate päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatavaid tollitariife ei kaotata;
b) tariifirea 02101200 hinnastabiilsusmehhanismiga kehtestatud püsikomponent (20 %) kaotatakse kaheksa võrdse
pikkusega etapi käigus, millest esimene algab käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, järgmised iga järjestikuse
aasta 1. jaanuaril;
c) tariifiridade 02101900, 16024100 ja 16024200 suhtes kohaldatavad tollitariifid kaotatakse kooskõlas
kategooria „15“ kohta kehtivate sätetega.
29. Üleminekukategoorias „SP“ esitatud päritolustaatusega kaupade suhtes kohaldatavaid tollitariife ei kaotata; eespool
öeldust olenemata ei kohalda Ecuador alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast imporditollimaksu 750 tonni
suuruse aastase kogukvoodi ulatuses.
30. Igas vähendamisetapis ümardatakse tollimaksumäärad allapoole vähemalt lähima kümnendikuni protsendipunktist
või juhul, kui tollimaksumäära väljendatakse rahaühikutes, vähemalt lähima tuhandikuni (0,001) Ecuadori
rahaühikust.
31. Käesolevas jaos tähendab „esimene aasta“ kalendriaastat, mis algab käesoleva lepingu jõustumise aastale järgneva
aasta 1. jaanuarist vastavalt käesoleva lepingu artiklile 330 (Jõustumine). „Teine aasta“, „kolmas aasta“ jne
tähendavad kalendriaastaid, mis järgnevad esimesele aastale, nagu see on määratletud käesolevas lõigus.
32. Käesoleva jaotise sätted on väljendatud Andide Ühenduse liikmesriikide nomenklatuuri (NANDINA) kohaselt, mis
põhineb kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi (HS) 2007. aasta versioonil.
33. Käesoleva jao sätete tõlgendamist, sealhulgas tariifiridade ajakohastamist, reguleerivad NANDINA üldised märkused
ning jagude ja kaubagruppide märkused. Kui käesoleva jao sätted on identsed NANDINA vastavate sätetega, on
käesoleva jao sätetel samasugune tähendus nagu NANDINA vastavatel sätetel.
34. Kui käesoleva lepingu jõustumiskuupäev jääb sama kalendriaasta 1. jaanuari ja 31. detsembri vahelisse
ajavahemikku, arvestatakse tariifikvoodid ümber proportsionaalselt kalendriaasta lõpuni jääva ajaga.
(1) Kogukvoot on kvoot, mis sisaldab vastavas liberaliseerimise ajakavas sisalduvaid tariifiridasid; seega võib selle kvoodi
kasutamine sisaldada üht või mitut tariifirida.“

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 356/753

V LISA
„ECUADORI TOLLITARIIFIDE KAOTAMISE AJAKAVA EUROOPA LIIDUST PÄRIT KAUPADELE
NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

01011010

– – hobused

15

0

01011020

– – eeslid

10

0

01019011

– – – ratsahobused

15

0

01019019

– – – muud

15

0

01019090

– – muud

15

0

01021000

– tõupuhtad aretusloomad

0

0

01029010

– – härjad härjavõitluseks

10

0

01029090

– – muud

5

0

01031000

– tõupuhtad aretusloomad

0

0

01039100

– – massiga alla 50 kg

10

0

01039200

– – massiga 50 kg või rohkem

10

0

01041010

– – tõupuhtad aretusloomad

0

0

01041090

– – muud

10

0

01042010

– – tõupuhtad aretusloomad

0

0

01042090

– – muud

10

0

01051100

– – kanad liigist Gallus domesticus

0

0

01051200

– – kalkunid

0

0

01051900

– – muud

0

0

01059400

– – kanad liigist Gallus domesticus

10

0

01059900

– – muud

10

0

01061100

– – esikloomalised

10

0

01061200

– – vaalad, delfiinid ja pringlid (imetajad seltsist
Cetacea); lamantiinid ja dugongid (imetajad
seltsist Sirenia)

10

0

01061911

––––

10

0

laamad (Lama glama), sh guanaakod

Märkused

L 356/754

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

01061912

––––

alpakad (Lama pacus)

10

0

01061919

––––

muud

10

0

01061990

Koerad

10

0

01062000

– roomajad (kaasa arvatud maod ja kilpkonnad)

10

0

01063100

– – röövlinnud

10

0

01063200

– – papagoilised (kaasa arvatud papagoid, aarad ja
kakaduud)

10

0

01063900

– – muud

10

0

01069010

Mesilased

5

0

01069090

– – muud

10

0

02011000

– rümbad ja poolrümbad

20

E

02012000

– muud jaotustükid, kondiga

20

E

02013000

– kondita

20

E

02021000

– rümbad ja poolrümbad

20

E

02022000

– muud jaotustükid, kondiga

20

E

02023000

– kondita

20

E

02031100

– – rümbad ja poolrümbad

MEP

E

02031200

– – tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kon
diga

MEP

E

02031900

– – muud

MEP

E

02032100

– – rümbad ja poolrümbad

MEP

E

02032200

– – tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kon
diga

MEP

E

02032900

– – muud

MEP

E

02041000

– lambatallede värsked või jahutatud rümbad ja
poolrümbad

20

10

02042100

– – rümbad ja poolrümbad

20

10

02042200

– – muud jaotustükid, kondiga

20

10

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/755

Baasmäär

Kategooria

02042300

– – kondita

20

10

02043000

– lambatallede külmutatud rümbad ja poolrümbad

20

10

02044100

– – rümbad ja poolrümbad

20

10

02044200

– – muud jaotustükid, kondiga

20

10

02044300

– – kondita

20

10

02045000

– kitseliha

20

5

02050000

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske,
jahutatud või külmutatud

25

5

02061000

– veise rups, värske või jahutatud

20

E

02062100

– – keeled

20

E

02062200

– – maks

20

E

02062900

– – muud

20

E

02063000

– sea rups, värske või jahutatud

20

0

02064100

– – maks

25

0

02064900

– – muud

25

0

02068000

– muud, värsked või jahutatud

25

5

02069000

– muud, külmutatud

25

5

02071100

– – värsked või jahutatud rümbad

MEP

E

02071200

– – külmutatud rümbad

MEP

E

02071300

– – värsked või jahutatud tükid ja rups

MEP

E

02071400

– – külmutatud tükid ja rups

MEP

E

02072400

– – värsked või jahutatud rümbad

MEP

E

02072500

– – tükeldamata, külmutatud

MEP

E

02072600

– – värsked või jahutatud tükid ja rups

MEP

E

02072700

– – külmutatud tükid ja rups

MEP

E

02073200

– – värsked või jahutatud rümbad

MEP

E

Märkused

L 356/756

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

02073300

– – tükeldamata, külmutatud

MEP

E

02073400

– – rasvane maks, värske või jahutatud

MEP

E

02073500

– – muud, värsked või jahutatud

MEP

E

02073600

– – muud, külmutatud

MEP

E

02081000

– küüliku või jänese

25

0

02083000

– esikloomaliste

20

0

02084000

– vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea);
lamantiini ja dugongi (imetajad seltsist Sirenia)

20

0

02085000

– roomajate (k.a mao ja kilpkonna)

20

0

02089000

– muud

20

0

02090010

– kõhutükid

25

0

02090090

– muud

25

0

02101100

– – tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kon
diga

25

7

02101200

– – kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid

MEP

P

02101900

– – muud

45

P

02102000

– veiseliha

25

E

02109100

– – esikloomaliste

25

0

02109200

– – vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Ceta
cea); lamantiini ja dugongi (imetajad seltsist Si
renia)

25

0

02109300

– – roomajate (k.a mao ja kilpkonna)

25

0

02109910

– – – toiduks kasutatav liha- või rupsijahu

Märkused

02109910 A

––––

toiduks kasutatav liha- või rupsijahu

30

10

Välja arvatud lin
nulihatooted

02109910 B

––––

toiduks kasutatav liha- või rupsijahu

30

E

Linnulihatooted

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

02109990

Kauba kirjeldus

L 356/757

Baasmäär

Kategooria

Märkused

– – – muud

02109990 A

––––

muud

30

10

Välja arvatud lin
nulihatooted

02109990 B

––––

muud

30

E

Linnulihatooted

0301100000

– dekoratiivkalad

10

0

0301911000

– – – tööstuslikuks aretuseks või kasvatuseks

5

0

0301919000

– – – muud

10

0

0301920000

– – angerjad (Anguilla spp.)

5

0

0301930000

– – karpkalalised

5

0

0301940000

– – harilik tuun (Thunnus thynnus)

10

0

0301950000

– – siniuim-tuun (Thunnus maccoyii)

10

0

0301991000

– – – tööstuslikuks aretuseks või kasvatuseks

5

0

0301999000

– – – muud

10

0

0302110000

– – forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus agua
bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
ja Oncorhynchus chrysogaster)

20

0

0302120000

– – idalõhed (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhync
hus masou ja Oncorhynchus rhodurus), Atlandi
väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen
(Hucho hucho)

20

0

0302190000

– – muud

20

0

0302210000

– – hiidlest (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglos
sus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

20

0

0302220000

– – atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

20

0

0302230000

– – merikeeled (Solea spp.)

20

0

0302290000

– – muud

20

0

0302310000

– – albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga)

20

0

L 356/758

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

0302320000

– – kulduim-tuun (Thunnus albacares)

0

0

0302330000

– – vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0

0

0302340000

– – suursilm-tuun (Thunnus obesus)

0

0

0302350000

– – harilik tuun (Thunnus thynnus)

20

0

0302360000

– – siniuim-tuun (Thunnus maccoyii)

20

0

0302390000

– – muud

0

0

0302400000

– heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii), v.a
kalamaks, -mari ja -niisk

20

0

0302500000

– tursk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocep
halus), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

20

0

0302610000

– – sardiinid (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sar
dinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.), kilu
(Sprattus sprattus)

20

0

0302620000

– – kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

20

0

0302630000

– – põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

20

0

0302640000

– – makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus)

20

0

0302650000

– – haid

20

0

0302660000

– – angerjad (Anguilla spp.)

20

0

0302670000

– – mõõkkala (Xiphias gladius)

20

0

0302680000

– – kihvkalad (Dissostichus spp.)

20

0

0302690010

– – – tilaapia

20

0

0302690090

– – – muud

20

0

0302700000

– kalamaks, -mari ja -niisk

20

0

0303110000

– – nerka (Oncorhynchus nerka)

20

0

0303190000

– – muud

20

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

L 356/759

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

0303210000

– – forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus agua
bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
ja Oncorhynchus chrysogaster)

20

0

0303220000

– – atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau tai
men (Hucho hucho)

20

0

0303290000

– – muud

20

0

0303310000

– – hiidlest (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglos
sus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

20

0

0303320000

– – Atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

20

0

0303330000

– – merikeeled (Solea spp.)

20

0

0303390000

– – muud

20

0

0303410000

– – albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga)

0

0

0303420000

– – kulduim-tuun (Thunnus albacares)

0

0

0303430000

– – vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0

0

0303440000

– – suursilm-tuun (Thunnus obesus)

0

0

0303450000

– – harilik tuun (Thunnus thynnus)

20

0

0303460000

– – tuun (Thunnus maccoyii)

20

0

0303490000

– – muud

20

0

0303510000

– – heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0303520000

– – tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

20

0

0303610000

– – mõõkkala (Xiphias gladius)

0

0

0303620000

– – kihvkalad (Dissostichus spp.)

0

0

0303710000

– – sardiinid (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sar
dinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.), kilu
(Sprattus sprattus)

20

0

0303720000

– – kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

20

0

0303730000

– – põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

20

0

Märkused

L 356/760

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

24.12.2016

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

0303740000

– – makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus)

20

0

0303750000

– – haid

20

0

0303760000

– – angerjad (Anguilla spp.)

20

0

0303770000

– – kiviahvenad (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus
punctatus)

20

0

0303780000

– – merluusid (Merluccius spp.) ja ameerikalutsud
(Urophycis spp.)

20

0

0303790010

– – – tilaapia

0

0

0303790090

– – – muud

0

0

0303800000

– kalamaks, -mari ja -niisk

20

0

0304110000

– – mõõkkala (Xiphias gladius)

20

0

0304120000

– – kihvkalad (Dissostichus spp.)

20

0

0304190010

– – – tilaapia

20

0

0304190090

– – – muud

20

0

0304210000

– – mõõkkala (Xiphias gladius)

20

0

0304220000

– – kihvkalad (Dissostichus spp.)

20

0

0304291000

– – – merluusi (Merluccius spp.) ja ameerikalutsu
(Urophycis spp.)

20

0

0304299010

––––

tilaapia

20

0

0304299090

––––

muud

20

0

0304910000

– – mõõkkala (Xiphias gladius)

20

0

0304920000

– – kihvkalad (Dissostichus spp.)

20

0

0304990000

– – muud

20

0

0305100000

– inimtoiduks kõlblik kalajahu ja -graanulid

10

0

0305200000

– kalamaks, -mari ja -niisk, kuivatatud, suitsutatud,
soolatud või soolvees

20

0

0305301000

– – tursast (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

20

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/761

Baasmäär

Kategooria

0305309000

– – muud

20

0

0305410000

– – idalõhed (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhync
hus masou ja Oncorhynchus rhodurus), Atlandi
väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen
(Hucho hucho)

20

0

0305420000

– – heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0305490000

– – muud

20

0

0305510000

– – tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

20

0

0305591000

– – – haiuimed

20

0

0305592000

– – -merluusid (Merluccius spp.) ja ameerikalutsud
(Urophycis spp.)

20

0

0305599000

– – – muud

20

0

0305610000

– – heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0305620000

– – tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus)

20

0

0305630000

– – anšoovised (Engraulis spp.)

20

0

0305690000

– – muud

20

0

0306110000

– – jõevähid ja langustid (Palinurus spp., Panulirus
spp., Jasus spp.)

20

0

0306120000

– – homaarid (Homarus spp.)

20

0

0306131100

––––

terved

20

0

0306131200

––––

sabad, kooritud

20

0

0306131300

––––

sabad koos koorega, aurutamise või vees
keetmise teel kuumtöötlemata

20

0

0306131400

––––

sabad koos koorega, aurutamise või vees
keetmise teel kuumtöödeldud

20

0

0306131900

––––

muud

20

0

0306139100

––––

garneelid

20

0

0306139900

––––

muud

20

0

0306140000

– – krabid

20

0

Märkused

L 356/762

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

24.12.2016

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

0306190000

– – muud, k.a inimtoiduks kõlblik jahu, pulber ja
graanulid koorikloomadest

20

0

0306210000

– – jõevähid ja langustid (Palinurus spp., Panulirus
spp., Jasus spp.)

20

0

0306220000

– – homaarid (Homarus spp.)

20

0

0306231100

––––

tööstuslikuks aretuseks või kasvatuseks

5

0

0306231900

––––

muud

20

0

0306239100

––––

tööstuslikuks aretuseks või kasvatuseks

5

0

0306239900

––––

muud

20

0

0306240000

– – krabid

20

0

0306291000

– – – jahu, pulber ja graanulid

20

0

0306299000

– – – muud

20

0

0307100000

– austrid

20

0

0307211000

– – – kammkarbid

20

0

0307219000

– – – muud

20

0

0307291000

– – – kammkarbid

20

0

0307299000

– – – muud

20

0

0307310000

– – elusad, värsked või jahutatud

20

0

0307390000

– – muud

20

0

0307410000

– – elusad, värsked või jahutatud

20

0

0307490000

– – muud

20

0

0307510000

– – elusad, värsked või jahutatud

20

0

0307590000

– – muud

20

0

0307600000

– teod, v.a meriteod

20

0

0307911000

– – – söödavad merisiilikud

20

0

0307919000

– – – muud

20

0

0307992000

– – – merikõrv (Concholepas concholepas)

20

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/763

Baasmäär

Kategooria

0307993000

– – – fuskus (Isostichopus fuscus)

20

0

0307994000

– – – ranniklane

20

0

0307995000

– – – meriteod

20

0

0307999000

– – – muud

20

0

04011000

– rasvasisaldus kuni 1 % massist

MEP

E

04012000

– rasvasisaldus üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist

MEP

E

04013000

– rasvasisaldus üle 6 % massist

MEP

E

04021010

– – pakendites, mille netomass ei ületa 2,5 kg

MEP

L1

04021090

– – muud

MEP

L1

04022111

––––

kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

MEP

L1

04022119

––––

muud

MEP

L1

04022191

– pakendites netomassiga kuni 2,5 kg

MEP

L1

04022199

––––

muud

MEP

L1

04022911

––––

pakendites netomassiga kuni 2,5 kg

MEP

L1

04022919

––––

muud

MEP

L1

04022991

––––

pakendites netomassiga kuni 2,5 kg

MEP

L1

04022999

––––

muud

MEP

L1

04029110

– – – kontsentreeritud piim

MEP

L2

04029190

– – – muud

MEP

L1

04029910

– – – kondenspiim

30

L2

04029990

– – – muud

MEP

L2

04031000

– jogurt

30

L3

04039010

– – petipiim

30

L1

04039090

– – muud

30

L1

Märkused

L 356/764

Euroopa Liidu Teataja

ET

24.12.2016

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

04041010

– – osaliselt või täielikult demineraliseeritud vadak

5

5

04041090

– – muud

MEP

L1

04049000

– muud

MEP

L1

04051000

– või

MEP

E

04052000

– piimarasvavõided

MEP

L3

04059020

– – veevaba piimarasv (võiõli)

MEP

E

04059090

– – muud

MEP

E

04061000

– toorjuust (valmimata või laagerdamata), sh vada
kujuust ja kohupiim

20

E

04062000

– riivitud juust või juustupulber

20

L3

04063000

– sulatatud juust, riivimata, pulbristamata

MEP

L3

04064000

– sinihallitusjuust ja muud juustud, mis sisaldavad
Penicillium roquefort'i tekitatud hallitust

20

L4

04069040

– – niiskusesisaldus alla 50 % massist, arvestatuna
täiesti rasvatustatuna

25

L4

04069050

– – niiskusesisaldus vähemalt 50 % ja mitte üle
56 % massist, arvestatuna täiesti rasvatusta
tuna

25

L4

04069060

– – niiskusesisaldus vähemalt 56 % ja mitte üle
69 % massist, arvestatuna täiesti rasvatusta
tuna

04069060 A

– – – niiskusesisaldus vähemalt 56 % ja mitte üle
63,5 % massist, arvestatuna täiesti rasvatus
tatuna

25

L4

04069060 B

– – – niiskusesisaldus üle 63,5 % kuid alla 69 %
massist, arvestatuna täiesti rasvatustatuna

MEP

L3

04069090

– – muud

MEP

L3

04070010

– inkubeerimiseks

0

0

04070020

– vaktsiinide tootmiseks (ilma teatavate patogeeni
deta)

0

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/765

Baasmäär

Kategooria

04070090

– muud

25

E

04081100

– – kuivatatud

25

E

04081900

– – muud

25

E

04089100

– – kuivatatud

25

E

04089900

– – muud

25

E

04090010

– mahutites mahuga 300 kg või rohkem

15

10

04090090

– muud

30

10

04100000

Mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained

25

5

05010000

Töötlemata juuksed, puhastatud, pestud või pese
mata; juuksejäätmed

20

0

05021000

– kodu- ja metssea harjased ning karvad, nende
jäätmed

0

0

05029000

– muud

10

0

05040010

– maod

20

D

05040020

– sisikond

10

D

05040030

– põied

10

D

05051000

– suled täite- ja polstrimaterjalideks: udusuled

10

0

05059000

– muud

10

0

05061000

– osseiin ja happega töödeldud loomakondid

10

0

05069000

– muud

10

0

05071000

– elevandiluu; elevandiluu pulber ja jäätmed

10

0

05079000

– muud

10

0

0508000000

Korallid jms materjal, töötlemata või eeltöödeldud;
merekarbid, koorikloomade ja okasnahksete mere
loomade koorikkestad, seepia luukestad (töötlemata
või eeltöödeldud, kuid vormimata), nende jäätmed
ja nendest valmistatud pulber

10

0

05100010

– sapp, kuivatatud või kuivatamata; näärmed ja
muud loomsed tooted, mida kasutatakse far
maatsiatoodete valmistamiseks

10

0

Märkused

L 356/766

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

05100090

– muud

10

0

05111000

– veisesperma

0

0

0511911000

– – – kalamari

0

0

0511912000

– – – kalajäätmed

5

0

0511919000

– – – muud

0

0

05119910

– – – košenill jms putukad

0

0

05119930

– – – loomasperma, v.a veisesperma

0

0

05119940

– – – embrüod

0

0

05119990

– – – muud

0

0

06011000

– puhkestaadiumis taimesibulad, varre- ja juure
mugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarik
uga lühivõsud ja risoomid

0

0

06012000

– kasvu- või õitsemisstaadiumis taimesibulad,
varre- ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise
lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid; siguritai
med ja -juured

0

0

06021010

– – orhideed

0

0

06021090

– – muud

0

0

06022000

– puud ja põõsad, poogitud või pookimata, mis
kannavad söödavaid vilju või pähkleid

0

0

06023000

– rododendronid ja asalead, poogitud või pooki
mata

0

0

06024000

– roosid, poogitud või pookimata

0

0

06029010

– – orhideed ja nende juurdunud pistikud

0

0

06029090

– – muud

0

0

06031100

– – roosid

15

0

06031210

– – – mininelgid

15

0

06031290

– – – muud

15

0

06031300

– – orhideed

15

0

06031410

– – – täidisõielised krüsanteemid

15

0

06031490

– – – muud

15

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

L 356/767

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

06031910

– – – kipslill (dušš, illusioon) (Gypsophilia panicu
lata L.)

15

0

06031920

– – – astrid

15

0

06031930

– – – inkaliiliad

15

0

06031940

– – – gerberad

15

0

06031990

– – – liilialised

15

0

06039000

– muud

15

0

06041000

– samblad ja samblikud

15

0

06049100

– – värsked

15

0

06049900

– – muud

15

0

07011000

– seemneks

0

0

07019000

– muud

20

15

07020000

Tomatid, värsked või jahutatud

15

7

07031000

– sibul ja šalott

15

10

07032010

– – seemneks

15

0

07032090

– – muud

20

0

07039000

– porrulauk jm laugud

15

0

07041000

– lillkapsas ja kitse spargelkapsas

15

0

07042000

– rooskapsas

15

5

07049000

– muud

15

5

07051100

– – peasalat

15

0

07051900

– – muud

15

0

07052100

– – salatsigur (Cichorium intybus var. foliosum)

15

0

07052900

– – muud

15

5

07061000

– porgand ja naeris

15

5

Märkused

L 356/768

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

07069000

– muud

15

5

07070000

Kurgid ja kornišonid, värsked või jahutatud

15

5

07081000

– herned (Pisum sativum)

15

10

07082000

– aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25

10

07089000

– muud

15

5

07092000

– spargel

15

5

07093000

– baklažaan

15

5

07094000

– seller (v.a juurseller)

15

5

07095100

– – seened perekonnast Agaricus

15

5

07095900

– – muud

15

5

07096000

– perekonna Capsicum või Pimenta viljad

15

10

07097000

– spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat

15

5

07099010

– suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

15

M

07099020

– – oliivid

15

10

07099030

– – artišokid

15

0

07099090

– – muud

15

10

07101000

– kartulid

25

PA

07102100

– – herned (Pisum sativum)

15

10

07102200

– – aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25

10

07102900

– – muud

15

5

07103000

– spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat

15

5

07104000

– suhkrumais

15

MC

07108010

– – spargel

15

0

07108090

– – muud

15

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/769

Baasmäär

Kategooria

07109000

– köögiviljasegud

15

7

07112000

– oliivid

15

0

07114000

– kurgid ja kornišonid

15

5

07115100

– seened perekonnast Agaricus

15

5

07115900

– – muud

15

5

07119000

– muu köögivili; köögiviljasegud

15

5

07122000

– sibulad

25

7

07123100

– – seened perekonnast Agaricus

15

5

07123200

– – kõrvtarrikud (Auricularia spp.)

15

5

07123300

– – kõhrikud (Tremella spp.)

15

5

07123900

– – muud (kõrvtarrikud ja seened)

15

5

07129010

– – küüslauk

15

5

07129020

– – suhkrumaisi seemned

15

0

07129090

– – muud

15

0

07131010

– – seemneks

0

0

07131090

– – muud (herned)

15

10

07132010

– – seemneks

0

0

07132090

– – muud (kikerherned)

15

10

07133110

– – – seemneks

0

0

07133190

– – – muud (aedoad)

20

10

07133210

– – – seemneks

0

0

07133290

– – – muud

20

10

07133311

––––

mustad

0

0

07133319

––––

muud

0

0

07133391

––––

mustad

15

10

07133392

––––

kollased

15

10

Märkused

L 356/770

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

muud (muud aedoad)

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

15

10

07133399

––––

07133910

– – – seemneks

0

0

07133991

––––

liimaoad (Phaseolus lunatus)

20

10

07133992

––––

lehmahernes (Vigna unguiculata)

20

10

07133999

––––

muud

20

10

07134010

– – seemneks

0

0

07134090

– – muud (läätsed)

15

5

07135010

– – seemneks

0

0

07135090

– – muud (põldoad)

15

5

07139010

– – seemneks

0

0

07139090

– – muud (kuivatatud kaunviljad)

15

5

07141000

– maniokk

15

0

07142010

– – seemneks

15

0

07142090

– – muud

15

0

07149010

– – maka (Lepidium meyenii)

15

0

07149090

– – muud

15

5

08011110

– – – seemneks

0

0

08011190

– – – muud

15

0

08011900

– – muud

15

0

08012100

– – koorimata

15

0

08012200

– – kooritud (pähklid)

15

10

08013100

– – koorimata

15

5

08013200

– – kooritud

15

5

08021100

– – koorimata

15

5

08021210

– – – seemneks

0

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/771

Baasmäär

Kategooria

Märkused

08021290

– – – muud

15

0

08022100

– – koorimata

15

5

08022200

– – kooritud

15

0

08023100

– – koorimata

15

5

08023200

– – kooritud

15

0

08024000

– kastanid (Castanea spp.)

15

5

08025000

– pistaatsiad

15

5

08026000

– makadaamiapähklid

15

0

08029000

– muud

15

0

08030011

– – jahubanaanid (toiduvalmistamiseks)

15

0

08030012

– – liigist Cavendish Valery

15

0

08030013

– – viigibanaanid (Musa acuminata)

15

0

08030019

– – muud

15

0

08030020

– kuivatatud

15

0

08041000

– datlid

15

5

08042000

– viigimarjad

15

5

08043000

– ananassid

15

5

08044000

– avokaadod

15

0

08045010

– – guajaavid

15

0

08045020

– – mangod ja mangostanid

15

0

08051000

– apelsinid

08051000 A

– apelsinid

20

0

Ajavahemikus 1.
novembrist 30.
aprillini

08051000 B

– apelsinid

20

10

Ajavahemikus 1.
maist 31. oktoo
brini

L 356/772
NANDINA
2007

08052010

Euroopa Liidu Teataja

ET

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

Märkused

– – mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad)

08052010 A

– – – mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad)

20

5

Ajavahemikus 1.
novembrist 30.
aprillini

08052010 B

– – – mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad)

20

10

Ajavahemikus 1.
maist 31. oktoo
brini

08052020

– – tangelod (Citrus reticulata × Citrus paradisis)

08052020 A

– – – tangelod (Citrus reticulata × Citrus paradisis)

15

0

Ajavahemikus 1.
novembrist 30.
aprillini

08052020 B

– – – tangelod (Citrus reticulata × Citrus paradisis)

15

10

Ajavahemikus 1.
maist 31. oktoo
brini

08052090

– – muud

08052090 A

– – – muud

15

0

Ajavahemikus 1.
novembrist 30.
aprillini

08052090 B

– – – muud

15

10

Ajavahemikus 1.
maist 31. oktoo
brini

08054000

– greibid, k.a pomelid

15

5

08055010

– – sidrunid (Citrus limon, Citrus limonum)

15

10

08055021

– – – sidrunist (Citrus limonum, common lemon,
creole lemon) (Citrus aurantifolia)

15

5

08055022

– – – Tahiti laim (Citrus latifolia)

15

5

08059000

– muud

15

5

08061000

– värsked

15

0

08062000

– kuivatatud, sh rosinad

15

0

08071100

– – arbuusid

15

0

08071900

– – muud (melonid)

15

5

08072000

– papaiad

15

5

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/773

Baasmäär

Kategooria

08081000

– õunad

15

0

08082010

– – pirnid

15

0

08082020

– – küdooniad

15

0

08091000

– aprikoosid

15

0

08092000

– kirsid

15

0

08093000

– virsikud, k.a nektariinid, värsked

15

0

08094000

– ploomid ja laukaploomid

15

0

08101000

– maasikad

15

0

08102000

– vaarikad, põldmurakad, mooruspuumarjad, lo
gani murakad

15

0

08104000

– jõhvikad, mustikad ja muud marjad perekonnast
Vaccinium

15

5

08105000

– kiivid

15

0

08106000

– durianid

15

5

08109010

– – grenadillid ja muud kannatuslille viljad (Passif
lora spp.)

15

5

08109020

– – suhkurannoonad (kerimoiad), oga-annoonad
ja muud annoonad (Annona spp.),

15

5

08109030

– – puutomatid (tamarillo) (Cyphomandra betacea)

15

5

08109040

– – pitahaiad (Cereus spp.)

15

5

08109050

– – karusmarjad (Physalis peruviana)

15

5

08109090

– – muud

15

0

08111010

– – suhkru- või muu magusainelisandiga

15

0

08111090

– – muud

15

0

08112000

– vaarikad, põldmurakad, mooruspuumarjad, lo
gani murakad, mustad, valged ja punased sõs
trad

15

0

08119010

– suhkru- või muu magusainelisandiga

15

10

Märkused

L 356/774

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

08119091

– – – mangod (Mangifera indica L.)

15

0

08119092

– – – nööpkakar (Camu Camu) (Myrciaria dubia)

15

0

08119093

– – – lukuum (Lucuma obovata)

15

0

08119094

– – – granadillid (Passiflora edulis)

15

0

08119095

– – – oga-annoonad (Annona muricata)

15

0

08119096

– – – papaiad

15

0

08119099

– – – muud

15

5

08121000

– kirsid

15

0

08129020

– – virsikud, k.a nektariinid, värsked

15

0

08129090

– – muud

15

5

08131000

– aprikoosid

15

5

08132000

– ploomid

15

5

08133000

– õunad

15

5

08134000

– muud marjad ja puuviljad

15

5

08135000

– käesoleva grupi pähklite või kuivatatud puuvil
jade ja marjade segud

15

5

08140010

– sidrunist (Citrus limonum, common lemon, creole le
mon) (Citrus aurantifolia)

15

5

08140090

– muud

15

5

09011110

– – – seemneks

10

10

09011190

– – – muud

15

10

09011200

– – kofeiinivaba

15

10

09012110

– – – oad

15

10

09012120

– – – jahvatatud

20

10

09012200

– – kofeiinivaba

20

10

09019000

– muud

20

10

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

L 356/775

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

09021000

– roheline tee (fermenteerimata), kontaktpakendis
massiga kuni 3 kg

15

10

09022000

– muu roheline tee (fermenteerimata)

15

10

09023000

– must tee (fermenteeritud) ja osaliselt fermenteeri
tud tee, kontaktpakendis massiga kuni 3 kg

20

10

09024000

– muu must tee (fermenteeritud) ja muu osaliselt
fermenteeritud tee

20

10

09030000

Mate

20

0

09041100

– – purustamata ja pulbristamata

15

5

09041200

– – purustatud või pulbristatud

15

5

09042010

– – paprika (Capsicum annuum, L.)

15

0

09042090

– – muud

15

0

09050000

Vanill

15

0

09061100

– – kaneel (Cinnamomum zeylanicum Blume)

10

5

09061900

– – muud

10

5

09062000

– purustatud või pulbristatud

15

5

09070000

Nelk (kogu vili, pungad ja varred)

10

5

09081000

– muskaatpähkel

10

5

09082000

– muskaatõis

10

0

09083000

– kardemon

10

5

09091000

– aniisi või tähtaniisi seemned

10

0

09092010

– – seemneks

10

0

09092090

– – muud

10

5

09093000

– vürtsiköömen

10

5

09094000

– hariliku köömne seemned

10

0

09095000

– apteegitilli seemned; kadakamarjad

10

0

09101000

– ingver

10

5

Märkused

L 356/776

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

09102000

– safran

10

0

09103000

– kollajuur e kurkum

10

0

09109100

– – käesoleva grupi märkuse 1 punktis b määrat
letud segud

10

5

09109910

– – – loorberilehed

10

0

09109990

– – – muud

10

0

10011010

– – seemneks

0

0

10011090

– – muud

36

IC

10019010

– – nisuseeme, seemneks

0

0

10019020

– – muu nisu

36

IC

10019030

– – meslin

36

IC

10020010

– seemneks

0

0

10020090

– muud

15

5

10030010

– seemneks

0

0

10030090

– muud

36

IC

10040010

– seemneks

0

0

10040090

– muud

5

5

10051000

– seemneks

0

0

10059011

– – – kollane

MEP

E

10059012

– – – valge

MEP

E

10059020

– – paismais (Zea mays convar. microsperma või
Zea mays var. everta)

15

E

10059030

– – valge hiidmais (Zea mays amylacea cv. gigante)

MEP

E

10059040

– – purpurmais (Zea mays amylacea cv. morado)

MEP

E

10059090

– – muud

MEP

E

10061010

– – seemneks

0

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/777

Baasmäär

Kategooria

10061090

– – muud

MEP

E

10062000

– kooritud (pruun) riis

MEP

E

10063000

– poolkroovitud või kroovitud riis, poleeritud või
poleerimata, glaseeritud või glaseerimata

MEP

E

10064000

– purustatud riis

MEP

E

10070010

– seemneks

0

0

10070090

– muud

MEP

E

10081010

– – seemneks

0

0

10081090

– – muud

20

0

10082010

– – seemneks

0

0

10082090

– – muud

15

0

10083010

– – seemneks

0

0

10083090

– – muud

15

0

10089011

– – – seemneks

0

0

10089019

– – – muud

20

0

10089091

– – – seemneks

0

0

10089092

– – – longus rebashein (Amaranthus caudatus), v.a
seemneks

20

0

10089099

– – – muud

20

0

11010000

Püülijahu nisust või meslinist

36

IC

11021000

– rukkijahu

20

5

11022000

– maisijahu

MEP

E

11029000

– muud

Märkused

11029000 A

– – muud

20

10

Välja arvatud rii
sijahu

11029000 B

– – muud

20

E

Riisijahu

11031100

– – nisust

MEP

0

11031300

– – maisist

20

E

L 356/778
NANDINA
2007

11031900

Euroopa Liidu Teataja

ET

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

Märkused

– – muudest teraviljadest

11031900 A

– – – muudest teraviljadest

20

10

Välja arvatud rii
sitangud ja -jahu

11031900 B

– – – muudest teraviljadest

20

E

Riisitangud ja
-jahu

11032000

– graanulid

11032000 A

– – graanulid

20

10

Välja arvatud
maisi ja riisigraa
nulid

11032000 B

– – graanulid

20

E

Maisi ja riisigraa
nulid

11041200

– – kaerast

20

0

11041900

– – muudest teraviljadest

30

5

11042200

– – kaerast

20

0

11042300

– – maisist

20

E

11042910

– – – odrast

20

10

11042990

– – – muud

30

5

11043000

– teraviljaidud, terved, valtsitud, helvestatud või
jahvatatud

15

5

11051000

– peen- ja jämejahu ning pulber

30

10

11052000

– helbed ja graanulid

30

10

11061000

– rubriigi 0713 kuivatatud kaunviljadest

30

5

11062010

– – maka (Lepidium meyenii)

20

0

11062090

– – muud

20

0

11063010

– – banaanidest või jahubanaanidest

20

0

11063020

– – lukuumist (Lucuma obovata)

20

0

11063090

– – muud

20

0

11071000

– röstimata

MEP

0

11072000

– röstitud

MEP

0

11081100

– – nisutärklis

36

IE

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/779

Baasmäär

Kategooria

11081200

– – maisitärklis

MEP

E

11081300

– – kartulitärklis

20

E

11081400

– – maniokitärklis

20

E

11081900

– – muu tärklis

MEP

E

11082000

– inuliin

20

10

11090000

Nisugluteen, kuivatatud või kuivatamata

20

10

12010010

– seemneks

0

0

12010090

– muud

MEP

E

12021010

– – seemneks

0

0

12021090

– – muud

MEP

IJ

12022000

– – lüditud, purustatud või purustamata

MEP

IJ

12030000

Kopra

10

0

12040010

– seemneks

0

0

12040090

– muud

10

0

12051010

– – seemneks

0

0

12051090

– – muud

MEP

IF

12059010

– – seemneks

0

0

12059090

– – muud

MEP

IF

12060010

– seemneks

0

0

12060090

– muud

MEP

IJ

12072010

– – seemneks

0

0

12072090

– – muud

15

10

12074010

– – seemneks

0

0

12074090

– – muud

MEP

IF

12075010

– – seemneks

0

0

Märkused

L 356/780

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

12075090

– – muud

15

0

12079100

– – unimagunaseemned

15

0

12079911

––––

palmipähklid ja nende tuumad

0

0

12079919

––––

muud

0

0

12079991

––––

sheaseemned (karite seemned)

MEP

IF

12079999

––––

muud

MEP

IK

12081000

– sojaoast

MEP

E

12089000

– muud

MEP

IJ

12091000

– suhkrupeediseemned

0

0

12092100

– – lutserniidandid

0

0

12092200

– – ristiku (Trifolium spp.) seemned

0

0

12092300

– – aruheina seemned

0

0

12092400

– – aasnurmika (Poa pratensis L.) seemned

0

0

12092500

– – raiheina (Lolium multiflorum Lam., Lolium pe
renne L.) seemned

0

0

12092900

– – muud

0

0

12093000

– õite saamiseks kasvatatavate rohttaimede seem
ned

0

0

12099110

– – – sibula, porrulaugu, küüslaugu ja teiste Al
lium'i perekonna köögiviljade

0

0

12099120

– – – kapsa, lillkapsa, spargelkapsa, naeri ja teiste
Brassica' perekonna köögiviljade

0

0

12099130

– – – porgandi (Daucus carota)

0

0

12099140

– – – lehtsalati (Lactuca sativa)

0

0

12099150

– – – tomati (Licopersicum spp.)

0

0

12099190

– – – muud

0

0

12099910

– – – viljapuude või metsapuude seemned

0

0

12099920

– – – tubakaseemned

0

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

L 356/781

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

12099930

– – – ogase tsesalpiinia (Caesalpinea spinosa) seem
ned

0

0

12099940

– – – annato seemned

0

0

12099990

– – – muud

0

0

12101000

– humalakäbid, purustamata, jahvatamata, granu
leerimata

10

0

12102000

– humalakäbid, purustatud, jahvatatud või granu
leeritud lupuliin

0

0

12112000

– ženšennijuured

10

0

12113000

– kokalehed

10

0

12114000

– magunavarred

10

0

12119030

– – pune (Origanum vulgare)

10

0

12119050

– – kassikäpp (Uncaria tomentosa)

10

0

12119060

– – harilik sidrunhein (Cymbopogon citratus)

10

0

12119090

– – muud

10

0

12122000

– merevetikad

5

0

12129100

– – suhkrupeet

10

0

12129910

– – – suhkruroog

10

10

12129990

– – – muud

10

0

12130000

Teraviljaõled ja aganad, töötlemata, ka hekseldatud,
jahvatatud, pressitud või granuleeritud

10

0

12141000

– lutsernijahu ja -graanulid

15

5

12149000

– muud

10

0

13012000

– kummiaraabik

0

0

13019040

– – tragakantkummi

5

0

13019090

– – muud

0

0

13021110

– – – unimaguna põhu kontsentraat

15

0

13021190

– – – muud

15

0

Märkused

L 356/782

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

13021200

– – lagritsast

5

0

13021300

– – humalast

0

0

13021911

––––

välja pandud või pakendatud jaemüügiks

15

0

13021919

––––

muud

15

0

13021920

– – – sojaoaekstrakt, pulbristatud või mitte

5

0

13021991

––––

välja pandud või pakendatud jaemüügiks

5

0

13021999

––––

muud

5

0

13022000

– pektiinid, pektinaadid ja pektaadid

0

0

13023100

– – agar-agar

5

0

13023200

– – jaanileivapuu kaunadest ja seemnetest või
guaaraoa seemnetest taimeliimid ja paksenda
jad, modifitseeritud või modifitseerimata

15

0

13023910

– – – taimsed liimid ogase tsesalpiinia (Caesalpinea
spinosa) seemnetest

15

0

13023990

– – – muud

0

0

14011000

– bambus

10

0

14012000

– rotang

10

0

14019000

– muud

10

0

14042000

– puuvillalinter

10

0

14049010

– – annato pulber

10

0

14049020

– – ogase tsesalpiinia (Caesalpinea spinosa) pulber

10

0

14049090

– – muud

10

0

15010010

– searasv ja -rasvkude (k.a seapekk)

MEP

IG

15010030

– kodulinnurasv ja -rasvkude

MEP

IG

15020011

– – denatureeritud

MEP

IJ

15020019

– – muud

MEP

IK

15020090

– muud

MEP

IK

Märkused

24.12.2016
NANDINA
2007

15030000

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 356/783

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

Rasvasteariin, sulatatud searasva õli, oleosteariin,
oleoõli ja rasvõli (emulgeerimata, segamata või
muul viisil töötlemata)

MEP

IK

1504101000

– – tursamaksast

15

0

1504102100

– – – toorõlid

15

0

1504102900

– – – muud

15

0

1504201000

– – toorõlid

10

0

1504209000

– – muud

10

0

1504300000

– mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid

15

0

15050010

– villarasv, töötlemata

5

0

15050091

– – lanoliin

0

0

15050099

– – muud

5

0

15060010

– kondiõli

MEP

0

15060090

– muud

MEP

IG

15071000

– toorõli, hüdratiseeritud või hüdratiseerimata

MEP

IK

15079010

– – ei sisalda üle 1 % lisatud denatureerivaid ai
neid

MEP

IK

15079090

– – muud

MEP

IK

15081000

– toorõli

MEP

IK

15089000

– muud

MEP

IK

15091000

– neitsiõli

20

0

15099000

– muud

20

0

15100000

Muud oliividest saadud õlid ja nende fraktsioonid,
rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt mo
difitseerimata, k.a nende õlide või fraktsioonide se
gud rubriigi 1509 õlide või nende fraktsioonidega

20

0

15111000

– toorõlid

MEP

IK

15119000

– muud

MEP

IK

Märkused

L 356/784

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

15121110

– päevalilleseemnetest

MEP

IK

15121120

– – – värvisafloorist

MEP

IK

15121910

– päevalilleseemnetest

MEP

IK

15121920

– – – värvisafloorist

MEP

IK

15122100

– – toorõli, millest gossüpol on eraldatud või eral
damata

MEP

IK

15122900

– – muud

MEP

IK

15131100

– – toorõli

MEP

IK

15131900

– – muud

MEP

IK

15132110

– palmituumast

MEP

IK

15132120

– – – babassust

20

0

15132910

– – – palmituumast

MEP

IK

15132920

– – – babassust

20

0

15141100

– – toorõli

MEP

IK

15141900

– – muud

MEP

II

15149100

– – toorõlid

MEP

IK

15149900

– – muud

MEP

IK

15151100

– – toorõli

20

10

15151900

– – muud

20

10

15152100

– – toorõli

MEP

IK

15152900

– – muud

MEP

IK

15153000

– riitsinusõli e kastoorõli ja selle fraktsioonid

MEP

IK

15155000

– seesamiõli ja selle fraktsioonid

MEP

IK

15159000

– muud

MEP

IK

15161000

– loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

20

10

15162000

– taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

MEP

IK

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

15171000

L 356/785

Baasmäär

Kategooria

– margariin, v.a vedel margariin

MEP

IK

15179000

– muud

MEP

IK

15180010

– linoksiin

MEP

IG

15180090

– muud

MEP

IK

15200000

Toorglütserool; glütserooliveed ja glütseroolleelised

5

0

15211010

– – karnaubavaha

0

0

15211020

– – kandelillavaha

15

0

15211090

– – muud

15

0

– – spermatseet

15

0

15219010

– – mesilasvaha, muud putukavahad

15

0

15220000

Degraa; loomsete või taimsete vahade või rasvai
nete töötlemise jäägid

0

0

16010000

Vorstid jms tooted lihast, rupsist või verest; nendel
toodetel põhinevad toiduained

MEP

P

16021000

– homogeenitud tooted

25

E

16022000

– mis tahes looma maksast

25

E

16023110

– – – maitsestatud ja külmutatud tükid

MEP

E

16023190

– – – muud

25

E

16023210

– – – maitsestatud ja külmutatud tükid

MEP

E

16023290

– – – muud

25

E

16023910

– – – maitsestatud ja külmutatud tükid

MEP

E

16023990

– – – muud

25

E

16024100

– – tagaosad ja nende jaotustükid

30

P

16024200

– – abatükid ja nende jaotustükid

30

P

16024900

– – muud, sh segud

25

7

1521902000

Märkused

L 356/786

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

16025000

– veise

25

E

16029000

– muud, sh tooted mis tahes loomade verest

25

E

16030000

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast, kooriklooma
dest, limustest või muudest veeselgrootutest

30

10

1604110000

– – lõhe

20

0

1604120000

– – heeringas

20

0

1604131000

– – – tomatikastmes

20

0

1604132000

– – õlis

20

0

1604133000

– – – soolvees

20

0

1604139000

– – – muud

20

0

1604141000

– – – tuunid

20

0

1604142000

– – – vööttuun ja pelamiid

20

0

1604150000

– – makrell

20

0

1604160000

– – anšoovised

20

0

1604190000

– – muud

20

0

1604200000

– muud kalatooted ja -konservid

20

0

1604300000

– kaaviar ja kaaviariasendajad

20

0

1605100000

– krabid

20

0

1605200000

– garneelid ja krevetid

20

0

1605300000

– homaarid

20

0

1605400000

– muud koorikloomad

20

0

1605901000

– – karbid ja merikõrvad

20

0

1605909000

– – muud

20

0

17011110

– – – pruun suhkrupea (panela, chancaca, raspa
dura)

30

E

17011190

– – – muud

MEP

E

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/787

Baasmäär

Kategooria

17011200

– – söögipeedist

MEP

E

17019100

– – maitse- või värvainelisanditega

MEP

E

17019910

– – – keemiliselt puhas sahharoos

MEP

E

17019990

– – – muud

MEP

E

17021100

– – kuivaine laktoosisisaldusega vähemalt 99 %
massist, väljendatuna veevaba laktoosina kui
vaines

0

0

17021910

– – – laktoos

0

0

17021920

– – – laktoosisiirup

15

0

17022000

– vahtrasuhkur ja vahtrasiirup

15

0

17023010

– – kuivaine glükoosisisaldusega vähemalt 99 %
massist, väljendatuna veevaba glükoosina kui
vaines (dekstroos)

0

0

17023020

– – glükoosisiirup

MEP

E

17023090

– – muud

MEP

E

17024010

– – glükoos

MEP

E

17024020

– – glükoosisiirup

MEP

E

17025000

– keemiliselt puhas fruktoos

5

0

17026000

– muu fruktoos ja fruktoosisiirup kuivaine fruk
toosisisaldusega üle 50 % massist, v.a invertsuh
kur

MEP

E

17029010

– – tehismesi, naturaalse meega segatud või sega
mata

20

5

17029020

– – karamell

MEP

E

17029030

– – maitse- või värvainelisanditega suhkrud

MEP

E

17029040

– – muud siirupid

MEP

E

17029090

– – muud

MEP

E

17031000

– suhkruroomelass

MEP

E

17039000

– muud

MEP

E

Märkused

L 356/788

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

Märkused

17041010

– – suhkruga kaetud

20

3

17041090

– – muud

20

3

17049010

– – karamellkompvekid, pastillid ja sarnased suh
krukondiitritooted

20

3

17049090

– – muud

20

3

18010011

– – seemneks

10

0

18010019

– – muud

20

0

18010020

– röstitud

20

5

18020000

Kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

20

5

18031000

– rasvatustamata

20

10

18032000

– osaliselt või täielikult rasvatustatud

20

10

18040011

– – oleiinhappena väljendatud happesuseindeksiga
mitte üle 1 %

20

10

18040012

– – oleiinhappena väljendatud happesuseindeksiga
üle 1 % kuid mitte üle 1,65 %

20

10

18040013

– – oleiinhappena väljendatud happesuseindeksiga
üle 1,65 %

20

10

18040020

– kakaorasv ja -õli

20

10

18050000

Kakaopulber, suhkru või muu magusainelisandita

20

10

18061000

– kakaopulber, suhkruga või muu magusainelisan
diga

18061000 A

– kakaopulber, suhkruga või muu magusainelisan
diga

20

10

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

18061000 B

– kakaopulber, suhkruga või muu magusainelisan
diga

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

– – suhkru- või muu magusainelisandita

20

10

18062010

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/789

Baasmäär

Kategooria

Märkused

18062090

– – muud

18062090 A

– – muud

20

10

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

18062090 B

– – muud

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

18063110

– – – suhkru- või muu magusainelisandita

20

10

18063190

– – – muud

20

10

18063200

– – täidiseta

20

10

18069000

– muud

20

10

19011010

– – piimasegud kuni 12-kuustele väikelastele

15

5

19011091

– – – mis põhinevad jäme- või peenjahul, tärklisel
või linnaseekstraktil

15

5

19011099

– – – muud

15

5

19012000

– segud ja taignad rubriigis 1905 nimetatud paga
ritoodete valmistamiseks

20

10

19019010

– – linnaseekstrakt

25

5

19019020

– – puding või karamellikreem

30

5

19019090

– – muud

20

5

19021100

– – muna sisaldavad

30

5

19021900

– – muud

30

IB

19022000

– täidisega pastatooted, kuumtöödeldud või muul
viisil toiduks valmistatud või mitte

30

5

19023000

– muud pastatooted

30

5

19024000

– kuskuss

20

3

19030000

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad
helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena vms
kujul

5

5

L 356/790

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

24.12.2016

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

19041000

– teraviljade või teraviljasaaduste paisutamisel või
röstimisel saadud toidukaubad

20

10

19042000

– röstimata teraviljahelvestest või nende segudest
ja röstitud teraviljahelvestest või paisteradest val
mistatud toidukaubad

20

10

19043000

– bulgurnisu

20

5

19049000

– muud

20

10

19051000

– kuivikleivad

20

5

19052000

– piparkoogid jms

20

5

19053100

– – magusad küpsised (magusainelisandiga)

20

5

19053200

– – vahvlid

20

5

19054000

– kuivikud jms, röstitud leiva- ja saiatooted

20

5

19059010

– – soolased või maitsestatud küpsised

20

5

19059090

– – muud

20

5

20011000

– kurgid ja kornišonid

30

5

20019010

– – oliivid

20

5

20019090

– – muud

30

5

20021000

– terved või tükeldatud tomatid

20

5

20029000

– muud

20

5

20031000

– seened perekonnast Agaricus

30

5

20032000

– trühvlid

20

0

20039000

– muud

30

0

20041000

– kartulid

20

10

20049000

– muud köögiviljad, sh segud

30

5

20051000

– homogeenitud köögivili

30

5

20052000

– kartulid

20

10

20054000

– herned (Pisum sativum)

30

10

Märkused

24.12.2016
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Kauba kirjeldus

L 356/791

Baasmäär

Kategooria

20055100

– – lüditud

30

10

20055900

– – muud

30

10

20056000

– spargel

20

0

20057000

– oliivid

20

5

20058000

– suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

20

MC

20059100

– – bambusevõrsed

20

0

20059910

– – – artišokid

20

0

20059920

– – – piquillo pipar (Capsicum annuum)

20

0

20059990

– – – muud

30

5

20060000

Köögiviljad, puuviljad, pähklid, puuviljakoored jm
taimeosad, suhkrus säilitatud (nõrutatud ja kuiva
nud, glasuuritud või suhkrustatud)

30

10

20071000

– homogeenitud tooted

30

10

20079110

– – – džemmid, keedised, puuvilja- või marjaže
leed ja marmelaadid

20

10

20079120

– – – püreed ja pastad

30

10

20079911

––––

džemmid, keedised, puuvilja- või marja
želeed ja marmelaadid

30

10

20079912

––––

püreed ja pastad

30

10

20079991

––––

džemmid, keedised, puuvilja- või marja
želeed ja marmelaadid

30

10

20079992

––––

püreed ja pastad

30

10

20081110

– – – või

30

5

20081190

– – – muud

30

5

20081910

– – – kašupähklid

20

5

20081920

– – – pistaatsiapähklid

20

0

20081990

– – – muud, sh segud

20

0

20082010

– – vees, suhkrulisandiga või muu magusainega,
sh siirupiga

30

10

20082090

– – muud

30

10

20083000

– tsitrusviljad

20

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

Märkused

20084000

– pirnid

20

0

20085000

– aprikoosid

30

10

20086010

– – vees, suhkrulisandiga või muu magusainega,
sh siirupiga

30

10

20086090

– – muud

30

10

20087020

– – vees, suhkrulisandiga või muu magusainega,
sh siirupiga

20

0

20087090

– – muud

20

0

20088000

– maasikad

30

10

20089100

– – palmipungad

20

0

20089200

– – segud

20

10

20089920

– – – papaiad

30

10

20089930

– – – mangod

30

10

20089990

– – – muud

20

10

20091100

– – külmutatud

20091100 A

– – külmutatud

30

10

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20091100 B

– – külmutatud

30

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

20091200

– – külmutamata, Brixi arvuga kuni 20

30

10

20091900

– – muud

20091900 A

– – – muud

30

10

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20091900 B

– – – muud

30

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

– – Brixi arvuga kuni 20

30

10

20092100

24.12.2016
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20092900

Kauba kirjeldus

L 356/793

Baasmäär

Kategooria

Märkused

– – muud

20092900 A

– – – muud

30

10

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20092900 B

– – – muud

30

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

20093100

– – Brixi arvuga kuni 20

30

10

20093910

– – – alamrubriigi 0805 50 21 laimist

30

10

20093990

– – – muud

20093990 A

––––

muud

30

10

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20093990 B

––––

muud

30

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

20094100

– – Brixi arvuga kuni 20

30

10

20094900

– – muud

20094900 A

– – – muud

30

10

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20094900 B

– – – muud

30

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

20095000

– tomatimahl

30

5

20096100

– – Brixi arvuga kuni 30

10

10

20096900

– – muud

10

10

20096900 A

– – – muud

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

L 356/794
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Baasmäär

Kategooria

Märkused

– – – muud

10

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

20097100

– – Brixi arvuga kuni 20

20

10

20097900

– – muud

20096900 B

Kauba kirjeldus

24.12.2016

20097900 A

– – – muud

20

10

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20097900 B

– – – muud

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

20098011

– – – papaia

20098011 A

––––

papaia

30

5

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20098011 B

––––

papaia

30

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

20098012

– – – granadilli (Passiflora edulis)

20098012 A

––––

granadilli (Passiflora edulis)

20

0

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20098012 B

––––

granadilli (Passiflora edulis)

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

20

0

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20098013

20098013 A

– – – ogaannoona (Annona muricata)

––––

ogaannoona (Annona muricata)

24.12.2016
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20098013 B

20098014

Kauba kirjeldus

––––

ogaannoona (Annona muricata)

L 356/795

Baasmäär

Kategooria

Märkused

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

– – – mango

20098014 A

––––

mango

20

0

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20098014 B

––––

mango

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

20

0

20098015

– – – nööpkakra (Camu Camu) (Myrciaria dubia)

20098019

– – – muud

20098019 A

––––

muud

30

10

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20098019 B

––––

muud

30

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

20098020

– – mis tahes ühest köögiviljast valmistatud mahl

20098020 A

– – – mis tahes ühest köögiviljast valmistatud
mahl

30

5

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20098020 B

– – – mis tahes ühest köögiviljast valmistatud
mahl

30

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

20

10

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
30 %

20099000

– mahlasegud

20099000 A

– mahlasegud

L 356/796
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Baasmäär

Kategooria

Märkused

– mahlasegud

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 30 %

21011100

– – ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

30

5

21011200

– – tooted, mis põhinevad neil ekstraktidel, es
sentsidel ja kontsentraatidel või kohvil

21011200 A

– – – tooted, mis põhinevad neil ekstraktidel, es
sentsidel ja kontsentraatidel või kohvil

30

5

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21011200 B

– – – tooted, mis põhinevad neil ekstraktidel, es
sentsidel ja kontsentraatidel või kohvil

30

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

21012000

– tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraa
did, teel või matel või nende ekstraktidel, essent
sidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted

21012000 A

– – tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsen
traadid, teel või matel või nende ekstraktidel,
essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad too
ted

5

5

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21012000 B

– – tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsen
traadid, teel või matel või nende ekstraktidel,
essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad too
ted

5

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

21013000

– röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende
ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

20

0

21021010

– – kultuurpärmid

15

3

21021090

– – muud

15

3

21022000

– mitteaktiivsed pärmid; muud surnud üherakuli
sed mikroorganismid

15

3

21023000

– valmis küpsetuspulbrid

15

3

21031000

– sojakaste

20

3

20099000 B

Kauba kirjeldus
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24.12.2016
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Baasmäär

Kategooria

Märkused

21032000

– ketšup jm tomatikastmed

20

3

21033010

– – sinepipulber

20

0

21033020

– – valmissinep

20

0

21039010

– – majonees

20

5

21039020

– – kastmelisandite segud, maitseainesegud

30

3

21039090

– – muud

20

5

21041010

– – valmistised suppide ja puljongite valmistami
seks

20

5

21041020

– – supid ja puljongid

20

5

21042000

– homogeenitud toidusegud

20

5

21050010

– jäätis, mis ei sisalda piima ega piimatooteid

20

10

21050090

– muud

20

10

21061011

– – – sojast, valgusisaldusega 65–75 % kuivaines

20

3

21061019

– – – muud

20

3

21061020

– – tekstureeritud valkained

20

3

21069010

– – kohvikoore-, želee-, jäätise ja sarnaste toodete
pulbrid

21069010 A

– – kohvikoore-, želee-, jäätise ja sarnaste toodete
pulbrid

15

3

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069010 B

– – – kohvikoore-, želee-, jäätise ja sarnaste too
dete pulbrid

15

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

10

10

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069021
21069021 A

– – – jaemüügipakendis
––––

jaemüügipakendis

L 356/798
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21069021 B

21069029

Kauba kirjeldus

––––

jaemüügipakendis

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

Märkused

10

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

– – – muud

21069029 A

––––

muud

10

10

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069029 B

––––

muud

10

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

21069030

– – valguhüdrolüsaadid

21069030 A

– – – valguhüdrolüsaadid

5

0

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069030 B

– – – valguhüdrolüsaadid

5

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

21069040

– – pärmi autolüsaadid

21069040 A

– – – pärmi autolüsaadid

15

0

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069040 B

– – – pärmi autolüsaadid

15

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

15

0

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069050

21069050 A

– – leivaparendajad

– – – leivaparendajad

24.12.2016
NANDINA
2007

21069050 B
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– – – leivaparendajad

L 356/799

Baasmäär

Kategooria

Märkused

15

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

21069060

– – kunstlike magusainete segud toiduainete tar
beks

21069060 A

– – – kunstlike magusainete segud toiduainete tar
beks

20

5

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069060 B

– – – kunstlike magusainete segud toiduainete tar
beks

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

21069071

– – – ainult taimseid, taimeosadest, seemnetest
või puuviljadest valmistatud segusid sisalda
vad

21069071 A

––––

ainult taimseid, taimeosadest, seemnetest
või puuviljadest valmistatud segusid sisal
davad

20

5

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069071 B

––––

ainult taimseid, taimeosadest, seemnetest
või puuviljadest valmistatud segusid sisal
davad

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

21069072

– – – ainult taimseid, taimeosadest, seemnetest
või puuviljadest valmistatud segusid sisalda
vad, vitamiinide, mineraalide või muude ai
netega

21069072 A

––––

ainult taimseid, taimeosadest, seemnetest
või puuviljadest valmistatud segusid sisal
davad, vitamiinide, mineraalide või
muude ainetega

20

3

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069072 B

––––

ainult taimseid, taimeosadest, seemnetest
või puuviljadest valmistatud segusid sisal
davad, vitamiinide, mineraalide või
muude ainetega

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

21069073

– – – ainult vitamiinide või mineraalide segusid
sisaldavad

L 356/800
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Baasmäär

Kategooria

Märkused

21069073 A

––––

ainult vitamiinide või mineraalide segusid
sisaldavad

20

3

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069073 B

––––

ainult vitamiinide või mineraalide segusid
sisaldavad

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

21069074

– – – ainult vitamiinide segusid sisaldavad

21069074 A

––––

ainult vitamiinide segusid sisaldavad

20

5

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069074 B

––––

ainult vitamiinide segusid sisaldavad

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

21069079

– – – muud

21069079 A

––––

muud

20

3

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069079 B

––––

muud

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

21069080

– – toidusegud, v.a piimasegud kuni 12 kuu va
nustele lastele

21069080 A

– – – toidusegud, v.a piimasegud kuni 12 kuu va
nustele lastele

20

5

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069080 B

– – – toidusegud, v.a piimasegud kuni 12 kuu va
nustele lastele

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

21069090

– – muud

24.12.2016
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Baasmäär

Kategooria

Märkused

21069090 A

– – – muud

20

7

Tooted, mille suh
krusisaldus on ≤
70 %

21069090 B

– – – muud

20

SP

Tooted, mille suh
krusisaldus on
> 70 %

22011000

– mineraalvesi, gaseeritud vesi

20

5

22019000

– muud

20

5

22021000

– vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkruvõi muu magusainelisandiga või maitse- ja lõh
naainetega

30

5

22029000

– muud

30

5

22030000

Linnaseõlu

20

0

22041000

– vahuvein

20

0

22042100

– – nõudes mahuga kuni 2 liitrit

20

0

22042910

– – – viinamarjavirre, millele on käärimise peata
miseks lisatud alkoholi

15

0

22042990

– – – muud

20

0

22043000

– muu viinamarjavirre

15

0

22051000

– nõudes mahuga kuni 2 liitrit

30

0

22059000

– muud

30

0

22060000

Muud kääritatud joogid (näiteks õuna- ja pirnisii
der, mõdu); kääritatud jookide segud omavahel või
mittealkohoolsete jookidega, mujal nimetamata

20

0

22071000

– denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega
vähemalt 80 % mahust

15

0

22072000

– denatureeritud etüülalkohol jm piiritusjoogid,
mis tahes alkoholisisaldusega

15

0

22082021

– – – Pisco

20

0
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Baasmäär

Kategooria

20

0

22082022

– – – Singani

22082029

– – – muud

22082029a

––––

alkoholi ekstraktid ja kontsentraadid
brändi tootmiseks, lahtises pakendis, al
koholisisaldusega vähemalt 50 kraadi Gay
Lussaci skaalal (50 G.L), otsemüügiks tar
bijaile kõlbmatud

20

0

22082029b

––––

muud

20

0

22082030

– – alkohoolsed joogid, mida valmistatakse viina
marjade pressimisjääkidest (grappa jms)

20

0

22083000

– viski

22083000a

– – alkoholi ekstraktid ja kontsentraadid viski
tootmiseks, lahtises pakendis, alkoholisisaldu
sega vähemalt 50 kraadi Gay Lussaci skaalal
(50 G.L), otsemüügiks tarbijaile kõlbmatud

20

0

22083000b

– – viski

20

0

22084000

– rumm ja muu kange alkohoolne jook, saadud
kääritatud suhkrurootoodetest destilleerimise
teel

22084000a

– – alkoholi ekstraktid ja kontsentraadid rummi
tootmiseks, lahtises pakendis, alkoholisisaldu
sega vähemalt 50 kraadi Gay Lussaci skaalal
(50 G.L), otsemüügiks tarbijaile kõlbmatud

20

0

22084000b

– – rumm ja muu kange alkohoolne jook, saadud
kääritatud suhkrurootoodetest destilleerimise
teel

20

0

22085000

– džinn ja genever

22085000a

– – alkoholi ekstraktid ja kontsentraadid džinni ja
geneveri tootmiseks, lahtises pakendis, alkoho
lisisaldusega vähemalt 50 kraadi Gay Lussaci
skaalal (50 G.L), otsemüügiks tarbijaile kõlb
matud

30

0

22085000b

– – džinn ja genever

30

0

22086000

– viin

30

0

22087010

– – aniisiviin

30

0

22087020

– – kooreliköörid

30

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/803
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22087090

– – muud

30

0

22089010

– – denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldu
sega alla 80 % mahust

15

0

22089020

– – alkohoolsed joogid, mida valmistatakse agaa
vist (tequila jms)

30

0

22089042

– – – aniisiviin

30

0

22089049

– – – muud

30

0

22089090

– – muud

30

0

22090000

Äädikas ja äädikhappest valmistatud äädika asenda
jad

20

0

23011010

– – rasvakõrned

15

10

23011090

– – muud

15

0

2301201100

– – – rasvasisaldusega üle 2 % massist

15

0

2301201900

– – – rasvasisaldusega mitte üle 2 % massist

15

0

2301209000

– – muud

15

0

23021000

– maisist

MEP

IJ

23023000

– nisust

MEP

IH

23024000

– muudest teraviljadest

MEP

IJ

23025000

– kaunviljadest

15

10

23031000

– tärklise tootmisjäägid jms jäätmed

15

0

23032000

– suhkrupeedi või suhkruroo pressimisjäägid jm
suhkrutootmisjäätmed

15

0

23033000

– õllepruulimise ja piirituse destilleerimise jäätmed

15

0

23040000

Õlikoogid jm sojaõli ekstraheerimisel saadud tah
ked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granu
leeritud või granuleerimata

MEP

IJ

23050000

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud
tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, gra
nuleeritud või granuleerimata

15

10
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MEP

IJ

15

10

MEP

IJ

Märkused

23061000

– puuvillaseemnetest

23062000

– linaseemnetest

23063000

– päevalilleseemnetest

23064100

– – madala eruukhappesisaldusega

15

0

23064900

– – muud

15

5

23065000

– kookospähklist ja koprast

15

5

23066000

– palmipähklitest või nende tuumadest

15

5

23069000

– muud

MEP

IH

23070000

Veinisete; viinakivi

15

0

23080010

– saialillejahu

15

0

23080090

– muud

MEP

IJ

23091010

– – õhukindlas pakendis

20

10

23091090

– – muud

MEP

B1

23099010

– – magustatud loomasööt

MEP

B1

23099020

– – eelsegud

5

0

23099030

– – piimaasendajad vasikate toitmiseks

5

0

23099090

– – muud (muud loomasöödana kasutatavad too
ted)

23099090 A

– – – muud (muud loomasöödana kasutatavad
tooted)

MEP

B

Välja arvatud riisi
ja maisi sisalda
vad

23099090 B

– – – muud (muud loomasöödana kasutatavad
tooted)

MEP

E

Riisi ja maisi si
saldavad

24011010

– – tume tubakas

15

10

24011020

– – hele tubakas

15

3

24012010

– – tume tubakas

15

10

24012020

– – hele tubakas

15

10

24013000

– tubakajäätmed

15

10

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

L 356/805

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

24021000

– tubakat sisaldavad sigarid, manilla sigarid ja siga
rillod

30

10

24022010

– – tume tubakas

30

10

24022020

– – hele tubakas

30

10

24029000

– muud

30

10

24031000

– suitsetamistubakas, mis ei sisalda või sisaldab
mis tahes vahekorras tubaka asendajaid

30

10

24039100

– – „homogeenitud“ või „taastatud“ tubakas

20

10

24039900

– – muud

20

10

2501001000

– lauasool

5

5

2501002000

– naatriumkloriid, mille puhtusaste on 99,5 % või
rohkem, vesilahusena või mitte

0

0

2501009100

– – denatureeritud

5

0

2501009200

– – loomasöödas kasutatav sool

5

0

2501009900

– – muud

5

5

2502000000

Põletamata püriidid

5

0

2503000000

Igat liiki väävel (v.a sublimeeritud, sadestatud ja
kolloidne väävel)

0

0

2504100000

– pulbri või helvestena

0

0

2504900000

– muud

0

0

2505100000

– räniliivad ja kvartsliivad

0

0

2505900000

– muud

0

0

2506100000

– kvarts

5

0

2506200000

– kvartsiit

5

0

2507001000

– kaoliin, kaltsineeritud või kaltsineerimata

0

0

2507009000

– muud

0

0

2508100000

– bentoniit

0

0

2508300000

– tulekindel savi

5

0

Märkused
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2508400000

– muud savid

0

0

2508500000

– andalusiit, küaniit ja sillimaniit

5

0

2508600000

– mulliit

5

0

2508700000

– dinas- ja šamottmullad

5

0

2509000000

Kriit

0

0

2510100000

– jahvatamata

5

0

2510200000

– jahvatatud

5

0

2511100000

– looduslik baariumsulfaat (barüüt)

0

0

2511200000

– looduslik baariumkarbonaat (viteriit)

5

0

2512000000

Fossiilsed ränisetted (näiteks kiiselguur, treepel, dia
tomiit) jms ränimullad, kaltsineeritud või kaltsinee
rimata, tihedusega kuni 1 kg/dm3

0

0

2513100000

– pimsskivi

5

0

2513200000

– smirgel, looduslik korund, looduslik granaat jm
looduslikud abrasiivmaterjalid

0

0

2514000000

Kiltkivi, tahumata või jämedalt tahutud, ainult sae
tud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudu
kujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud

5

0

2515110000

– – töötlemata või jämedalt tahutud

5

5

2515120000

– – ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulis
teks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahv
liteks tükeldatud

5

5

2515200000

– ekasiin jm raid- või ehituslubjakivi; alabaster

5

0

2516110000

– – töötlemata või jämedalt tahutud

5

0

2516120000

– – ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulis
teks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahv
liteks tükeldatud

5

0

2516200000

– liivakivi

5

0

2516900000

– muu raid- või ehituskivi

5

0

Märkused
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2517100000

– veeris, kruus, purustatud kivi või killustik, mida
tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee,
raudtee või muu ballastina, klibu või ränimugul,
termiliselt töödeldud või töötlemata

5

0

2517200000

– räbust, drossist vms tööstusjäätmetest killustik
kate, mis sisaldab või ei sisalda alamrubriigi
2517 10 00 materjale

5

0

2517300000

– gudroneeritud killustikkate

5

0

2517410000

– – marmorist

5

0

2517490000

– – muud

5

0

2518100000

– kaltsineerimata ja paagutamata dolomiit

5

0

2518200000

– kaltsineeritud või paagutatud dolomiit

5

0

2518300000

– dolomiidi tihendussegu

5

0

2519100000

– looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit)

0

0

2519901000

– – sulatatud magneesia

5

0

2519902000

– – muud magneesiumoksiidid, puhtad või mitte

0

0

2519903000

– – ülepõletatud (paagutatud) magneesia, ei sisalda
või sisaldab vähesel hulgal muid, enne paagu
tamist lisatud oksiide

5

0

2520100000

– kips; anhüdriit

5

0

2520200000

– kipskrohvisegud

0

0

2521000000

Lubjakivi räbusti; lubja või tsemendi tootmisel ka
sutatav lubjakivi jm lupja sisaldavad kivimid

0

0

2522100000

– kustutamata lubi

5

0

2522200000

– kustutatud lubi

5

0

2522300000

– hüdrauliline lubi

5

0

2523100000

– tsemendiklinkrid

5

5

2523210000

– – valge tsement, kunstlikult värvitud või värvi
mata

10

0
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2523290000

– – muud

10

5

2523300000

– aluminaattsement

10

0

2523900000

– muu hüdrauliline tsement

10

5

2524101000

– – kiud

0

0

2524109000

– – muud

5

0

2524900000

– muud

0

0

2525100000

– toorvilk, plaatideks või kildudeks lõhestatud vilk

5

0

2525200000

– vilgupulber

0

0

2525300000

– vilgujäätmed

5

0

2526100000

– purustamata ja jahvatamata

5

0

2526200000

– purustatud või jahvatatud

0

0

2528100000

– looduslikud naatriumboraadid ja nende kontsen
traadid (kaltsineeritud või kaltsineerimata)

0

0

2528900000

– muud

0

0

2529100000

– päevakivi

5

0

2529210000

– – sisaldab massist kuni 97 % kaltsiumfluoriidi

5

0

2529220000

– – sisaldab massist üle 97 % kaltsiumfluoriidi

5

0

2529300000

– leutsiit; nefeliin ja nefeliinsüeniit

5

0

2530100000

– vermikuliit, perliit ja kloriidid, paisutamata

0

0

2530200000

– kiseriit, epsomiit (looduslikud magneesiumsul
faadid)

5

0

2530900000

– muud

5

0

2601110000

– – aglomeerimata

5

0

2601120000

– – aglomeeritud

5

0

2601200000

– põletatud püriidid

0

0
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2602000000

Mangaanimaagid ja -kontsentraadid, sh rauasisaldu
sega mangaanimaagid ja -kontsentraadid mangaani
sisaldusega üle 20 % kuivaine massist

5

0

2603000000

Vasemaagid ja -kontsentraadid

5

0

2604000000

Niklimaagid ja -kontsentraadid

5

0

2605000000

Koobaltimaagid ja -kontsentraadid

5

0

2606000000

Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid

5

0

2607000000

Pliimaagid ja -kontsentraadid

5

0

2608000000

Tsingimaagid ja -kontsentraadid

5

0

2609000000

Tinamaagid ja -kontsentraadid

5

0

2610000000

Kroomimaagid ja -kontsentraadid

5

0

2611000000

Volframimaagid ja -kontsentraadid

5

0

2612100000

– uraanimaagid ja -kontsentraadid

5

0

2612200000

– tooriumimaagid ja -kontsentraadid

5

0

2613100000

– röstitud

5

0

2613900000

– muud

5

0

2614000000

Titaanimaagid ja -kontsentraadid

5

0

2615100000

– tsirkoonimaagid ja -kontsentraadid

0

0

2615900000

– muud

5

0

2616100000

– hõbedamaagid ja -kontsentraadid

5

0

2616901000

– – kullamaagid ja -kontsentraadid

5

0

2616909000

– – muud

5

0

2617100000

– antimonimaagid ja -kontsentraadid

5

0

2617900000

– muud

5

0
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2618000000

Raua või terase tootmisel saadud teraräbu (räbuliiv)

5

0

2619000000

Räbu, dross (v.a teraräbu), tagi jm raua või terase
tootmisjäägid

5

0

2620110000

– – kõva tehniline tsink

0

0

2620190000

– – muud

5

0

2620210000

– – pliibensiini jäägid ja antidetonaatorite pliiü
hendite jäägid

5

0

2620290000

– – muud

5

0

2620300000

– peamiselt vaske sisaldavad

5

0

2620400000

– peamiselt alumiiniumi sisaldavad

5

0

2620600000

– arseeni, elavhõbedat, talliumi või nende segusid
sisaldavad tuhad ja jäägid, mida kasutatakse kas
arseeni või nende metallide ekstraheerimiseks
või nende keemiliste ühendite tootmiseks

5

0

2620910000

– – antimoni, berülliumi, kaadmiumi, kroomi või
nende segusid sisaldavad tuhad ja jäägid

5

0

2620990000

– – muud

5

0

2621100000

– olmejäätmete põletamise tuhk ja jäägid

5

0

2621900000

– muud

5

0

2701110000

– – antratsiit

0

0

2701120000

– – bituumenkivisüsi

0

0

2701190000

– – muu kivisüsi

0

0

2701200000

– kivisöebriketid jm kivisöest toodetud tahkekütu
sed

5

0

2702100000

– ligniit, pulbristatud või pulbristamata, kuid aglo
meerimata

0

0

2702200000

– aglomeeritud ligniit

5

0

2703000000

– Turvas (sh allapanuks kasutatav turvas), aglo
meeritud või aglomeerimata

0

0

Märkused
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2704001000

– kivisöekoks ja -poolkoks

5

5

2704002000

– pruunsöekoks ja -poolkoks ligniidist või turbast

5

0

2704003000

– retordisüsi

5

0

2705000000

Kivisöegaas, veegaas, generaatorigaas jms gaasid (v.
a naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud)

5

0

2706000000

Kivisöe-, ligniidi- või turbatõrv ja muud mineraal
tõrvad, dehüdratiseeritud või dehüdratiseerimata,
osaliselt destilleeritud või destilleerimata, sh taasta
tud tõrvad

5

0

2707100000

– bensool (benseen)

5

0

2707200000

– toluool (tolueen)

5

0

2707300000

– ksülool (ksüleen)

0

0

2707400000

– naftaleen

0

0

2707501000

– – lahustibensiin

0

0

2707509000

– – muud

0

0

2707910000

– – kreosootõlid

5

0

2707991000

– – – antratseen

5

0

2707999000

– – – muud

0

0

2708100000

– pigi

10

5

2708200000

– pigikoks

10

0

2709000000

Bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid

10

5

2710111100

––––

0

0

2710111310

–––––

antidetonatsiooni indeks on 80 või
kõrgem, kuid madalam kui 87

0

0

2710111320

–––––

antidetonatsiooni indeks on 87 või
kõrgem, kuid madalam kui 90

0

0

2710111330

–––––

antidetonatsiooni indeks on 90 või
kõrgem, kuid madalam kui 95

0

0

2710111340

–––––

antidetonatsiooni indeks on 95 või
kõrgem

0

0

2710111390

–––––

muud

0

0

õhusõidukite mootoritele

Märkused
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0

0

2710111900

––––

2710112000

– – – petrooleeter, mis sisaldab tetraetüülpliid

0

0

2710119100

– – – lakibensiin

10

0

2710119200

––––

reaktiiv- ja turbiinmootori bensiin

15

0

2710119300

––––

tetrapropüleen

10

0

2710119400

––––

segatud n-parafiinid

0

0

2710119500

––––

segatud n-olefiinid

10

0

2710119910

–––––

0

0

2710119920

– – pihustatavad õlid

0

0

2710119930

–––––

kütused väiksemahulise kalapüügi lae
vadele

0

0

2710119990

–––––

muud

10

10

2710191200

––––

segatud n-parafiinid

5

0

2710191300

––––

segatud n-olefiinid

10

0

2710191410

––––

reaktiivkütus

0

0

2710191420

––––

turbiinikütus N 4

0

0

2710191490

–––––

0

0

2710191500

––––

lennukipetrool

0

0

2710191900

––––

muud

0

0

2710192110

–––––

tsetaaniindeks on 40 või kõrgem, kuid
madalam kui 44

0

0

2710192120

–––––

tsetaaniindeks on 45 või kõrgem

0

0

2710192130

––––

0

0

2710192140

–––––

diislikütus kalalaevadele

0

0

2710192190

–––––

muud

0

0

põllumajanduslikud õlid, mis sisalda
vad naftaõlisid või bituminoossetest
mineraalidest saadud õlisid 70 % mas
sist või rohkem, mis toimivad kahjuri
tõrje ühendite kandeainena põlluma
janduses

muud

Diislikütus 2

Märkused
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2710192200

––––

kütteõlid

0

0

2710192900

––––

muud

10

5

2710193100

––––

segatud n-parafiinid

5

0

2710193200

––––

segatud n-olefiinid

10

0

2710193300

––––

elektriisolatsiooniõlid

5

0

2710193400

––––

määrderasvad

10

5

2710193510

–––––

0

0

2710193520

––––

0

0

2710193530

–––––

mineraaltärpentin

0

0

2710193590

–––––

muud

5

0

2710193600

––––

hüdrauliliste ülekandesüsteemide vedeli
kud

10

5

2710193700

––––

valged õlid (vaseliinist või parafiinist)

5

5

2710193800

–––––

muud määrdeõlid

10

5

2710193900

–––––

muud

10

5

2710910000

– – sisaldavad polüklooritud bifenüüle (PCB), po
lüklooritud terfenüüle (PCT) või polübroomi
tud bifenüüle (PBB)

10

0

2710990000

– – muud

10

0

2711110000

– – maagaas

0

0

2711120000

– – propaan

0

0

2711130000

– – butaan

0

0

2711140000

– – etüleen, propüleen, butüleen ja butadieen

0

0

2711190000

– – muud

0

0

2711210000

– – maagaas

5

0

2711290000

– – muud

5

0

2712101000

– – toor-

5

5

kummilahusti
lahusti nr 1
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ET
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

2712109000

– – muud

5

0

2712200000

– parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist

5

0

2712901000

– – mikrokristalne naftavaha

0

0

2712902000

– – osokeriit ja tseresiin

5

0

2712903000

– – parafiin õlisisaldusega 0,75 % massist või roh
kem

0

0

2712909000

– – muud

0

0

2713110000

– – kaltsineerimata

5

0

2713120000

– – kaltsineeritud

10

0

2713200000

– naftabituumen

10

0

2713900000

– muud nafta- või bituminoossetest mineraalidest
saadud õlide tootmisjäägid

10

10

2714100000

– bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad

10

0

2714900010

– – asfalttsement

0

0

2714900020

– – kiiresti kõvastuv tsement

0

0

2714900030

– – tööstuslikud asfaldid (oksüdeeritud)

0

0

2714900090

– – muud

10

5

2715001000

– bituumenmastiksid

10

5

2715009000

– muud

10

5

2716000000

Elektrienergia

0

0

2801100000

– kloor

0

0

2801200000

– jood

0

0

2801300000

– fluor; broom

0

0

2802000000

Sublimeeritud või sadestatud väävel; kolloidväävel

0

0

2803001000

– atsetüleenitahm

0

0

2803009000

– muud

0

0

2804100000

– vesinik

5

5
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Baasmäär

Kategooria

2804210000

– – argoon

5

0

2804290000

– – muud

5

0

2804300000

– lämmastik

5

0

2804400000

– hapnik

5

0

2804501000

– – boor

5

0

2804502000

– – telluur

5

0

2804610000

– – ränisisaldusega vähemalt 99,99 % massist

5

0

2804690000

– – muud

5

0

2804701000

– – punane või amorfne fosfor

5

0

2804709000

– – muud

5

0

2804800000

– arseen

0

0

2804901000

– – pulbristatud

5

0

2804909000

– – muud

5

0

2805110000

– – naatrium

0

0

2805120000

– – kaltsium

0

0

2805190010

– – – strontsium ja baarium

0

0

2805190090

– – – muud

5

0

2805300000

– haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium
(ehedana, segudena või sulamitena)

0

0

2805400000

– elavhõbe

0

0

2806100000

– vesinikkloriid (vesinikkloriidhape)

5

7

2806200000

– kloroväävelhape

0

0

2807001000

– väävelhape

5

5

2807002000

– ooleum (suitsev väävelhape)

5

5

2808001000

– lämmastikhape

0

0

2808002000

– sulfolämmastikhapped

0

0
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Baasmäär

Kategooria

2809100000

– difosforpentaoksiid

5

0

2809201010

– – – ortofosforhape väiksema kontsentratsioo
niga kui 75 %

0

0

2809201090

– – – muud

0

0

2809202000

– – polüfosforhapped

0

0

2810001000

– ortoboorhape

0

0

2810009000

– muud

0

0

2811110000

– – vesinikfluoriid (vesinikfluoriidhape)

5

0

2811191000

––––

aminosulfoonhape (sulfamiinhape)

5

0

2811193000

––––

fosfori derivaadid

0

0

2811194000

––––

vesiniktsüaniid

5

0

2811199000

––––

muud

0

0

2811210000

– – süsinikdioksiid

10

5

2811221000

– – – silikageel

0

0

2811229000

– – – muud

0

0

2811292000

– – – lämmastikoksood (naerugaas, dilämmastik
monooksiid)

10

0

2811294000

– – – diarseentrioksiid (arseeni seskioksiid, arseeni
anhüdriid, valge arseen)

10

0

2811299010

––––

vääveldioksiid

5

0

2811299090

––––

muud

0

0

2812101000

– – arseentrikloriid

5

0

2812102000

– – karbonüüldikloriid (fosgeen)

5

0

2812103100

– – – fosfortrikloriidoksiid

5

0

2812103200

– – – fosfortrikloriid

5

0

2812103300

– – – fosforpentakloriid

5

0

2812103900

– – – muud

5

0

2812104100

– – – väävelmonokloriid

5

0
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Baasmäär

Kategooria

2812104200

– – – vääveldikloriid

5

0

2812104900

– – – muud

5

0

2812105000

– – tionüülkloriid

5

0

2812109000

– – muud

5

0

2812900000

– muud

5

0

2813100000

– süsinikdisulfiid

10

0

2813902000

– – fosforsulfiidid

5

0

2813909000

– – muud

5

0

2814100000

– veevaba ammoniaak

0

0

2814200000

– ammoniaagi vesilahus

0

0

2815110000

– – tahke

5

0

2815120000

– – vesilahusena (naatriumleelis)

5

0

2815200000

– kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas)

0

0

2815300000

– naatriumperoksiid ja kaaliumperoksiid

0

0

2816100000

– magneesiumhüdroksiid ja -peroksiid

0

0

2816400000

– strontsiumi ja baariumi oksiidid, hüdroksiidid ja
peroksiidid

0

0

2817001000

– tsinkoksiid (valge tsink või tsingipulber)

5

5

2817002000

– tsinkperoksiid

10

0

2818100000

– kindla või muutuva keemilise koostisega tehisko
rund

0

0

2818200000

– alumiiniumoksiidid, v.a tehiskorund

0

0

2818300000

– alumiiniumhüdroksiid

0

0

2819100000

– kroomtrioksiid

5

0

2819901000

– – dikroomtrioksiid (kroomseskioksiid ehk nn
roheline kroomoksiid)

0

0
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Baasmäär

Kategooria

2819909000

– – muud

5

0

2820100000

– mangaandioksiid

0

0

2820900000

– muud

0

0

2821101000

– – oksiidid

0

0

2821102000

– – hüdroksiidid

5

0

2821200000

– muldvärvid

5

0

2822000000

Koobaltoksiidid ja -hüdroksiidid; tehnilised koobal
toksiidid

0

0

2823001000

– titaandioksiid (titaanoksiid ehk titaananhüdriid)

0

0

2823009000

– muud

0

0

2824100000

– pliimonooksiid (pliisilu, massikoo)

0

0

2824900010

– – punane ja oranž pliimennik

5

0

2824900090

– – muud

0

0

2825100000

– hüdrasiin ja hüdroksüülamiin, nende anorgaani
lised soolad

10

0

2825200000

– liitiumoksiid ja -hüdroksiid

5

0

2825300000

– vanaadiumoksiidid ja -hüdroksiidid

5

0

2825400000

– nikkeloksiidid ja -hüdroksiidid

0

0

2825500000

– vaskoksiidid ja -hüdroksiidid

0

0

2825600000

– germaaniumoksiidid ja tsirkooniumdioksiid

5

0

2825700000

– molübdeenoksiidid ja -hüdroksiidid

0

0

2825800000

– antimonoksiidid

5

0

2825901000

– – tinaoksiidid ja -hüdroksiidid

0

0

2825904000

– – kaltsiumoksiidid ja -hüdroksiidid

0

0

2825909000

– – muud

0

0

2826120000

– – alumiinium-

5

0

2826191000

– – – naatrium-

5

0
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Baasmäär

Kategooria

2826199000

– – – muud

0

0

2826300000

– naatriumheksafluoroaluminaat (tehiskrüoliit)

5

0

2826900000

– muud

5

0

2827100000

– ammooniumkloriid

0

0

2827200000

– kaltsiumkloriid

0

0

2827310000

– – magneesium-

0

0

2827320000

– – alumiinium-

0

0

2827350000

– – nikkel-

0

0

2827391000

– – – vask-

0

0

2827393000

– – – tina-

0

0

2827394000

– – – raud-

5

0

2827395000

– – – tsink-

0

0

2827399000

– – – muud

0

0

2827410000

– – vask-

5

0

2827491000

– – – alumiinium-

0

0

2827499000

– – – muud

0

0

2827510000

– – naatrium- ja kaaliumbromiidid

0

0

2827590000

– – muud

0

0

2827601000

– – naatrium- ja kaalium-

0

0

2827609000

– – muud

0

0

2828100000

– tehniline kaltsiumhüpoklorit jm kaltsiumhüpo
kloritid

0

0

2828901100

– – – naatrium-

10

5

2828901900

– – – muud

10

0

2828902000

– – kloriidid

0

0

2828903000

– – hüpobromitid

0

0
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Baasmäär

Kategooria

2829110000

– – naatrium-

5

0

2829191000

– – – kaalium-

5

0

2829199000

– – – muud

0

0

2829901000

– – perkloraadid

5

0

2829902000

– – kaaliumjodaat

0

0

2829909000

– – muud

0

0

2830101000

– – naatriumsulfiid

0

0

2830102000

– – naatriumvesiniksulfiid
draat)

5

0

2830901000

– – kaaliumsulfiid

5

0

2830909000

– – muud

5

0

2831100000

– naatrium-

0

0

2831900000

– muud

5

0

2832100000

– naatriumsulfitid

0

0

2832201000

– – ammoonium-

5

0

2832209000

– – muud

5

0

2832301000

– – naatrium-

10

0

2832309000

– – muud

10

0

2833110000

– – dinaatriumsulfaat

0

0

2833190000

– – muud

0

0

2833210000

– – magneesium-

0

0

2833220000

– – alumiinium-

10

5

2833240000

– – nikkel-

0

0

2833250000

– – vask-

0

0

2833270000

– – baarium-

0

0

2833291000

– – – raud-

0

0

(naatriumsulfiid-hü
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Baasmäär

Kategooria

2833293000

– – – plii-

0

0

2833295000

– – – kroom-

10

0

2833296000

– – – tsink-

0

0

2833299000

– – – muud

0

0

2833301000

– – alumiinium-

5

0

2833309000

– – muud

5

0

2833401000

– – naatrium-

0

0

2833409000

– – muud

0

0

2834100000

– nitritid

0

0

2834210000

– – kaalium-

0

0

2834291000

– – – magneesium-

0

0

2834299000

– – – muud

0

0

2835100000

– fosfinaadid (hüpofosfitid) ja fosfonaadid (fosfitid)

0

0

2835220000

– – mononaatrium- ja dinaatrium-

5

7

2835240000

– – kaalium-

0

0

2835250000

– – kaltsiumvesinikortofosfaat (dikaltsiumfosfaat)

0

0

2835260000

– – muud kaltsiumfosfaadid

0

0

2835291000

– – – raud-

0

0

2835292000

– – – triammoonium-

0

0

2835299000

– – – muud

0

0

2835310000

– – naatriumtrifosfaat (naatriumtripolüfosfaat)

0

0

2835391000

– – – naatriumpürofosfaadid

0

0

2835399000

– – – muud

0

0

2836200000

– dinaatriumkarbonaat

0

0
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Baasmäär

Kategooria

2836300000

– naatriumvesinikkarbonaat (naatriumbikarbonaat)

0

0

2836400000

– kaaliumkarbonaadid

0

0

2836500000

– kaltsiumkarbonaat

0

0

2836600000

– baariumkarbonaat

5

0

2836910000

– – liitiumkarbonaat

5

0

2836920000

– – strontsiumkarbonaat

5

0

2836991000

– – – sadestunud magneesiumkarbonaat

5

0

2836992000

– – – ammooniumkarbonaadid

0

0

2836993000

– – – koobaltkarbonaat

0

0

2836994000

– – – nikkelkarbonaat

0

0

2836995000

– – – naatriumseskvikarbonaat

0

0

2836999000

– – – muud

0

0

2837111000

– – – tsüaniid

5

0

2837112000

– – – tsüaniidoksiid

5

0

2837190000

– – muud

5

0

2837200000

– komplekstsüaniidid

5

0

2839110000

– – naatriummetasilikaadid

5

7

2839190000

– – muud

5

0

2839901000

– – alumiinium-

0

0

2839902000

– – sadestunud kaltsium-

0

0

2839903000

– – magneesium-

0

0

2839904000

– – kaalium-

5

0

2839909000

– – muud

0

0

2840110000

– – veevaba

5

0

2840190000

– – muud

0

0
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Baasmäär

Kategooria

2840200000

– muud boraadid

5

0

2840300000

– peroksoboraadid (perboraadid)

5

0

2841300000

– naatriumdikromaat

0

0

2841501000

– – tsink- ja pliikromaadid

5

0

2841502000

– – kaaliumkromaat

0

0

2841503000

– – naatriumkromaat

0

0

2841504000

– – kaaliumdikromaat

0

0

2841505000

– – talliumdikromaat

0

0

2841509000

– – muud

0

0

2841610000

– – kaaliumpermanganaat

0

0

2841690000

– – muud

5

0

2841700000

– molübdaadid

10

0

2841800000

– volframaadid

10

0

2841901000

– – aluminaadid

0

0

2841909000

– – muud

5

0

2842100000

– kaksik- ja komplekssilikaadid, k.a kindla või
muutuva keemilise koostisega alumosilikaadid

0

0

2842901000

– – arsenaadid ja arseniidid

5

0

2842902100

– – – ammoonium- ja tsink-

5

0

2842902900

– – – muud

0

0

2842903000

– – kaksik- ja kompleksfosfaadid (fosforhapete
soolad)

0

0

2842909000

– – muud

0

0

2843100000

– kolloidsed väärismetallid

5

0

2843210000

– – hõbenitraat

10

5

2843290000

– – muud

10

0

2843300000

– kulla ühendid

5

0
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2843900000

– muud ühendid; amalgaamid

10

0

2844100000

– looduslik uraan ja selle ühendid; sulamid, pihus
tooted (sh metallkeraamika), keraamikatooted
ning segud, mis sisaldavad looduslikku uraani
või looduslikke uraaniühendeid

5

0

2844200000

– isotoobiga 235U rikastatud uraan ja selle ühen
did; plutoonium ja selle ühendid; sulamid, pihus
tooted (k.a metallkeraamika), keraamikatooted ja
segud, mis sisaldavad isotoobiga 235U rikasta
tud uraani, plutooniumi või nende ühendeid

5

0

2844300000

– vähendatud 235U-sisaldusega uraan ja selle
ühendid; toorium ja selle ühendid; sulamid, pi
hustooted (k.a metallkeraamika), keraamikatoo
ted ja segud, mis sisaldavad vähendatud 235U-si
saldusega uraani, tooriumi või nende ühendeid

5

0

2844401000

– – radioaktiivsed jäätmed

5

0

2844409000

– – muud

5

0

2844500000

– tuumareaktorite ammendatud (kasutatud) kütu
seelemendid (kassetid)

5

0

2845100000

– raske vesi (deuteeriumoksiid)

5

0

2845900000

– muud

5

0

2846100000

– tseeriumiühendid

5

0

2846900000

– muud

5

0

2847000000

Vesinikperoksiid (hapnikuga rikastatud vesi), uu
reaga tahkestatud või tahkestamata

0

0

2848000000

Kindla või muutuva keemilise koostisega fosfiidid,
v.a ferrofosfiid

5

0

2849100000

– kaltsium-

10

0

2849200000

– räni-

5

0

2849901000

– volfram-

5

0

2849909000

– – muud

0

0

2850001000

– pliinitriid

0

0

2850002000

– asiidid

0

0

2850009000

– muud

0

0
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2852001000

– elavhõbeda sulfaadid

0

0

2852002100

– – merbromiin (INN) (merkurokroom)

0

0

2852002900

– – muud

0

0

2852009000

– muud

0

0

2853001000

– tsüaankloriid

5

0

2853003000

– destilleeritud vesi, konduktomeetriline vesi jm
samalaadse puhtusastmega vesi; veeldatud õhk ja
puhastatud õhk

0

0

2853009000

– muud

5

0

2901100000

– küllastunud

5

0

2901210000

– – etüleen

5

0

2901220000

– – propeen (propüleen)

5

0

2901230000

– – buteen (butüleen) ja selle isomeerid

5

0

2901240000

– – 1,3-butadieen ja isopreen

5

0

2901290000

– – muud

5

5

2902110000

– – tsükloheksaan

0

0

2902190000

– – muud

0

0

2902200000

– benseen

0

0

2902300000

– tolueen

0

0

2902410000

– – o-ksüleen

0

0

2902420000

– – m-ksüleen

0

0

2902430000

– – p-ksüleen

0

0

2902440000

– – ksüleeni isomeeride segud

0

0

2902500000

– stüreen

0

0

2902600000

– etüülbenseen

5

0

2902700000

– kumeen

5

0

2902901000

– – naftaleen

5

0
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2902909000

– – muud

0

0

2903111000

– – – klorometaan (metüülkloriid)

5

0

2903112000

– – – kloroetaan (etüülkloriid)

5

0

2903120000

– – diklorometaan (metüleenkloriid)

5

0

2903130000

– – kloroform (triklorometaan)

0

0

2903140000

– – süsiniktetrakloriid

5

0

2903150000

– – etüleendikloriid (ISO) (1,2-dikloroetaan)

10

0

2903191000

– – – 1,1,1-trikloroetaan (metüülkloroform)

5

0

2903199000

– – – muud

5

0

2903210000

– – vinüülkloriid (kloroetüleen)

10

0

2903220000

– – trikloroetüleen

0

0

2903230000

– – tetrakloroetüleen (perkloroetüleen)

5

0

2903291000

– – – Vinüülkloriidmonomeer

5

0

2903299000

– – – muud

5

0

2903310000

– – etüleendibromiid (ISO) (1,2-dibromoetaan)

0

0

2903391000

– – – bromometaan (metüülbromiid)

0

0

2903392100

––––

difluorometaan

5

0

2903392200

––––

trifluorometaan

5

0

2903392300

––––

difluoroetaan

5

0

2903392400

––––

trifluoroetaan

5

0

2903392500

––––

tetrafluoroetaan

5

0

2903392600

––––

pentafluoroetaan

5

0

2903393000

– – – 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometüül)
prop-1-een

5

0

2903399000

– – – muud

0

0

2903410000

– – triklorofluorometaan

5

0
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2903420000

– – diklorodifluorometaan

5

0

2903430000

– – triklorotrifluoroetaanid

5

0

2903440000

– – diklorotetrafluoroetaanid ja kloropentafluo
roetaan

5

0

2903451000

– – – klorotrifluorometaan

5

0

2903452000

– – – pentaklorofluoroetaan

5

0

2903453000

– – – tetraklorodifluoroetaanid

5

0

2903454100

––––

heptaklorofluoropropaanid

5

0

2903454200

––––

heksaklorodifluoropropaanid

5

0

2903454300

––––

pentaklorotrifluoropropaanid

5

0

2903454400

––––

tetraklorotetrafluoropropaanid

5

0

2903454500

––––

trikloropentafluoropropaanid

5

0

2903454600

––––

dikloroheksafluoropropaanid

5

0

2903454700

––––

kloroheptafluoropropaanid

5

0

2903459000

– – – muud

0

0

2903460000

– – bromoklorodifluorometaan, bromotrifluoro
metaan ja dibromotetrafluoroetaanid

5

0

2903470000

– – muud perhalogeenderivaadid

5

0

2903491100

––––

klorodifluorometaan

5

0

2903491300

––––

dikloropentafluoropropaanid

5

0

2903491400

––––

diklorotrifluoroetaanid

5

0

2903491500

––––

klorotetrafluoroetaanid

5

0

2903491600

––––

diklorofluoroetaanid

5

0

2903491700

––––

klorodifluoroetaanid

5

0

2903491800

––––

diklorofluoroetaanid

0

0

2903491900

––––

muud

0

0
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2903492000

– – – ainult fluori ja broomiga halogeenitud me
taani, etaani või propaani derivaadid

5

0

2903499000

– – – muud

5

0

2903511000

– – – lindaan (ISO) gammaisomeer

5

0

2903512000

– – – alfa-, beeta- ja deltaisomeerid

10

0

2903519000

– – – muud

5

0

2903521000

– – – aldriin (ISO)

10

0

2903522000

– – – klordaan (ISO)

10

0

2903523000

– – – heptakloor (ISO)

0

0

2903591000

– – – kampekloor (toksafeen)

0

0

2903592000

– – – mireks

0

0

2903599000

– – – muud

0

0

2903610000

– – klorobenseen, o-diklorobenseen ja p-dikloro
benseen

5

0

2903621000

– – – heksaklorobenseen (ISO)

5

0

2903622000

– – – DDT (ISO) [klofenotaan (INN), 1,1,1-tri
kloro-2,2-bis(p-klorofenüül)etaan]

5

0

2903690000

– – muud

5

0

2904101000

– – naftaleeni sulfohapped

5

5

2904109000

– – muud

0

0

2904201000

– – dinitrotolueen

10

0

2904202000

– – trinitrotolueen (TNT)

10

0

2904203000

– – trinitrobutüülmetaksüleen ja dinitrobutüülpa
ratsümeen

5

0

2904204000

– – nitrobenseen

5

0

2904209000

– – muud

5

0

2904901000

– – trikloronitrometaan (kloropikriin)

5

0
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2904909000

– – muud

0

0

2905110000

– – metanool (metüülalkohol)

0

0

2905121000

– – – propüülalkohol

0

0

2905122000

– – – isopropüülalkohol

0

0

2905130000

– – butaan-1-ool (n-butüülalkohol)

0

0

2905141000

– – – isobutüül

0

0

2905149000

– – – muud

0

0

2905161000

– – – 2-etüülheksanool

0

0

2905169000

– – – muud oktanoolid

0

0

2905170000

– – dodekaan-1-ool (laurüülalkohol), heksade
kaan-1-ool (tsetüülalkohol) ja oktadekaan-1ool (stearüülalkohol)

0

0

2905191000

– – – metüülamüülalkohol

0

0

2905192000

– – – muud heksüülalkoholid (heksanoolid); hep
tüülalkoholid (heptanoolid);

0

0

2905193000

– – – nonüülalkoholid (nonanoolid)

5

0

2905194000

– – – detsüülalkoholid (dekanoolid)

0

0

2905195000

– – – 3,3-dimetüülbutaan-2-ool (pinakolüülalko
hol)

5

0

2905196000

– – – pentanool (amüülalkohol) ja selle isomeerid

5

0

2905199000

– – – muud

0

0

2905220000

– – atsüklilised terpeenalkoholid

0

0

2905290000

– – muud

0

0

2905310000

– – etüleenglükool (etaandiool)

0

0

2905320000

– – propüleenglükool (propaan-1,2-diool)

0

0

2905391000

– – – butüleenglükool (butanediool)

0

0

2905399000

– – – muud

0

0
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2905410000

– – 2-etüül-2-(hüdroksümetüül)propaan-1,3-diool
(trimetüloolpropaan)

0

0

2905420000

– – pentaerütritool (pentaerütriit)

0

0

29054300

– – mannitool

5

0

29054400

– – D-glütsitool (sorbitool)

15

E

2905450000

– – glütserool

10

5

2905490000

– – muud

0

0

2905510000

– – etkloorvünool (INN)

0

0

2905590000

– – muud

0

0

2906110000

– – mentool

0

0

2906120000

– – tsükloheksanool, metüültsükloheksanoolid ja
dimetüültsükloheksanoolid

5

0

2906130000

– – steroolid ja inosiidid

0

0

2906190000

– – muud

0

0

2906210000

– – bensüülalkohol

0

0

2906290000

– – muud

0

0

2907111000

– – – fenool (hüdroksübenseen)

0

0

2907112000

– – – soolad

0

0

2907120000

– – kresoolid ja nende soolad

0

0

2907131000

– – – nonüülfenool

0

0

2907139000

– – – muud

0

0

2907150000

– – naftoolid ja nende soolad

0

0

2907190000

– – muud

0

0

2907210000

– – resortsinool ja selle soolad

0

0

2907220000

– – hüdrokinoon (kinool) ja selle soolad

0

0
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2907230000

– – 4,4′-isopropülideendifenool (bisfenool a, dife
nüüloolpropaan)

0

0

2907291000

– – – fenoolalkoholid

0

0

2907299000

– – – muud

0

0

2908110000

– – pentaklorofenool (ISO)

0

0

2908190000

– – muud

0

0

2908910000

– – dinoseeb (ISO) ja selle soolad

0

0

2908991000

– – – ainult sulfoneeritud derivaadid, nende soo
lad ja estrid

0

0

2908992100

––––

dinitro-orto-kresool (DNOC)

0

0

2908992200

––––

dinitrofenool

0

0

2908992300

––––

pikriinhape (trinitrofenool)

0

0

2908992900

––––

muud

0

0

2908999000

– – – muud

0

0

2909110000

– – dietüüleeter (etüüloksiid)

0

0

2909191000

– – – metüül-tert-butüüleeter

0

0

2909199000

– – – muud

0

0

2909200000

– tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeeneetrid, nende
halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

0

0

2909301000

– – anetool

0

0

2909309000

– – muud

0

0

2909410000

– – 2,2′-oksüdietanool (dietüleenglükool)

0

0

2909430000

– – etüleenglükoolmonobutüüleeter ja dietüleeng
lükoolmonobutüüleeter

0

0

2909440000

– – muud etüleenglükoolmonoalküüleetrid ja die
tüleenglükoolmonoalküüleetrid

0

0

2909491000

– – – dipropüleenglükool

5

0

2909492000

– – – trietüleenglükool

0

0
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2909493000

– – – glütserüülguajakool

0

0

2909494000

– – – propüleenglükoolmetüüleeter

0

0

2909495000

– – – muud propüleenglükooli eetrid

0

0

2909496000

– – – muud etüleenglükooli eetrid

0

0

2909499000

– – – muud

0

0

2909501000

– – guajakool, eudenool ja isoeugenool; kaalium
sulfogujakolaat

0

0

2909509000

– – muud

0

0

2909601000

– – metüületüülketoonperoksiid

0

0

2909609000

– – muud

0

0

2910100000

– oksiraan (etüleenoksiid)

5

0

2910200000

– metüüloksiraan (propüleenoksiid)

0

0

2910300000

– 1-kloro-2,3-epoksüpropaan (epiklorohüdriin)

5

0

2910400000

– dieldriin (ISO, INN)

10

0

2910902000

– – endriin (ISO)

10

0

2910909000

– – muud

0

0

2911000000

Atsetaalid ja poolatsetaalid, millel on või ei ole
muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi,
nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

5

0

2912110000

– – metanaal (formaldehüüd)

5

0

2912120000

– – etanaal (atseetaldehüüd)

0

0

2912192000

– – – tsitraal ja tsitronellool

0

0

2912193000

– – – glutaaraldehüüd

5

0

2912199000

– – – muud

0

0

2912210000

– – bensaldehüüd (bensoehappe aldehüüd)

0

0

2912291000

– – – tsinnaamaldehüüd ja fenüülatsetaldehüüd

0

0

2912299000

– – – muud

0

0
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2912300000

– aldehüüdalkoholid

0

0

2912410000

– – vanilliin (4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd)

0

0

2912420000

– – etüülvanilliin
hüüd)

(3-etoksü-4-hüdroksübensalde

0

0

2912490010

– – – aniisialdehüüd (4-aniisaldehüüd, 4-metoksü
bensaldehüüd)

0

0

2912490090

– – – muud

5

0

2912500000

– aldehüüdide tsüklilised polümeerid

0

0

2912600000

– paraformaldehüüd

5

0

2913000000

Rubriigis 2912 nimetatud ainete halogeen-, sulfo-,
nitro- ja nitrosoderivaadid

0

0

2914110000

– – atsetoon

10

0

2914120000

– – butanoon (metüületüülketoon)

0

0

2914130000

– – 4-metüülpentaan-2-oon
toon)

0

0

2914190000

– – muud

0

0

2914210000

– – kamper

0

0

2914221000

– – – tsükloheksanoon

0

0

2914222000

– – – metüültsükloheksanoonid

0

0

2914230000

– – ionoonid ja metüülionoonid

0

0

2914292000

– – – isoforeen

0

0

2914299000

– – – muud

0

0

2914310000

– – fenüülatsetoon (fenüülpropaan-2-oon)

0

0

2914390000

– – muud

0

0

2914401000

– – 4-hüdroksü-4-metüülpentaan-2-oon
toonalkohol)

0

0

2914409000

– – muud

0

0

2914500000

– – ketoonfenoolid ja ketoonid, millel on ka muid
hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi

0

0

(metüülisobutüülke

(diatse
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2914610000

– – antrakinoon

0

0

2914690000

– – muud

0

0

2914700000

– halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

0

0

2915110000

– – sipelghape

0

0

2915121000

– – – naatriumformiaat

5

0

2915129000

– – – muud

0

0

2915130000

– – sipelghappe estrid

0

0

2915210000

– – äädikhape

0

0

2915240000

– – atseetanhüdriid

0

0

2915291000

– – – kaltsium-, tina-, vask-, kroom-, alumiiniumvõi raudatsetaadid

0

0

2915292000

– – – naatriumatsetaat

0

0

2915299000

– – – muud

0

0

2915310000

– – etüülatsetaat

0

0

2915320000

– – vinüülatsetaat

0

0

2915330000

– – n-butüülatsetaat

0

0

2915360000

– – dinoseebatsetaat (ISO)

0

0

2915391000

– – – metüülatsetaat

0

0

2915392100

––––

propüülatsetaat

0

0

2915392200

––––

isopropüülatsetaat

0

0

2915393000

– – – amüül- ja isoamüülatsetaadid

0

0

2915399000

– – – muud

0

0

2915401000

– – happed

10

0

2915402000

– – soolad ja estrid

0

0

2915501000

– – propioonhape

0

0

2915502100

– – – soolad

0

0
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2915502200

– – – estrid

0

0

2915601100

– – – butaanhapped

0

0

2915601900

– – – muud

0

0

2915602000

– – pentaanhapped, nende soolad ja estrid

0

0

2915701000

– – – palmithape, selle soolad ja estrid

0

0

2915702100

– – stearhape

0

0

2915702200

– – – soolad

0

0

2915702900

– – – estrid

0

0

2915902000

– – bromoäädikhapped

0

0

2915903100

– – – atsetüülkloriid

0

0

2915903900

– – – muud

0

0

2915904000

– – tinaoktanoaat

0

0

2915905000

– – laurhape

0

0

2915909000

– – muud

0

0

2916111000

– – akrüülhape

0

0

2916112000

– – – soolad

0

0

2916121000

– – – butüülakrülaat

0

0

2916129000

– – – muud

0

0

2916130000

– – metakrüülhape ja selle soolad

0

0

2916141000

– – – metüülmetakrülaat

0

0

2916149000

– – – muud

0

0

2916151000

– – – olehape

5

5

2916152000

– – – olehappe soolad ja estrid

0

0

2916159000

– – – muud

0

0

2916191000

– – – sorbiinhape ja selle soolad

0

0
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2916192000

– – akrüülhappe derivaadid

0

0

2916199010

––––

metakrüülhappe derivaadid

0

0

2916199090

––––

muud

0

0

2916201000

– – alletriin (ISO)

5

0

2916202000

– – fermetriin (ISO) (INN)

5

0

2916209000

– – muud

5

0

2916311000

– – – bensoehape

0

0

2916313000

– – – naatriumbensoaat

0

0

2916314000

– – – naftaleenbensoaat, ammooniumbensoaat,
kaaliumbensoaat, kaltsiumbensoaat, metüül
bensoaat ja etüülbensoaat

0

0

2916319000

– – – muud

0

0

2916321000

– – – bensoüülperoksiid

0

0

2916322000

– – – bensoüülkloriid

0

0

2916340000

– – fenüüläädikhape ja selle soolad

0

0

2916350000

– – fenüüläädikhappe estrid

0

0

2916360000

– – binapakrüül (ISO)

0

0

2916390000

– – muud

0

0

2917111000

– – – oblikhape

0

0

2917112000

– – – soolad ja estrid

0

0

2917121000

– – – adiphape

0

0

2917122000

– – – soolad ja estrid

0

0

2917131000

– – – aselahape (INN), selle soolad ja estrid

0

0

2917132000

– – – sebatshape, selle soolad ja estrid

0

0

2917140000

– – maleanhüdriid

0

0
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2917191000

– – – malehape

0

0

2917192000

– – – soolad, estrid ja teised malehappe derivaa
did

0

0

2917193000

– – – fumaarhape

0

0

2917199000

– – – muud

0

0

2917200000

– mitmealuselised tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloter
peenkarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halo
geniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksü
happed, nende derivaadid

0

0

2917320000

– – dioktüülortoftalaadid

5

0

2917330000

– – dinonüülortoftalaadid ja didetsüülortoftalaa
did

10

0

2917341000

– – – dimetüül või dietüülortoftalaadid

10

0

2917342000

– – – dibutüülortoftalaadid

5

0

2917349000

– – – muud

5

0

2917350000

– – ftaalanhüdriid

0

0

2917361000

– – – tereftaalhape

0

0

2917362000

– – – soolad

5

0

2917370000

– – dimetüültereftalaat

0

0

2917392000

– – – ortoftaalhape ja selle soolad

5

0

2917393000

– – – isoftaalhape, selle soolad ja estrid

0

0

2917394000

– – – trimelliitanhüdriid

0

0

2917399000

– – – muud

5

0

2918111000

– – – piimhape

0

0

2918112000

– – – kaltsiumlaktaat

0

0

2918119000

– – – muud

0

0

2918120000

– – viinhape

0

0

2918130000

– – viinhappe soolad ja estrid

0

0

2918140000

– – sidrunhape

0

0
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2918153000

– – – naatriumtsitraat

0

0

2918159000

– – – muud

0

0

2918161000

– – – glükoonhape

0

0

2918162000

– – – kaltsiumglükonaat

0

0

2918163000

– – – naatriumglükonaat

0

0

2918169000

– – – muud

0

0

2918180000

– – klorobensülaat (ISO)

0

0

2918191000

– – – 2-2-difenüül-2-hüdroksüäädikhape (bensiil
hape)

0

0

2918192000

– – – glükoonhappe derivaadid

0

0

2918199000

– – – muud

0

0

2918211000

– – – salitsüülhape

0

0

2918212000

– – – soolad

0

0

2918221000

– – – o-atsetüülsalitsüülhape

5

0

2918222000

– – – soolad ja estrid

0

0

2918230000

– – muud salitsüülhappe estrid, nende soolad

5

0

2918291100

––––

metüül p-hüdroksübensoaat

0

0

2918291200

––––

propüül p-hüdroksübensoaat

0

0

2918291900

––––

muud

0

0

2918299000

– – – muud

0

0

2918300000

– karboksüülhapped, millel on funktsionaalseid al
dehüüd- või ketoonrühmi, kuid ei ole teisi hap
nikku sisaldavaid funktsionaalrühmi; nende an
hüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vasta
vad peroksühapped, nende derivaadid

0

0

2918910000

– – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoksüäädik
hape), selle soolad ja estrid

0

0

2918991100

––––

2,4-D (ISO)

0

0

2918991200

––––

soolad

0

0

2918992000

– – – 2,4-D estrid

0

0
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2918993000

– – – dikamba (ISO)

0

0

2918994000

– – – MCPA (ISO)

0

0

2918995000

– – – 2,4-DB-(2,4-diklorofenoksü)võihape

0

0

2918996000

– – – dikloorpropp (ISO)

0

0

2918997000

– – – diklofop-metüül (metüül 2-(4-(2,4-diclorofe
noksü)fenoksü)propionaat)

0

0

2918999100

––––

naprokseennaatrium

0

0

2918999200

––––

2,4-diklorofenoksüpropioonhape

0

0

2918999900

––––

muud

0

0

2919100000

– tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat

5

0

2919901100

– – – naatriumglütserofosfaat

0

0

2919901900

– – – muud

0

0

2919902000

– – dimetüül-dikloro-vinüül-fosfaat (DDVP)

0

0

2919903000

– – kloorfenvinfoss (ISO)

0

0

2919909000

– – muud

5

0

2920111000

– – – paratioon (ISO)

0

0

2920112000

– – – paratioon-metüül (ISO) (metüülparatioon)

10

0

2920192000

– – – O-etüül-o-p-nitrofenüül-benseentiofosfonaat
(EPN)

5

0

2920199000

– – – muud

0

0

2920901000

– – nitroglütseriin (glütserüültrinitraat)

5

0

2920902000

– – pentriit (tetranitropentaerütritool)

5

0

2920903100

– – – dimetüül- ja trimetüül-

5

0

2920903200

– – – dietüül- ja trietüül-

5

0

2920903900

– – – muud

5

0

2920909000

– – muud

0

0
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2921110000

– – metüülamiin, dimetüülamiin ja trimetüüla
miin, nende soolad

0

0

2921191000

– – – bis(2-kloroetüül)etüülamiin

0

0

2921192000

– – – kloormetiin (INN) (bis(2-kloroetüül)metüü
lamiin)

5

0

2921193000

– – – trikloormetiin
amiin)

(tris(2-kloroetüül)

5

0

2921194000

– – – N,N-dialküül- (metüül, etüül, n-propüül või
isopropüül) 2-kloroetüülamiinid ja nende
protoneeritud soolad

5

0

2921195000

– – – dietüülamiin ja selle soolad

5

0

2921199000

– – – muud

0

0

2921210000

– – etüleendiamiin ja selle soolad

5

0

2921220000

– – heksametüleendiamiin ja selle soolad

5

0

2921290000

– – muud

0

0

2921300000

– tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenmonoamii
nid ja -polüamiinid ning nende derivaadid;
nende soolad

0

0

2921410000

– – aniliin ja selle soolad

0

0

2921421000

– – – klooraniliinid

0

0

2921422000

– – – N-metüül-N,2,4,6-tetranitroaniliin (tetrüül)

5

0

2921429000

– – – muud

0

0

2921430000

– – toluidiinid ja nende derivaadid; nende soolad

5

0

2921440000

– – difenüülamiin ja selle derivaadid; nende soo
lad

5

0

2921450000

– – 1-naftüülamiin (α-naftüülamiin) ja 2-naftüüla
miin (β-naftüülamiin) ning nende derivaadid;
nende soolad

5

0

2921461000

– – – amfetamiin (INN)

0

0

2921462000

– – – bensfetamiin (INN), deksamfetamiin (INN),
etilamfetamiin (INN) ja fenkamfamiin (INN)

5

0

2921463000

– – – lefetamiin (INN), levamfetamiin (INN), mefe
norex (INN) ja fentermiin (INN)

5

0

(INN)
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2921469000

– – – muud

0

0

2921491000

– – – ksilidiinid

5

0

2921499000

– – – muud

0

0

2921510000

– – o-, m- ja p-fenüleendiamiin ning diaminoto
lueenid ja nende derivaadid; nende soolad

0

0

2921590000

– – – muud

0

0

2922111000

– – – monoetanoolamiin

0

0

2922112000

– – – soolad

0

0

2922121000

– – – dietanoolamiin

0

0

2922122000

– – – soolad

5

0

2922131000

– – – trietanoolamiin

0

0

2922132000

– – – soolad

5

0

2922141000

– – – dekstropropoksüfeen (INN)

0

0

2922142000

– – – soolad

0

0

2922192100

––––

N,N-dimetüül-2-aminoetanool
protoneeritud soolad

selle

0

0

2922192200

––––

N,N-dietüül-2-aminoetanool ja selle pro
toneeritud soolad

5

0

2922192900

––––

muud

0

0

2922193000

– – – etüüldietanoolamiin

0

0

2922194000

– – – metüüldietanoolamiin

0

0

2922199000

– – – muud

0

0

2922210000

– – aminohüdroksünaftaleensulfoonhapped
nende soolad

5

0

2922290000

– – muud

5

0

2922311000

– – – amfepramoon (INN)

5

0

2922312000

– – – metadoon (INN)

0

0

2922313000

– – – normetadoon (INN)

0

0

ja

ja
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2922319000

– – – muud

0

0

2922390000

– – muud

0

0

2922410000

– – lüsiin ja selle estrid; nende soolad

0

0

2922421000

– – – mononaatriumglutamaat

5

0

2922429000

– – – muud

0

0

2922430000

– – antraniilhape ja selle soolad

5

0

2922441000

– – – tilidiin (INN)

0

0

2922449000

– – – muud

0

0

2922491000

– – – glütsiin (INN), selle soolad ja estrid

0

0

2922493000

– – – alaniinid (INN), fenüülalaniin (INN), leutsiin
(INN), isoleutsiin (INN) ja aspargiinhape
(INN)

0

0

2922494100

––––

etüleendiamiin tetraäädikhape
(edethape (INN))

0

0

2922494200

––––

soolad

5

0

2922499000

– – – muud

0

0

2922503000

– – 2-amino-1-(2,5-dimetoksü-4-metüül)-fenüül
propaan (STP, DOM)

0

0

2922504000

– – aminohapefenoolid, nende soolad ja derivaa
did

0

0

2922509000

– – muud

0

0

2923100000

– koliin ja selle soolad

0

0

2923200000

– letsitiinid ja muud fosfoaminolipiidid

5

0

2923901000

– – koliini derivaadid

0

0

2923909000

– – muud

0

0

2924110000

– – meprobamaat (INN)

0

0

2924120000

– – fluoroatseetamiid (ISO), fosfamidoon (ISO) ja
monokrotofoos (ISO)

0

0

2924190000

– – muud

0

0

(EDTA)
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2924211000

– – – diuroon (ISO)

0

0

2924219000

– – – muud

0

0

2924230000

– – 2-atseetamidobensoehape (N-atsetüülantraniil
hape) ja selle soolad

0

0

2924240000

– – etinamaat (INN)

0

0

2924291000

– – – atsetüül-p-aminofenool
(INN)

0

0

2924292000

– – – lidokaiin (INN)

0

0

2924293000

– – – karbarüül (ISO), (INN)

0

0

2924294000

– – – propanüül (ISO)

5

5

2924295000

– – – metalaksüül (ISO)

0

0

2924296000

– – – aspartaam (INN)

0

0

2924297000

– – – atenolool (INN)

0

0

2924298000

– – – butakloor (2'-kloor-2',6' dietüül-N-(butoksü
metüül) atsetaniliid)

0

0

2924299100

– – – 2'-kloor-2'6' dietüül-N-(metoksümetüül) at
setaniliid)

0

0

2924299900

––––

0

0

2925110000

– – sahhariin ja selle soolad

0

0

2925120000

– – glutetimiid (INN)

0

0

2925190000

– – muud

0

0

2925210000

– – kloordimeform (ISO)

10

0

2925291000

– – – guanidiinid, nende soolad ja derivaadid

0

0

2925299000

– – – muud

5

5

2926100000

– akrüülnitriil

5

0

2926200000

– 1-tsüanoguanidiin (ditsüaandiamiid)

5

0

2926301000

– – fenproporeks (INN) ja selle soolad

5

0

(paratsetamool)

muud
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2926302000

– – metadooni (INN) sünteesi vaheprodukt (4tsüano-2-dimetüülamino-4,4-difenüülbutaan)

0

0

2926902000

– – atsetonitriil

5

0

2926903000

– – atsetoon tsüanhüdriin

5

0

2926904000

– – 2-tsüano-n-[(etüülamino)karbonüül]-2-(metok
süamino) atsetamiid (tsümoksaniil)

0

0

2926905000

– – tsüpermetriin

0

0

2926909000

– – muud

0

0

2927000000

– diaso-, aso- ja asoksüühendid

5

0

2928001000

– etüül-metüül-tsetoksiim (butanoonoksiim)

0

0

2928002000

– foksiim (ISO, INN)

0

0

2928009000

– muud

0

0

2929101000

– – tolueendiisotsüanaat

5

0

2929109000

– – muud

0

0

2929901000

– – N,N-dialküül- (metüül, etüül, n-propüül või
isopropüül) fosforamiidi dihalogeniidid

10

0

2929902000

– – dialküül- (metüül, etüül, n-propüül või isopro
püül) N,N-dialküül- (metüül, etüül, n-propüül
või isopropüül) fosforamidaadid

10

0

2929903000

– – naatriumtsüklamaat (INN)

10

0

2929909000

– – muud

10

0

2930201000

– – etüüldipropüültiokarbamaat

0

0

2930202000

– – butilaat (ISO), tiobenkarb, vermolaat

5

5

2930209000

– – muud

5

0

2930301000

– – tetrametüültiuraam disulfiid (ISO) (INN)

0

0

2930309000

– – muud

5

0

2930400000

– metioniin

0

0
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2930500000

– kaptafool (ISO) ja metamidofoss (ISO)

0

0

2930901100

– – – metüültiofanaat (ISO)

0

0

2930901900

– – – muud

0

0

2930902100

– – – N,N-dialküül- (metüül, etüül, n-propüül või
isopropüül) aminoetaan-2-tioolid ja nende
protoneeritud soolad

0

0

2930902900

– – – muud

0

0

2930903000

– – malatioon (ISO)

0

0

2930905100

– – – naatriumisopropüülksantaat (ISO)

10

0

2930905900

– – – muud

5

0

2930906000

– – tiodiglükool (bis(2-hüdroksüetüül)sulfiid)

0

0

2930907000

– – O,O-dietüül, S-[2-(dietüülamino)etüül]fosforo
tioaat ja selle alküleeritud või protoneeritud
soolad

0

0

2930908000

– – O-etüül, S-fenüül-etüülfosfonotiolotionaat (fo
nofoss)

5

0

2930909200

– – – metioniini soolad, estrid ja derivaadid

5

0

2930909300

– – – dimetoaat (ISO), fentioon (ISO)

0

0

2930909400

– – – [S-2-(dialküül- (metüül, etüül, n-propüül või
isopropüül) amino) etüül]vesinikalküül(metüül, etüül, n-propüül või isopropüül)
fosfonotioaadid ja nende O-alküül- (≤ C10,
sh tsükloalküül) estrid;

0

0

2930909500

– – – 2-kloroetüülsulfiid ja klorometüülsulfiid; bis
(2-kloroetüül)sulfiid

0

0

2930909600

– – – bis(2-kloroetüültio)metaan;
1,2-bis(2-klo
roetüültio)etaan; 1,3-bis(2-kloroetüültio)-npropaan; 1,4-bis(2-kloroetüültio)-n-butaan;
1,5-bis(2-kloroetüültio)-n-pentaan

0

0

2930909700

– – – bis(2-kloroetüültiometüül)oksiid; bis(2-klo
roetüültioetüül)oksiid

0

0
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2930909800

– – – muud, mis sisaldavad fosfori aatomit, mil
lega on seotud üks metüül-, etüül-, n-pro
püül- või isopropüülrühm, kuid ei sisalda
täiendavaid süsiniku aatomeid

5

0

2930909900

– – – muud

0

0

2931001000

– tetraetüülplii

5

0

2931003100

– – glüfosfaat (ISO)

0

0

2931003200

– – soolad

0

0

2931004000

– O-alküül- (≤ C10, sh tsükloalküül) alküül- (me
tüül, etüül, n-propüül või isopropüül) fosfonof
luoridaadid

5

0

2931009200

– – trikloorfoon

0

0

2931009300

– – O-alküül- (≤ C10, sh tsükloalküül) N,N dial
küül- (metüül, etüül, n-propüül või isopro
püül) fosfonoamidotsüanidaadid

0

0

2931009400

– – 2-klorovinüüldikloroarsaan; bis(2-klorovinüül)
kloroarsaan; tris(2-klorovinüül)arsiin

0

0

2931009500

– – alküül- (metüül, etüül, n-propüül või isopro
püül) fosfonüüldifluoriidid

0

0

2931009600

– – [O-2-(dialküül- (metüül, etüül, n-propüül või
isopropüül) amino) etüül]vesinikalküül- (me
tüül, etüül, n-propüül või isopropüül) fosfonii
did ja nende O-alküül- (≤ C10, sh tsükloal
küül) estrid; nende alküleeritud või protonee
ritud soolad

0

0

2931009700

– – O-isopropüül-metüülfosfonokloridaat; O-pina
kolüül-metüülfosfonokloridaat

0

0

2931009800

– – muud, mis sisaldavad fosfori aatomit, millega
on seotud üks metüül-, etüül-, n-propüül- või
isopropüülrühm, kuid ei sisalda täiendavaid
süsiniku aatomeid

0

0

2931009900

– – muud

0

0

2932110000

– – tetrahüdrofuraan

0

0

2932120000

– – 2-furaldehüüd (furfuraal)

5

0

2932131000

– – – furfurüülalkohol

5

0

2932132000

– – – tetrahüdrofurfurüülalkohol

10

0

2932190000

– – muud

0

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

L 356/847

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

2932210000

– – kumariin, metüülkumariinid ja etüülkumarii
nid

0

0

2932291000

– – – varfariin (ISO), (INN)

0

0

2932292000

– – – fenoolftaleiin (INN)

0

0

2932299000

– – – muud

0

0

2932910000

– – isosafrool

0

0

2932920000

– – 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)propaan-2-oon

0

0

2932930000

– – piperonaal

0

0

2932940000

– – safrool

0

0

2932950000

– – tetrahüdrokannabinoolid (kõik isomeerid)

0

0

2932991000

– – – piperonüülbutoksiid

0

0

2932992000

– – – eukalüptool

0

0

2932994000

– – – karbofuraan (ISO)

0

0

2932999000

– – – muud

0

0

2933111000

– – – fenasoon (INN) (antipüriin)

0

0

2933113000

– – – düpiroon (4-metüülamino-1,5-dimetüül-2fenüül-3-pürasolaan naatrium metanesulfo
naat)

0

0

2933119000

– – – muud

0

0

2933191000

– – – fenüülbutasoon (INN)

5

0

2933199000

– – – muud

0

0

2933210000

– – hüdantoiin ja selle derivaadid

0

0

2933290000

– – muud

0

0

2933310000

– – püridiin ja selle soolad

0

0

2933320000

– – piperidiin ja selle soolad

0

0

2933331000

– – – broomasepaam (INN)

0

0
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2933332000

– – – fentanüül (INN)

5

0

2933333000

– – – petidiin(INN)

5

0

2933334000

– – – petidiini sünteesi vaheprodukt A: (4-tsüano1-metüül-4-fenüülpiperidiin või 1-metüül4-fenüül-4-tsüanopiperidiin)

5

0

2933335000

– – – alfentaniil (INN), anileridiin (INN), besitra
miid (INN), difenoksülaat (INN), difenoksiin
(INN), dipipapoon (INN), fentsiklidiin (INN)
(PCP), fenoperidiin (INN), ketobenidoon
(INN), metüülfenidaat (INN), pentatosiin
(INN), pipradool (INN), piritramiid (INN),
propiraam (INN) ja trimeperidiin (INN)

5

0

2933339000

– – – muud

0

0

2933391100

––––

pikloraam (ISO)

0

0

2933391200

––––

soolad

5

0

2933392000

– – – parakvaatdikloriid

0

0

2933393000

– – – isonikotiinhappe hüdrasiid

0

0

2933396000

– – – 3-kinuklindinüülbensülaat

5

0

2933397000

– – – kinuklidiin-3-ool

5

0

2933399000

– – – muud

0

0

2933410000

– – levorfanool (INN) ja selle soolad

5

0

2933491000

– – – 6-etoksü-1,2-dihüdro-2,2,4-trimetüülkvino
liin (etoksükviin)

0

0

2933499000

– – – muud

0

0

2933520000

– – malonüüluurea (barbituurhape) ja selle soolad

5

0

2933531000

– – – fenobarbitaal (INN)

0

0

2933532000

– – – allobarbitaal (INN), amobarbitaal (INN), bar
bitaal (INN), butalbitaal (INN) ja butobarbi
taal

0

0

2933533000

– – – tsüklobarbitaal (INN), metüülfenobarbitaal
(INN) ja pentobarbitaal (INN)

5

0

2933534000

– – – sekbutabarbitaal (INN), sekobarbitaal (INN)
ja vinüülbitaal (INN)

0

0
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2933539000

– – – muud

0

0

2933540000

– – muud malonüüluurea (barbituurhappe) deri
vaadid; nende soolad

0

0

2933551000

– – – loprazolaam (INN)

0

0

2933552000

– – – meklokvaloon (INN)

5

0

2933553000

– – – metakvaloon (INN)

5

0

2933554000

– – – sipeprool (INN)

5

0

2933559000

– – – muud

0

0

2933591000

– – – piperasiin (dietüüleendiamiin) ja 2,5-dime
tüülpiperasiin (dimetüül-2,5-dietüüleendia
miin)

0

0

2933592000

– – – amprool (INN)

5

0

2933593000

– – – piperasiini muud derivaadid

0

0

2933594000

– – – tiopentaalnaatrium (INN)

0

0

2933595000

– – – tsiprofloksatsiin (INN) ja selle soolad

0

0

2933596000

– – – hüdroksüsiin (INN)

0

0

2933599000

– – – muud

0

0

2933610000

– – melamiin

0

0

2933691000

– – – atrasiin (ISO)

0

0

2933699000

– – – muud

0

0

2933710000

– – 6-heksaanlaktaam (ε-kaprolaktaam)

10

0

2933720000

– – klobasaam (INN) ja metüprüloon (INN)

0

0

2933791000

– – – primidoon (INN)

0

0

2933799000

– – – muud

0

0

2933911000

– – – alprasolaam (INN)

0

0

2933912000

– – – diasepaam (INN)

0

0

2933913000

– – – lorasepaam (INN)

0

0
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2933914000

– – – triasolaam (INN)

0

0

2933915000

– – – kampasepaam (INN), kloordiasepoksiid
(INN), klonasepaam (INN), kloorasepaat, de
lorasepaam (INN), estasolaam (INN), fludia
sepaam (INN) ja flunitrasepaam (INN)

0

0

2933916000

– – – flurasepaam (INN), halasepaam (INN), etüül
loflasepaat (INN), lormetasepaam (INN),
masindool (INN), medasepaam (INN), mida
solaam (INN), nimetasepaam (INN)

0

0

2933917000

– – – nitrasepaam (INN), nordasepaam (INN), ok
sasepaam (INN), pinasepaam (INN), prase
paam (INN), pirovalenoon (INN), temase
paan (INN) ja tetrasepaam (INN)

0

0

2933919000

– – – muud

0

0

2933991000

– – – parbendasool

5

0

2933992000

– – – albendasool (INN)

0

0

2933999000

– – – muud

0

0

2934101000

– – tiabendasool (ISO)

0

0

2934109000

– – muud

0

0

2934200000

– hüdrogeenitud või hüdrogeenimata bensotiasoo
liringiga ühendid, milles ei ole muid kondensee
runud tsükleid

0

0

2934300000

– hüdrogeenitud või hüdrogeenimata fenooltiasii
niringiga ühendid, milles ei ole muid kondensee
runud tsükleid

0

0

2934911000

– – – aminoreks (INN), brotisolaam (INN), klotia
sepaam (INN), kloksasolaam (INN) ja deks
tromoramiid (INN)

0

0

2934912000

– – – haloksasolaam (INN), ketasolaam (INN), me
sokarb (INN), oksasolaam (INN) ja pemoliin
(INN)

0

0

2934913000

– – – fendimetrasiin (INN), fenmetrasiin (INN) ja
sufentaniil (INN)

0

0

2934919000

– – – muud

0

0

2934991000

– – – sultoonid ja sultaamid

0

0
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2934992000

– – – 6-aminopenitsillaanhape

0

0

2934993000

– – – nukleiinhapped ja nende soolad;

0

0

2934994000

– – – levamisool (INN)

0

0

2934999000

– – – muud

0

0

2935001000

– sulpiriid (INN)

0

0

2935009000

– muud

0

0

2936210000

– – A-vitamiinid ja nende derivaadid

0

0

2936220000

– – B1-vitamiin ja selle derivaadid

0

0

2936230000

– – B2-vitamiin ja selle derivaadid

0

0

2936240000

– – D-pantoteenhape ja DL-pantoteenhape (B3-vi
tamiin ja B5-vitamiin) ning nende derivaadid

0

0

2936250000

– – B6-vitamiin ja selle derivaadid

0

0

2936260000

– – B12-vitamiin ja selle derivaadid

0

0

2936270000

– – C-vitamiin ja selle derivaadid

0

0

2936280000

– – E-vitamiin ja selle derivaadid

0

0

2936291000

– – – B9-vitamiin ja selle derivaadid

0

0

2936292000

– – – K-vitamiin ja selle derivaadid

0

0

2936293000

– – – PP-vitamiin ja selle derivaadid

0

0

2936299000

– – – muud vitamiinid ja nende derivaadid

0

0

2936900000

– muud (sh looduslikud kontsentraadid)

0

0

2937110000

– – somatotropiin, selle derivaadid ja struktuuria
naloogid

5

0

2937120000

– – insuliin ja selle soolad

0

0

2937191000

– – – oksütoksiin (INN)

5

0

2937199000

– – – muud

0

0

2937211000

– – – hüdrokortisoon

5

0

2937212000

– – – prednisoloon
soon)

0

0

(INN)

(dehüdrohüdrokorti

Märkused

L 356/852

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

2937219000

– – – muud

0

0

2937221000

– – – beetametasoon (INN)

0

0

2937222000

– – – deksametasoon (INN)

5

0

2937223000

– – – triamsinoloon (INN)

5

0

2937224000

– – – fluotsinoniid (INN)

0

0

2937229000

– – – muud

0

0

2937231000

– – – progesteroon (INN) ja selle derivaadid

0

0

2937232000

– – – östriool (folikuliinhüdraat)

0

0

2937239000

– – – muud

0

0

2937291000

– – – tsüproteroon (INN)

5

0

2937292000

– – – finasteriid (INN)

5

0

2937299000

– – – muud

0

0

2937310000

– – epinefriin (INN) (adrenaliin)

0

0

2937390000

– – muud

0

0

2937400000

– aminohappederivaadid

0

0

2937500000

– prostaglandiinid, tromboksaanid ja leukotrieenid,
nende derivaadid ja struktuurianaloogid

5

0

2937900000

– muud

5

0

2938100000

– rutosiid (rutiin) ja selle derivaadid

5

0

2938902000

– – saponiinid

0

0

2938909000

– – muud

0

0

2939111000

– – – unimaguna põhu kontsentraadid; nende
soolad

0

0

2939112000

– – – kodeiin ja selle soolad

0

0

2939113000

– – – dihüdrokodeiin (INN) ja selle soolad

0

0

2939114000

– – – heroiin ja selle soolad

0

0

2939115000

– – – morfiin ja selle soolad

0

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

L 356/853

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

2939116000

– – – buprenorfiin (INN), etüülmorfiin, etorfiin
(INN), hüdrokodoon (INN), hüdromorfoon
(INN); nende soolad

0

0

2939117000

– – – folkodiin (INN), nikomorfiin (INN), oksüko
doon (INN), oksümorfoon (INN), tebakoon
(INN) ja tebaiin; nende soolad

5

0

2939191000

– – – papaveriin, selle soolad ja derivaadid

0

0

2939199000

– – – muud

0

0

2939200000

– kiinakoore alkaloidid ja nende derivaadid; nende
soolad

0

0

2939300000

– kofeiin ja selle soolad

0

0

2939410000

– – efedriin ja selle soolad

0

0

2939420000

– – pseudoefedriin (INN) ja selle soolad

0

0

2939430000

– – katiin (INN) ja selle soolad

5

0

2939492000

– – – DL-norefedriin
selle soolad

5

0

2939499000

– – – muud

0

0

2939510000

– – fenetülliin (INN) ja selle soolad

5

0

2939590000

– – muud

0

0

2939610000

– – ergometriin (INN) ja selle soolad

0

0

2939620000

– – ergotamiin (INN) ja selle soolad

0

0

2939630000

– – lüsergiinhape ja selle soolad

5

0

2939690000

– – muud

0

0

2939911000

– – – kokaiin, selle soolad, estrid ja muud deri
vaadid

0

0

2939912000

– – – ekgoniin, selle soolad, estrid ja muud deri
vaadid

0

0

2939914000

– – – metamfetamiin (INN), selle soolad, estrid ja
muud derivaadid

0

0

2939915000

– – – ratseemiline metamfetamiin (INN), selle
soolad, estrid ja muud derivaadid

0

0

(fenüülpropanolamiin)

ja
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2939916000

– – – levometamfetamiin, selle soolad, estrid ja
muud derivaadid

0

0

2939991000

– – – skopolamiin, selle soolad ja derivaadid

10

5

2939999000

– – – muud

0

0

2940000000

Keemiliselt puhtad suhkrud, v.a sahharoos, laktoos,
maltoos, glükoos ja fruktoos (levuloos); suhkrute
eetrid, atsetaalid ja estrid ning nende soolad (v.a ru
briikide 2937, 2938 ja 2939 tooted)

0

0

2941101000

– – ampitsilliin (INN) ja selle soolad

0

0

2941102000

– – amoksitsilliin (INN) ja selle soolad

0

0

2941103000

– – oksatsilliin (INN), kloksatsilliin (INN), diklok
satsilliin (INN) ja nende soolad

0

0

2941104000

– – ampitsilliini, amoksitsilliini ja dikloksatsilliini
derivaadid

0

0

2941109000

– – muud

0

0

2941200000

– streptomütsiinid ja nende derivaadid; nende soo
lad

0

0

2941301000

– – oksütetratsükliin (ISO) (INN) ja selle derivaa
did, nende soolad

0

0

2941302000

– – klorotetratsükliin ja selle derivaadid, nende
soolad

0

0

2941309000

– – muud

0

0

2941400000

– klooramfenikool ja selle derivaadid, nende soo
lad

5

0

2941500000

– erütromütsiin ja selle derivaadid; nende soolad

0

0

2941901000

– – neomütsiin (INN) ja selle derivaadid, nende
soolad

0

0

2941902000

– – atsinomütsiin ja selle derivaadid, nende soolad

0

0

2941903000

– – batsitratsiin (INN) ja selle derivaadid, nende
soolad

0

0

2941904000

– – gramitsidiin (INN) ja selle derivaadid, nende
soolad

0

0
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2941905000

– – türotritsiin (INN) ja selle derivaadid, nende
soolad

0

0

2941906000

– – tsefaleksiin (INN) ja selle derivaadid, nende
soolad

0

0

2941909000

– – muud

0

0

2942000000

Muud orgaanilised kemikaalid

0

0

3001201000

– – maksast

5

0

3001202000

– – sapist

5

0

3001209000

– – muud

5

0

3001901000

– – hepariin ja selle soolad

5

0

3001909000

– – muud

5

0

3002101100

– – – antiofiidne

5

0

3002101200

– – – difteeriavastane

5

0

3002101300

– – – antitetaaniline

5

0

3002101900

– – – muud

5

5

3002103100

– – – inimplasma ja muud inimvere fraktsioonid

5

0

3002103200

– – – vähktõve või HIVi raviks

5

0

3002103300

– – – laboratoorsed või diagnostilised reaktiivid,
mis ei ole mõeldud patsientidele manusta
miseks

5

0

3002103900

– – – muud

5

0

3002201000

– – poliomüeliidivastane vaktsiin

5

0

3002202000

– – marutõvevastane vaktsiin

5

0

3002203000

– – leetritevastane vaktsiin

5

0

3002209000

– – muud

5

0

3002301000

– – antiaftoosne

0

0

3002309000

– – muud

0

0

3002901000

– – mikroorganismide kultuurid

0

0
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3002902000

– – laboratoorsed või diagnostilised reaktiivid, mis
ei ole mõeldud patsientidele manustamiseks

0

0

3002903000

– – inimveri

5

0

3002904000

– – saksitoksiin

5

0

3002905000

– – ritsiin

5

0

3002909000

– – muud

5

0

3003100000

– sisaldavad penitsilliine, nende penitsillaanhappes
truktuuriga derivaate, streptomütsiine või nende
derivaate

5

5

3003200000

– sisaldavad muid antibiootikume

5

5

3003310000

– – sisaldavad insuliini

5

0

3003390000

– – muud

5

5

3003400000

– sisaldavad alkaloide või nende derivaate, kuid ei
sisalda hormoone või muid rubriigi 2937 too
teid ega antibiootikume

5

5

3003901000

– – inimtervishoius kasutamiseks

0

0

3003902000

– – veterinaarias kasutamiseks

0

0

3004101000

– – inimtervishoius kasutamiseks

5

10

3004102000

– – veterinaarias kasutamiseks

5

5

3004201100

– – – onkoloogiliseks või HIVi raviks

5

5

3004201900

– – – muud

5

10

3004202000

– – veterinaarias kasutamiseks

5

5

3004310000

– – sisaldavad insuliini

0

0

3004321100

––––

onkoloogiliseks või HIVi raviks

5

5

3004321900

––––

muud

5

10

3004322000

– – – veterinaarias kasutamiseks

5

5

3004391100

––––

onkoloogiliseks või HIVi raviks

5

5

3004391900

––––

muud

5

5
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3004392000

– – – veterinaarias kasutamiseks

5

5

3004401100

– – – anesteetikumid

5

5

3004401200

– – – onkoloogiliseks või HIVi raviks

5

5

3004401900

– – – muud

5

5

3004402000

– – veterinaarias kasutamiseks

5

5

3004501000

– – inimtervishoius kasutamiseks

5

10

3004502000

– – veterinaarias kasutamiseks

5

5

3004901000

– – inimplasma sünteetilised aseained

5

5

3004902100

– – – anesteetikumid

5

5

3004902200

– – – nitroglütseriiniga immutatud lapid

10

5

3004902300

– – – parentaalseks toitmiseks

5

5

3004902400

– – – onkoloogiliseks või HIVi raviks

5

5

3004902900

– – – muud

5

5

3004903000

– – muud ravimid, veterinaarias kasutamiseks

5

5

3005101000

– – isekleepuvad plaastrid ja väikesed sidemed

10

5

3005109000

– – muud

10

5

3005901000

– – absorbeeriv puuvill

15

10

3005902000

– – sidemed

15

10

3005903100

– – – immutatud kipsi ja muude ainetega, mis so
bivad luumurdude raviks

15

10

3005903900

– – – muud

15

10

3005909000

– – muud

15

10

3006101000

– – steriilne kirurgiline kätgut, samalaadsed steriil
sed õmblusmaterjalid (sealhulgas imenduvad
kirurgilised või stomatoloogilised niidid)

5

0

3006102000

– – kirurgias kasutatavad steriilsed koeadhesiivsed
haavasulgemismaterjalid

15

10

Märkused

L 356/858

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

3006109000

– – muud

5

0

3006200000

– veregruppide määramiseks kasutatavad reaktiivid

5

0

3006301000

– – baariumsulfaati sisaldavad kontrastained

5

0

3006302000

– – muud kontrastained

5

0

3006303000

– – diagnostilised reaktiivid

5

0

3006401000

– – hambatsemendid jm hambatäidised

5

0

3006402000

– – tsemendid luude taastamiseks

5

0

3006500000

– esmaabipakid ja -komplektid

15

5

3006600000

– hormoonidel, muudel rubriigi 2937 toodetel või
spermitsiididel põhinevad keemilised rasestumis
vastased vahendid

10

5

3006700000

– geelpreparaadid, mis on mõeldud kasutamiseks
inim- või veterinaarmeditsiinis kehaosade libes
tamiseks kirurgilistel operatsioonidel ja läbivaa
tustel või keha ja meditsiiniseadme kontaktai
nena

5

0

3006910000

– – stoomi korral kasutatavad vahendid

15

5

3006920000

– – ravimijäätmed

15

10

3101001000

– merelinnu sõnnik

0

0

3101009000

– muud

0

0

3102101000

– – mis sisaldavad nitrogeeni (väetise kvaliteet) üle
45 %, kuid mitte üle 46 % massist

0

0

3102109000

– – muud

0

0

3102210000

– – ammooniumsulfaat

0

0

3102290000

– – muud

0

0

3102300000

– ammooniumnitraat (vesilahusena või mitte)

0

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

L 356/859

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

3102400000

– ammooniumnitraadi segud kaltsiumkarbonaa
diga või muude anorgaaniliste ainetega, mis ei
ole väetised

0

0

3102500000

– naatriumnitraat

0

0

3102600000

– kaltsiumnitraat ja ammooniumnitraat kaksiksoo
lana ja nende ainete segud

0

0

3102800000

– ammooniumnitraadi ja uurea segud vesilahusena
või ammoniaagilahusena

0

0

3102901000

– – kaltsiumnitraadi ja magneesiumnitraadi segud

0

0

3102909000

– – muud

0

0

3103100000

– superfosfaadid

0

0

3103900010

– – aluseline räbu

0

0

3103900090

– – muud

0

0

3104201000

– – mis sisaldavad kaaliumit kaaliumoksiidi kujul
(väetise kvaliteet) üle 22 %, kuid mitte üle
62 % massist

0

0

3104209000

– – muud

0

0

3104300000

– kaaliumsulfaat

0

0

3104901000

– – magneesium- ja kaaliumsulfaat

0

0

3104909000

– – muud

0

0

3105100000

– käesoleva grupi kaubad tablettidena vms kujul
või pakendis brutomassiga kuni 10 kg

5

0

3105200000

– mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad
kolme toiteelementi: lämmastikku, fosforit ja
kaaliumi

0

0

3105300000

– diammooniumvesinikortofosfaat
niumfosfaat)

(diammoo

0

0

3105400000

– ammooniumdivesinikortofosfaat (monoammoo
niumfosfaat) ja selle segud diammooniumvesini
kortofosfaadiga (diammooniumfosfaadiga)

0

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

3105510000

– – sisaldavad nitraate ja fosfaate

0

0

3105590000

– – muud

0

0

3105600000

– mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad
kahte toiteelementi: fosforit ja kaaliumi

0

0

3105901000

– – naatrium-kaaliumnitraat (salpeeter)

0

0

3105902000

– – muud mineraal- ja keemilised väetised, mis si
saldavad kahte toiteelementi: lämmastikku ja
fosforit

0

0

3105909000

– – muud

0

0

3201100000

– kebratšoekstrakt

10

0

3201200000

– austraalia akaatsia ekstrakt (acacia)

10

0

3201902000

– – kebratšo tanniin

10

0

3201903000

– – tamme- või kastaniekstraktid

10

0

3201909000

– – muud

10

0

3202100000

– orgaanilised sünteesparkained

10

5

3202901000

– – ensüümipreparaadid eelparkimiseks

10

5

3202909000

– – muud

10

5

3203001100

– – kampešipuust

5

0

3203001200

– – klorofüllid

0

0

3203001300

– – looduslik indigo

5

0

3203001400

– – annaatost (achiote, roucou)

10

5

3203001500

– – peiulillest (ksantofüll)

10

5

3203001600

– – purpurmaisist (antotsüaniin)

10

5

3203001700

– – kurkumist (kurkumiin)

10

5

3203001900

– – muud

10

5

3203002100

– – košenillist

10

5

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/861

Baasmäär

Kategooria

3203002900

– – muud

10

0

3204110000

– – dispersioonvärvained ja valmistised nende
baasil

0

0

3204120000

– – eelmetallitatud või eelmetallitamata happelised
värvained ja valmistised nende baasil; peitsvär
vained ja valmistised nende baasil

0

0

3204130000

– – aluselised värvained ja valmistised nende baa
sil

0

0

3204140000

– – otsevärvained ja valmistised nende baasil

0

0

3204151000

– – – sünteetiline indigo

0

0

3204159000

– – – muud

0

0

3204160000

– – aktiivvärvained ja valmistised nende baasil

0

0

3204170000

– – pigmendid ja valmistised nende baasil

0

0

3204191000

– – – valmistised sünteetiliste karotenoidide baasil

0

0

3204199000

– – – muud

0

0

3204200000

– fluorestsentsvalgenditena kasutatavad sünteetili
sed orgaanilised tooted

0

0

3204900000

– muud

0

0

3205000000

Lakkpigmendid; käesoleva grupi märkuses 3 osuta
tud valmistised lakkpigmentide baasil

10

5

3206110000

– – titaandioksiidi sisaldusega vähemalt 80 %
kuivaine massist

0

0

3206190000

– – muud

5

0

3206200000

– pigmendid ja valmistised kroomiühendite baasil

0

0

3206410000

– – ultramariin ja valmistised ultramariini baasil

0

0

3206420000

– – litopoon ning muud pigmendid ja valmistised
tsinksulfiidi baasil

0

0

Märkused
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ET
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Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

3206491000

– – – muude pigmentide kontsentreeritud disper
sioonid plastis, kummis või muus materjalis

5

0

3206492000

– – – pigmendid ja valmistised kaadmiumiühen
dite baasil

0

0

3206493000

– – – pigmendid ja valmistised heksatsüanoferraa
tide (ferrotsüaniidid ja ferritsüaniidid) baasil

0

0

3206499100

––––

mineraalmust

0

0

3206499900

––––

muud

0

0

3206500000

– luminofooridena kasutatavad anorgaanilised too
ted

5

0

3207100000

– valmis pigmendid, hägustid, värvid jms valmisti
sed

0

0

3207201000

– – klaasjad emailid ja glasuurid

10

5

3207209000

– – muud

5

0

3207300000

– vedelad läikelakid jms valmistised

10

0

3207401000

– – klaasfritt

5

5

3207409000

– – muud

10

0

3208100000

– polüestrite baasil

15

0

3208200000

– akrüül- või vinüülpolümeeride baasil

15

5

3208900000

– muud

15

0

3209100000

– akrüül- või vinüülpolümeeride baasil

15

7

3209900000

– muud

15

7

3210001000

– korrosioonivastased ja koorikutekkevastased me
renduslikud katted

15

7

3210002000

– naha viimistlemiseks kasutatavad valmis vesipig
mendid

5

7

3210009000

– muud

5

7

3211000000

Valmis sikatiivid

5

7

Märkused

24.12.2016
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Kauba kirjeldus

L 356/863

Baasmäär

Kategooria

3212100000

– trükifoolium

0

0

3212901000

– – mittevesikeskkonnas dispergeeritud vedelad
või pastataolised värvide valmistamisel kasuta
tavad pigmendid (sh metallipulbrid ja -helbed)

5

0

3212902000

– – värvid ja muud värvained, pakitud või muul
viisil jaemüügiks ette valmistatud

5

7

3213101000

– – vesivärvid (eelsegatud, vesivärvid)

15

7

3213109000

– – muud

15

7

3213900000

– muud

5

7

3214101000

– – kitt, vaiktsemendid ja muud mastiksid

15

7

3214102000

– – maalripahtlid

5

7

3214900000

– muud

15

7

3215110000

– – must

5

0

3215190000

– – muud

5

7

3215901000

– – hektograafidele ja trafarettpaljundusaparaati
dele

15

0

3215902000

– – pastapliiatsite jaoks

15

0

3215909000

– – muud

5

0

33011200

– – apelsiniõli

0

0

33011300

– – sidruniõli

5

0

33011910

– – – laimiõli

5

0

33011990

– – – muud

5

0

33012400

– – piparmündi (Mentha piperita) õli

0

0

33012500

– – teiste müntide õli

0

0

33012910

– – – aniisiõli

5

0

33012920

– – – eukalüptiõli

5

5

33012930

– – – lavendli- ja lavandiiniõli

0

0

33012990

– – – muud

5

5

Märkused
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

33013000

– resinoidid

10

0

33019010

– – eeterlike õlide destillaadid ja vesilahused

5

0

33019020

– – õlivaiguekstraktid

5

0

33019090

– – muud

5

0

3302101000

– – alkoholisisaldusega üle 0,5 % mahust

10

5

3302109000

– – muud

10

5

3302900000

– muud

5

5

3303000000

Lõhnaõlid ja lõhnaveed

20

7

3304100000

– huulte jumestusvahendid

20

7

3304200000

– silmade jumestusvahendid

20

7

3304300000

– maniküüri- ja pediküürivahendid

20

10

3304910000

– – puudrid, pressitud või pressimata

20

10

3304990000

– – muud

20

7

3305100000

– šampoonid

20

7

3305200000

– püsiloki- ja püsisirgestusvedelikud

20

7

3305300000

– juukselakid

20

7

3305900000

– muud

20

7

3306100000

– hambapasta, -pulber

20

7

3306200000

– niit hambavahede puhastamiseks (hambaniit)

15

7

3306900000

– muud

20

7

3307100000

– habemeajamisel ning enne ja pärast habemeaja
mist kasutatavad vahendid

20

7

3307200000

– ihudesodorandid ja higistamisvastased vahendid

20

7

3307300000

– lõhnastatud vannisoolad ja muud vannivahendid

20

7

Märkused
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jm

põletamiseks

L 356/865

Baasmäär

Kategooria

20

7

3307410000

– – „agarbatti“ viirukipulgad
mõeldud lõhnaained

3307490000

– – muud

20

7

3307901000

– – valmistised kontaktläätsede või tehissilmade
tarbeks

20

7

3307909000

– – muud

20

7

3401110000

– – kasutuseks tualettvahendina (sh ravimeid sisal
dav tualettseep)

20

10

3401191000

– – – kangide, pätside, vormitud tükkide või vi
gurtükkide kujul

20

10

3401199000

– – – muud

20

10

3401200000

– seep muul kujul

20

10

3401300000

– naha pesemiseks kasutatavad orgaanilised pin
daktiivsed tooted ja valmistised, mis sisaldavad
või ei sisalda seepi, vedeliku või kreemina jae
müügipakendis

15

10

3402111000

– – – rasvalkoholi sulfaadid või sulfonaadid

15

5

3402119000

– – – muud

20

5

3402121000

– – – rasvamiini soolad

15

10

3402129000

– – – muud

15

5

3402131000

– – – saadud etüleenoksiidi üheteistkümne või
enama süsinikuaatomiga lineaarsete alkoho
lide segudega kondenseerimise teel

15

5

3402139000

– – – muud, mitteionogeensed

15

5

3402191000

– – – alküülbeteeni või sulfobeteeni valgud

15

5

3402199000

– – – muud

20

5

3402200000

– valmistised jaemüügipakendis või muul moel
jaemüügiks ette valmistatud

15

10

3402901000

– – tekstiilitööstusele mõeldud puhastusvahendid

15

5

3402909100

– – – pindaktiivsed valmistised naatrium-nonü
loksübenseeni sulfonaadi baasil

5

5

Märkused
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24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

3402909900

– – – muud

5

5

3403110000

– – vahendid tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha
jm materjalide töötlemiseks

15

5

3403190000

– – muud

15

10

3403910000

– – vahendid tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha
jm materjalide töötlemiseks

15

5

3403990000

– – muud

5

0

3404200000

– polü(oksüetüleenist) ehk polüetüleenglükoolist

5

0

3404903000

– – keemiliselt modifitseeritud ligniidist

10

0

3404904010

– – – tehisvahad

0

0

3404904020

– – – vahavalmistised

10

5

3404909010

– – – tehisvahad

0

0

3404909020

– – – vahavalmistised

10

7

3405100000

– poleervahendid, kreemid jms hooldusvahendid
jalatsitele ja nahale

20

7

3405200000

– poleervahendid, kreemid jms hooldusvahendid
puitmööblile, põrandatele jm puittoodetele

15

7

3405300000

– poleervahendid (läikelakid) jms hooldusvahendid
sõidukikeredele, v.a metalli poleervahendid

15

7

3405400000

– puhastuspastad ja -pulbrid, muud puhastusva
hendid

15

7

3405900000

– muud

5

7

3406000000

Küünlad jms tooted

20

10

3407001000

– modelleerimispastad

20

7

3407002000

– hambavaha või hambajäljendi ühendid

15

5

3407009000

– muud kipsil põhinevad stomatoloogilised val
mistised

10

0

35011000

– kaseiin

5

0

35019010

– – kaseiinliimid

5

0

Märkused
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L 356/867

Baasmäär

Kategooria

35019090

– – muud

0

0

35021100

– – kuivatatud

10

0

35021900

– – muud

10

0

35022000

– piimaalbumiin, k.a kahe või enama vadakuvalgu
kontsentraadid

10

0

35029010

– – albumiinid

10

0

35029090

– – albuminaadid ja muud albumiini derivaadid

10

0

35030010

– želatiin ja selle derivaadid

5

0

35030020

– kalaliim; muud loomsed liimid

10

0

35040010

– peptoonid ja nende derivaadid

0

0

35040090

– muud

0

0

35051000

– dekstriinid jm modifitseeritud tärklised

MEP

E

35052000

– liimid

MEP

E

3506100000

– mitmesugused liimide või adhesiividena kasuta
miseks mõeldud tooted jaemüügipakendis või
muul viisil jaemüügiks ette valmistatud netomas
siga kuni 1 kg

15

7

3506910000

– – adhesiivid rubriikide 3901–3913 polümeeride
või kautšuki baasil

15

5

3506990000

– – muud

15

5

3507100000

– laap ja selle kontsentraadid

0

0

3507901300

– – – pankreatiin

0

0

3507901900

– – – muud

0

0

3507903000

– – papaiin

5

0

3507904000

– – nende muud ensüümid ja kontsentraadid

0

0

3507905000

– – ensüümipreparaadid liha pehmendamiseks

10

0

3507906000

– – ensüümipreparaadid jookide selitamiseks

10

0

3507909000

– – muud

0

0

Märkused
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24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

3601000000

Püssirohi

10

5

3602001100

– – dünamiidid

10

5

3602001900

– – muud

10

5

3602002000

– ammooniumnitraadi baasil

10

5

3602009000

– muud

10

0

3603001000

– süütenöörid

10

5

3603002000

– detonaatornöörid

10

5

3603003000

– detonaatorid

10

5

3603004000

– löökkapslid

10

5

3603005000

– sütikud

10

5

3603006000

– elektrilised detonaatorid

10

5

3604100000

– ilutulestikutooted

10

5

3604900000

– muud

10

0

3605000000

– tuletikud (v.a rubriigis 3604 nimetatud püroteh
nilised tooted)

20

10

3606100000

– vedel- ja veeldatud gaaskütused mahutites mahu
ga kuni 300 cm3, mida kasutatakse välgumih
klite jms süüteseadmete täitmiseks

15

0

3606900000

– muud

10

0

3701100000

– röntgenfotoplaadid ning -lamefilmid

0

0

3701200000

– kiirfotofilmid rullides

10

0

3701301000

– – – metallplaadid graafilise kunsti tarbeks

5

0

3701309000

– – muud

5

0

3701910000

– – värvifotoplaadid ja -lamefilmid (polükromaat
sed)

5

0

3701990000

– – muud

5

0

3702100000

– röntgenfotofilmid rullides

0

0

Märkused
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L 356/869

Baasmäär

Kategooria

3702310000

– – värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed)

10

0

3702320000

– – muud hõbehalogeniidemulsiooniga filmid

10

0

3702390000

– – muud

10

0

3702410000

– – värvifilmid (polükromaatsed) laiusega
610 mm ja pikkusega üle 200 m

üle

10

0

3702420000

– – filmid, v.a värvifilmid, laiusega üle 610 mm ja
pikkusega üle 200 m

10

0

3702430000

– – laiusega üle 610 mm ja pikkusega kuni
200 m

10

0

3702440000

– – laiusega üle 105 mm, kuid mitte üle 610 mm

5

0

3702510000

– – laiusega kuni 16 mm ja pikkusega kuni 14 m

10

0

3702520000

– – laiusega kuni 16 mm ja pikkusega üle 14 m

10

0

3702530000

– – diapositiivfilmid laiusega üle 16 mm, kuid
mitte üle 35 mm, ja pikkusega kuni 30 m

10

0

3702540000

– – filmid laiusega üle 16 mm, kuid mitte üle
35 mm, ja pikkusega kuni 30 m, v.a diaposi
tiivfilmid

10

0

3702550000

– – laiusega üle 16 mm, kuid mitte üle 35 mm, ja
pikkusega üle 30 m

10

0

3702560000

– – laiusega üle 35 mm

10

0

3702910000

– – laiusega kuni 16 mm

10

0

3702930000

– – laiusega üle 16 mm, kuid mitte üle 35 mm, ja
pikkusega kuni 30 m

10

0

3702940000

– – laiusega üle 16 mm, kuid mitte üle 35 mm, ja
pikkusega üle 30 m

10

0

3702950000

– – laiusega üle 35 mm

10

0

3703100000

– rullides, laiusega üle 610 mm

10

0
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3703200000

– muud, värvifotograafiaks (polükromaatsed)

10

0

3703900000

– muud

10

0

3704000000

– valgustatud, kuid ilmutamata fotoplaadid, -fil
mid, -paber, -papp ja -tekstiil

10

0

3705100000

– ofsetpaljunduseks

10

0

3705900000

– muud

5

0

3706100000

– laiusega 35 mm ja rohkem

10

0

3706900000

– muud

10

0

3707100000

– valgustundlikud emulsioonid

10

0

3707900000

– muud

10

0

3801100000

– tehisgrafiit

5

0

3801200000

– kolloid- ja poolkolloidgrafiit

0

0

3801300000

– süsinikupastad elektroodidele ja samalaadsed
pastad ahjude vooderdamiseks

5

0

3801900000

– muud

5

0

3802100000

– aktiivsüsi

5

0

3802901000

– – ränimuldadest fossiiljahud (nt kobediatomiit,
trilobiit ja diatomiit), aktiveeritud

0

0

3802902000

– – loomne süsi, k.a ammendatud loomne süsi

5

0

3802909000

– – muud

5

0

3803000000

Tallõli, rafineeritud või rafineerimata

5

0

3804001000

– kontsentreeritud sulfitleelis

5

0

3804009000

– muud

0

0

3805100000

– vaigu-, puidu- ja sulfaattärpentinõlid

5

0

3805901000

– – männiõli

5

0

3805909000

– – muud

5

0
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3806100000

– kampol- ja vaikhapped

0

0

3806200000

– kampol- ja vaikhapete soolad ja derivaadid, v.a
kampoli aduktide soolad

5

0

3806300000

– estervaigud

0

0

3806903000

– – kampolpiiritus ja kampolõlid

5

0

3806904000

– – ümbersulatatud vaigud

5

0

3806909000

– – muud

5

0

3807000000

Puidutõrv; puidutõrvaõli; puidukreosoot; puupiiri
tus; taimsed pigid; vaadipigi ja samalaadsed valmis
tised kampoli, vaikhapete või taimsete pigide baasil

0

0

3808500011

– – – jaemüügivormis või -pakendis või eseme
tena

5

0

3808500019

– – – muud

5

5

3808500021

– – – jaemüügivormis või -pakendis või eseme
tena

5

5

3808500029

– – – muud

0

0

3808500031

– – – jaemüügivormis või -pakendis või eseme
tena

5

5

3808500039

– – – muud

0

0

3808500090

– – muud

0

0

3808911100

––––

sisaldavad permetriini või tsüpermetriini
või teisi sünteetilisi püreetri aseaineid

10

5

3808911200

––––

sisaldavad bromometaani (metüülbro
miid) või bromoklorometaani

0

0

3808911300

––––

sisaldavad mireksit või endriini

5

5

3808911900

––––

muud

0

0

3808919100

––––

sisaldavad püreetrit

0

0

3808919200

––––

sisaldavad permetriini või tsüpermetriini
või teisi sünteetilisi püreetri aseaineid

10

5
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3808919300

––––

sisaldavad karbofuraani

5

5

3808919400

––––

sisaldavad dimetoaati

5

5

3808919500

––––

sisaldavad bromometaani (metüülbro
miid) või bromoklorometaani

0

0

3808919600

––––

sisaldavad mireksit või endriini

5

5

3808919900

––––

muud

5

5

3808921100

––––

sisaldavad bromometaani (metüülbro
miid) või bromoklorometaani

5

5

3808921900

––––

muud

5

5

3808929100

––––

sisaldavad vaseühendeid

0

0

3808929300

––––

sisaldavad bromometaani (metüülbro
miid) või bromoklorometaani

0

0

3808929400

––––

sisaldavad pürasofossi

0

0

3808929900

––––

muud

0

0

3808931100

––––

sisaldavad bromometaani (metüülbro
miid) või bromoklorometaani

5

0

3808931900

––––

muud

5

5

3808939100

––––

sisaldavad bromometaani (metüülbro
miid) või bromoklorometaani

0

0

3808939200

––––

sisaldavad butakloori või alakloori

0

0

3808939900

––––

muud

0

0

3808941100

––––

sisaldavad bromometaani (metüülbro
miid) või bromoklorometaani

0

0

3808941900

––––

muud

0

0

3808949100

––––

sisaldavad bromometaani (metüülbro
miid) või bromoklorometaani

0

0

3808949900

––––

muud

0

0

3808991100

––––

sisaldavad bromometaani (metüülbro
miid) või bromoklorometaani

0

0
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3808991900

––––

muud

0

0

3808999100

––––

sisaldavad bromometaani (metüülbro
miid) või bromoklorometaani

0

0

3808999900

––––

muud

0

0

– tärklisainete baasil

5

0

3809910000

– – tekstiili- jms tööstustes kasutatavad

10

5

3809920000

– – paberi- jms tööstustes kasutatavad

5

0

3809930000

– – jms tööstustes kasutatavad

10

7

3810101000

– – metallpindade dekapeerimissegud

0

0

3810102000

– – pehme- ja kõvajoodisjootmisel ning keevita
misel kasutatavad pulbrid ja pastad, tina-, pliivõi antimonisulamite baasil

0

0

3810109000

– – muud

0

0

3810901000

– – jooteräbustid jm pehme- ja kõvajoodisjoot
mise ning keevitamise abiained

0

0

3810902000

– – keevituselektroodide või -varraste täidis- ning
kattesegud

0

0

3811110000

– – pliiühendite baasil

10

0

3811190000

– – muud

10

0

3811211000

– – – viskoossuse parandajad, lisaainetega segatud
või segamata

10

0

3811212000

– – – pesuained ja dispergaatorid, lisaainetega se
gatud või segamata, v.a viskoossuse paran
dajad

10

0

3811219000

– – – muud

10

0

3811290000

– – muud

10

0

3811900000

– muud

5

5

3812100000

– kautšuki vulkaniseerimiskiirendid

5

0

38091000
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3812200000

– plasti- ja kummikompaundi plastifikaatorid

10

0

3812301000

– – antioksüdandid

0

0

3812309000

– – muud

0

0

3813001200

– – sisaldavad bromoklorodifluorometaani, bro
motrifluorometaani või dibromotetrafluoroe
taane

10

0

3813001300

– – sisaldavad metaani, etaani või propaani bro
mofluorosüsivesinikke (HBFC)

10

0

3813001400

– – sisaldavad metaani, etaani või propaani osali
selt halogeenitud klorofluorosüsivesinikke
(HCFC)

10

0

3813001500

– – sisaldavad bromoklorometaani

10

0

3813001900

– – muud

10

0

3813002000

– laetud tulekustutusgranaadid

10

0

3814001000

– sisaldavad metaani, etaani või propaani klorof
luorosüsinikke (CFC), võivad sisaldada ka klorof
luorosüsivesinikke (HCFC)

10

5

3814002000

– sisaldavad metaani, etaani või propaani klorof
luorosüsinikke (CFC), kuid ei sisalda klorofluoro
süsivesinikke (HCFC)

10

5

3814003000

– sisaldavad süsiniktetrakloriidi, bromoklorome
taani või 1,1,1-trikloroetaani (metüülkloroform)

10

5

3814009000

– muud

10

5

3815110000

– – aktiivainena niklit ja selle ühendeid sisaldavad
katalüsaatorid

10

0

3815120000

– – aktiivainena väärismetalle ja nende ühendeid
sisaldavad katalüsaatorid

10

0

3815191000

– – aktiivainena titaani ja selle ühendeid sisaldavad
katalüsaatorid

10

0

3815199000

– – – muud

10

0

3815900000

– muud

5

0
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3816000000

– tulekindel tsement, müürimört, betoon jms se
gud, v.a rubriigi 3801 tooted

0

0

3817001000

– dodetsüülbenseen

5

0

3817002000

– segatud alküülnaftaleenid

5

0

3817009010

– – tridetsüülbenseen

10

0

3817009090

– – muud

5

0

3818000000

Elektroonikas kasutatavad legeeritud keemilised ele
mendid ketaste, vahvlite vms kujul; elektroonikas
kasutatavad legeeritud keemilised ühendid

10

0

3819000000

Pidurivedelikud jm hüdraulilise jõuülekande vedeli
kud, mis ei sisalda naftaõlisid või bituminoossetest
mineraalidest saadud õlisid või sisaldavad neid alla
70 % massist

10

5

3820000000

Antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud

10

5

3821000000

Valmis söötmed mikroorganismide (sh viirused
jms) või taime-, inim- või loomarakkude kasvata
miseks või hooldamiseks

5

0

3822003000

– sertifitseeritud etalonained

0

0

3822009000

– muud

0

0

38231100

– – stearhape

MEP

0

38231200

– – olehape

31,5

ID

38231300

– – tallõli rasvhapped

15

5

38231900

– – muud

31,5

ID

38237010

– – laurüülalkohol

15

5

38237020

– – tsetüülalkohol

15

5

38237030

– – stearüülalkohol

15

5

38237090

– – muud

15

0

– valuvormi- ja kärnisegutugevdid

5

0

3824100000
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3824300000

– omavahel või metalliliste sideainetega segatud ja
aglomeerimata metallikarbiidid

10

0

3824400000

– tsemendi, müürimördi ja betooni valmislisandid

10

7

3824500000

– mittetulekindlad müürimördid ja betoonisegud

10

5

– sorbitool, v.a alamrubriiki 2905 44 kuuluv

15

E

3824710000

– – sisaldavad klorofluorosüsinikke (CFC), võivad
sisaldada ka klorofluorosüsivesinikke (HCFC),
perfluorosüsivesinikke (PFC) või fluorosüsive
sinikke (HFC)

0

0

3824720000

– – sisaldavad bromoklorodifluorometaani, bro
motrifluorometaani või dibromotetrafluoroe
taane

0

0

3824730000

– – sisaldavad bromofluorosüsivesinikke (HBFC)

0

0

3824740000

– – sisaldavad klorofluorosüsivesinikke (HCFC),
võivad sisaldada ka perfluorosüsivesinikke
(PFC) või fluorosüsivesinikke (HFC), kuid ei si
salda klorofluorosüsinikke (CFC)

0

0

3824750000

– – sisaldavad süsiniktetrakloriidi (tetraklorome
taan)

0

0

3824760000

– – sisaldavad 1,1,1-trikloroetaani (metüülkloro
form)

0

0

3824770000

– – sisaldavad metüülbromiidi (bromometaan) või
bromoklorometaani

0

0

3824780000

– – sisaldavad perfluorosüsivesinikke (PFC) või
fluorosüsivesinikke (HFC), kuid ei sisalda klo
rofluorosüsinikke (CFC) ega klorofluorosüsive
sinikke (HCFC)

0

0

3824790000

– – muud

0

0

3824810000

– – sisaldavad oksiraani (etüleenoksiid)

0

0

3824820000

– – sisaldavad polüklooritud bifenüüle (PCB), po
lüklooritud terfenüüle (PCT) või polübroomi
tud bifenüüle (PBB)

0

0

3824830000

– – sisaldavad tris(2,3-dibromopropüül)fosfaati

0

0

38246000
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3824901000

– – naftasulfonaadid

5

0

3824902100

– – – kloroparafiinid

0

0

3824902200

– – – segatud madala molekulmassiga polüetü
leenglükoolid

0

0

3824903100

– – – katlakivieemaldid

0

0

3824903200

– – – veinide selitamiseks mõeldud valmistised;
vedelike selitamiseks mõeldud valmistised

5

0

3824904000

– – keraamilised püromeetrilised sulavelemendid;
sooda-lubi, ränidioksiidi geel; želatiinil põhine
vad kopeerimispastad

0

0

3824905000

– – nafteenhapped ning nende vees lahustumatud
soolad ja estrid

5

5

3824906000

– – preparaadid vedelike puuraugu kaudu perfo
reerimiseks

10

5

3824907000

– – preparaadid mineraalide kontsentreerimiseks,
v.a ksantaate sisaldavad

10

0

3824908000

– – anaboolse toimega ained; naatriumsulfaadi ja
naatriumkromaadi segud

0

0

3824909100

– – – maneeb, tsineeb, mankotseeb

0

0

3824909200

– – – ferriidid aglomeraatidega, pulbri või graanu
litena

5

0

3824909300

– – – ioonvahetid

0

0

3824909400

– – – segukõvendid

5

7

3824909500

– – – fosforhape, mitteisoleeritud, kontsentreeri
tud või mitte, P2O5 sisaldus ei ületa 54 %

5

0

3824909600

– – – jaemüügipakendis korrektuurvedelikud

5

5

3824909700

– – – propineeb

0

0

3824909800

– – – halli oksiidi või musta oksiidi preparaadid
akuplaatide tootmiseks

0

0

3824909910

––––

0

0

muud kaubad, mis on nimetatud käes
oleva grupi alamrubriigi märkuses 1
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3824909920

––––

puskariõli; kondiõli

10

0

3824909990

––––

muud

0

0

3825100000

– olmejäätmed

15

5

3825200000

– reoveesetted

15

5

3825300000

– kliinilised jäätmed

15

5

3825410000

– – halogeenitud

15

5

3825490000

– – muud

15

5

3825500000

– metallide dekapeerimisvedelike, hüdrovedelike,
pidurivedelike ja antifriiside jäägid

15

5

3825610000

– – peamiselt orgaanilist materjali sisaldavad jäät
med

15

5

3825690010

– – – ammoniaagivesi ja ammendatud oksiidkata
lüsaator

10

0

3825690090

– – – muud

15

5

3825900000

– muud

15

5

3901100000

– polüetüleen suhtelise tihedusega alla 0,94

0

0

3901200000

– polüetüleen suhtelise tihedusega 0,94 ja rohkem

0

0

3901300000

– etüleen-vinüülatsetaatkopolümeerid

0

0

3901901000

– – etüleeni kopolümeerid ja teiste olefiinidega

0

0

3901909000

– – muud

0

0

3902100000

– polüpropüleen

0

0

3902200000

– polüisobutüleen

5

0

3902300000

– propüleeni kopolümeerid

0

0

3902900000

– muud

5

0

3903110000

– – vahtpolüstüreen

5

0

3903190000

– – muud

0

0
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3903200000

– stüreen-akrüülnitriilkopolümeerid (SAN)

0

0

3903300000

– akrüülnitriil-butadieenstüreenkopolümeerid
(ABS)

0

0

3903900000

– muud

0

0

3904101000

– – toodetud emulsioonpolümerisatsiooni teel

0

0

3904102000

– – toodetud suspensioonpolümerisatsiooni teel

0

0

3904109000

– – muud

0

0

3904210000

– – plastifitseerimata

15

0

3904220000

– – plastifitseeritud

15

7

3904301000

– – muude ainetega segamata

0

0

3904309000

– – muud

0

0

3904400000

– muud vinüülkloriidkopolümeerid

15

5

3904500000

– vinülideenkloriidpolümeerid

5

0

3904610000

– – polütetrafluoretüleen

5

0

3904690000

– – muud

15

0

3904900000

– muud

15

0

3905120000

– – vesidispersioonis

10

5

3905190000

– – muud

10

5

3905210000

– – vesidispersioonis

10

5

3905290000

– – muud

10

5

3905300000

– polü(vinüülalkoholid), mis sisaldavad või ei si
salda hüdrolüüsimata atsetaatrühmi

0

0

3905910000

– – kopolümeerid

10

5

3905991000

– – – polü(vinüülbutüraal)

0

0

3905992000

– – – polüvinüülpürrolidoon

0

0

3905999000

– – – muud

0

0

Märkused

L 356/880

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

3906100000

– polü(metüülmetakrülaat)

0

0

3906901000

– – polüakrüülnitriil

5

0

3906902100

– – – naatriumpolüakrülaat, mis on võimeline ab
sorbeerima 20 korda või enam oma massist
1 % naatriumkloriidi vesilahust

0

0

3906902900

– – – muud

0

0

3906909000

– – muud

15

0

3907100000

– polüatsetaalid

0

0

3907201000

– – polüetüleenglükool

0

0

3907202000

– – polüpropüleenglükool

0

0

3907203090

– – propüleenoksiidist saadud polüeeterpolüoolid

5

5

3907209000

– – muud

0

0

3907301000

– – vedel

0

0

3907309000

– – muud

5

0

3907400000

– polükarbonaadid

0

0

3907500000

– alküüdvaigud

15

7

3907601000

– – titaandioksiidiga

0

0

3907609000

– – muud

0

0

3907700000

– polü(piimhape)

15

7

3907910000

– – küllastumata

5

7

3907990000

– – muud

15

7

3908101000

– – polüamiid-6 (polükaprolaktaam)

0

0

3908109000

– – muud

5

0

3908900000

– – muud

0

0

3909101000

– – karbamiidformaldehüüdi presspulbrid

10

7
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2007

Kauba kirjeldus

L 356/881

Baasmäär

Kategooria

3909109000

– – muud

10

7

3909201000

– – melamiinformaldehüüd

0

0

3909209000

– – muud

5

0

3909300000

– muud aminovaigud

10

7

3909400000

– fenoolvaigud

10

7

3909500000

– polüuretaanid

5

0

3910001000

– dispersioonid (emulsioonid või suspensioonid)
või lahused

0

0

3910009000

– muud

0

0

3911101000

– – kumaroonindeenvaigud

10

0

3911109000

– – muud

0

0

3911900000

– muud

0

0

3912110000

– – plastifitseerimata

0

0

3912120000

– – plastifitseeritud

0

0

3912201000

– – kolloodiumid ja muud lahused ja dispersioo
nid (emulsioonid või suspensioonid)

5

0

3912209000

– – muud

0

0

3912310000

– – karboksümetüültselluloos ja selle soolad

5

0

3912390000

– – muud

0

0

3912900000

– muud

0

0

3913100000

– algiinhape, selle soolad ja estrid

0

0

3913901000

– – kloorkummi

5

0

3913903000

– – muud loodusliku kummi keemilised derivaa
did

5

0

3913904000

– – muud modifitseeritud looduslikud polümeerid

5

0

3913909000

– – muud

0

0

Märkused

L 356/882
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ET

NANDINA
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24.12.2016

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

3914000000

Ioonivahetajad, mis põhinevad rubriikide 3901–
3913 polümeeridel, algkujul

5

0

3915100000

– etüleeni polümeeridest

15

0

3915200000

– stüreeni polümeeridest

15

0

3915300000

– vinüülkloriidi polümeeridest

15

7

3915900000

– muudest plastidest

15

7

3916100000

– etüleeni polümeeridest

10

0

3916200000

– vinüülkloriidi polümeeridest

10

7

3916900000

– muudest plastidest

5

7

3917100000

– tehissooled (vorstikestad) tahkunud proteiinist
või tselluloosmaterjalist

0

0

3917211000

– – – niisutussüsteemideks, tilgutamiseks, pihusta
miseks jm

15

0

3917219000

– – – muud

15

0

3917220000

– – propüleeni polümeeridest

15

10

3917231000

– – – niisutussüsteemideks, tilgutamiseks, pihusta
miseks jm

15

10

3917239000

– – – muud

15

10

3917291000

– – – vulkaniseeritud tsellulooskiust

15

0

3917299100

––––

niisutussüsteemideks, tilgutamiseks, pi
hustamiseks jm

15

10

3917299900

––––

muud

15

10

3917310000

– – painduvad torud ja voolikud, mille mini
maalne lõhkemisrõhk on 27,6 MPa

15

10

3917321000

– tehissooled, v.a alamrubriikidesse 3917 10 00
kuuluvad

15

7

3917329100

––––

niisutussüsteemideks, tilgutamiseks, pi
hustamiseks jm

15

10

3917329900

––––

muud

15

10

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

L 356/883

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

3917331000

– – – niisutussüsteemideks, tilgutamiseks, pihusta
miseks jm

15

10

3917339000

– – – muud

15

10

3917391000

– – – niisutussüsteemideks, tilgutamiseks, pihusta
miseks jm

15

10

3917399000

– – – muud

15

10

3917400000

– liitmikud

15

10

3918101000

– – põrandakatted

20

7

3918109000

– – muud

20

7

3918901000

– – põrandakatted

20

7

3918909000

– – muud

20

7

3919100000

– kuni 20 cm laiustes rullides

5

7

3919901100

– – – kuni 1 m laiustes rullides

15

7

3919901900

– – – muud

15

5

3919909000

– – muud

15

5

3920100000

– etüleeni polümeeridest

0

0

3920201000

– – metalliseeritud polüpropüleen paksusega kuni
25 mikronit

20

7

3920209000

– – muud

20

5

3920301000

– – paksusega kuni 5 mm

20

5

3920309000

– – muud

20

7

3920430000

– – mis sisaldavad plastifikaatoreid vähemalt 6 %
massist

20

5

3920490000

– – muud

20

7

3920510000

– – polü(metüülmetakrülaadist)

20

7

3920590000

– – muud

20

7

3920610000

– – polükarbonaatidest

20

0

Märkused
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Euroopa Liidu Teataja

ET
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

3920620000

– – polü(etüleentereftalaadist)

20

7

3920630000

– – küllastumata polüestritest

20

7

3920690000

– – muudest polüestritest

20

7

3920710000

– – regenereeritud tselluloosist

15

0

3920730000

– – atsetüültselluloosist

0

0

3920790000

– – muudest tselluloosi derivaatidest

15

0

3920911000

– – – turvaklaasi valmistamiseks

0

0

3920919000

– – – muud

0

0

3920920000

– – polüamiididest

0

0

3920930000

– – aminovaikudest

20

0

3920940000

– – fenoolvaikudest

20

7

3920990000

– – muudest plastidest

20

7

3921110000

– – stüreeni polümeeridest

20

7

3921120000

– – vinüülkloriidi polümeeridest

20

7

3921130000

– – polüuretaanist

20

7

3921140000

– – regenereeritud tselluloosist

15

0

3921191000

– – – polüetüleeni ja polüpropüleeni segust lehed,
tugevdatud polüpropüleenist lausriidega

20

7

3921199000

– – – muud

20

7

3921901000

– – saadud paberilehtede lamineerimisel

20

7

3921909000

– – muud

20

7

3922101000

– – klaaskiuga tugevdatud plastvannid

20

10

3922109000

– – muud

20

10

3922200000

– prill-lauad ja nende kaaned

20

10

3922900000

– muud

20

10

Märkused

24.12.2016
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Kauba kirjeldus

L 356/885

Baasmäär

Kategooria

3923101000

– – kassettide, CD-de, DVD-de jms jaoks

20

10

3923109000

– – muud

20

10

3923210000

– – etüleeni polümeeridest

20

10

3923291000

– – – verekogumiskotid

20

5

3923292000

– – – parenteraalsete lahuste kotid

5

10

3923299000

– – – muud

20

0

3923302000

– – toorikud või eelvormid

20

10

3923309100

– – – mahuga 18,9 liitrit (5 gallonit) või rohkem

20

10

3923309900

– – – muud

20

10

3923401000

– – ilma lindita kassetid

20

5

3923409000

– – muud

20

10

3923501000

– – silikoonkorgid

20

5

3923509000

– – muud

15

10

3923900000

– muud

15

10

3924101000

– – imikute lutipudelid

20

10

3924109000

– – muud

20

10

3924900000

– muud

20

10

3925100000

– reservuaarid, paagid, vaadid jm mahutid mahuta
vusega üle 300 l

20

10

3925200000

– uksed, nende piidad ja lävepakud, aknad ja
nende raamid

20

10

3925300000

– aknaluugid, rulood (k.a ribakardinad), muud tao
lised tooted ning nende osad

20

10

3925900000

– muud

20

10

3926100000

– kontori- ja koolitarbed

20

10

3926200000

– rõivad ja rõivamanused (k.a sõrmkindad, laba
kindad ja sõrmedeta kindad)

20

10

Märkused

L 356/886
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

3926300000

– mööbli või sõidukite furnituur jms tooted

20

10

3926400000

– statuetid ja muud dekoratiivesemed

20

10

3926901000

– – poid ja ujukid kalavõrkude jaoks

5

5

3926902000

– – korsetiluud jmt tooted korsettide, rõivaste ja
rõivamanuste jaoks

15

10

3926903000

– – kruvid, poldid, seibid jms üldotstarbelised tar
vikud

20

10

3926904000

– – tihendid ja seibid

20

10

3926906000

– – mürasummutid

5

7

3926907000

– – erimaskid töötajate kaitseks

5

7

3926909000

– – muud

5

10

4001100000

– looduslik kummilateks (eelvulkaniseeritud või
eelvulkaniseerimata)

5

0

4001210000

– – suitsutatud lehtedena

5

0

4001220000

– – tehniliselt spetsifitseeritud looduslik kautšuk
(TSNR)

5

5

4001291000

– – – krepplehed

5

0

4001292000

– – – reaglomeeritud kummigraanulid

5

0

4001299000

– – – muud

10

5

4001300000

– balaata, gutapertš, guajuula, tšikle jms loodusli
kud kummivaigud

0

0

4002111000

– – – stüreen-butadieenkautšukist (SBR)

5

0

4002112000

– – – karboksüül-stüreen-butadieenkautšukist
(XSBR)

0

0

4002191100

––––

algkujul

5

0

4002191200

––––

tahvlite, lehtede või ribadena

0

0

4002192100

––––

algkujul

10

0

4002192200

––––

tahvlite, lehtede või ribadena

10

0

4002201000

– – lateks

0

0

Märkused
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L 356/887

Baasmäär

Kategooria

4002209100

– – – algkujul

0

0

4002209200

– – – tahvlite, lehtede või ribadena

0

0

4002311000

– – – lateks

0

0

4002319100

––––

algkujul

0

0

4002319200

––––

tahvlite, lehtede või ribadena

0

0

4002391000

– – – lateks

5

0

4002399100

––––

algkujul

0

0

4002399200

––––

tahvlite, lehtede või ribadena

5

0

4002410000

– – lateks

5

0

4002491000

– – – algkujul

0

0

4002492000

– – – tahvlite, lehtede või ribadena

5

0

4002510000

– – lateks

5

0

4002591000

– – – algkujul

5

0

4002592000

– – – tahvlite, lehtede või ribadena

10

0

4002601000

– – lateks

5

0

4002609100

– – – algkujul

0

0

4002609200

– – – tahvlite, lehtede või ribadena

5

0

4002701000

– – lateks

5

0

4002709100

– – – algkujul

5

0

4002709200

– – – tahvlite, lehtede või ribadena

5

0

4002800000

– rubriigi 4001 ainete segud käesoleva rubriigi ai
netega

10

0

4002910000

– – lateks

10

0

4002991000

– – – algkujul

5

0

4002992000

– – – tahvlite, lehtede või ribadena

5

0

4003000000

Regenereeritud kautšuk algkujul või tahvlite, leh
tede või ribadena

10

5
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Baasmäär

Kategooria

4004000000

Kummijäätmed, -lõikmed ja -puru (v.a kõvakum
mist), neist valmistatud pulber ja graanulid

10

0

4005100000

– toorkummi tahma- või kvartstäidisega

10

10

4005200000

– lahused; dispersioonid, v.a alamrubriiki 4005 10
kuuluvad

5

0

4005911000

– – – närimiskummi alusmaterjal

10

0

4005919000

– – – muud

15

10

4005991000

– – – närimiskummi alusmaterjal

5

0

4005999000

– – – muud

5

0

4006100000

– toorikud kummirehvide taastamiseks

0

0

4006900000

– muud

5

0

4007000000

Niit ja nöör vulkaniseeritud kummist

10

0

4008111000

– – – muude materjalidega kombineerimata

15

10

4008112000

– – – kombineeritud muude materjalidega

15

10

4008190000

– – muud

15

0

4008211000

– – – muude materjalidega kombineerimata

15

0

4008212100

––––

trükikangas

5

0

4008212900

––––

muud

15

10

4008290000

– – muud

15

0

4009110000

– – liitmiketa

15

0

4009120000

– – liitmikega

5

0

4009210000

– – liitmiketa

15

10

4009220000

– – liitmikega

15

0

4009310000

– – liitmiketa

15

10

4009320000

– – liitmikega

15

0

4009410000

– – liitmiketa

15

10
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Baasmäär

Kategooria

4009420000

– – liitmikega

15

10

4010110000

– – üksnes metalliga armeeritud

10

0

4010120000

– – üksnes riidega armeeritud

5

0

4010191000

– – – üksnes plastiga armeeritud

5

0

4010199000

– – – muud

10

5

4010310000

– – trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderih
mad (kiilrihmad), soonilised, ümbermõõduga
üle 60 cm, kuid mitte üle 180 cm

5

0

4010320000

– – trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderih
mad (kiilrihmad), v.a soonilised, ümbermõõd
uga üle 60 cm, kuid mitte üle 180 cm

5

0

4010330000

– – trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderih
mad (kiilrihmad), soonilised, ümbermõõduga
üle 180 cm, kuid mitte üle 240 cm

5

0

4010340000

– – trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderih
mad (kiilrihmad), v.a soonilised, ümbermõõd
uga üle 180 cm, kuid mitte üle 240 cm

5

0

4010350000

– – lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle
60 cm, kuid mitte üle 150 cm

5

0

4010360000

– – lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle
150 cm, kuid mitte üle 198 cm

5

0

4010390000

– – muud

5

10

4011101000

– – radiaalrehvid

15

10

4011109000

– – muud

15

10

4011201000

– – radiaalrehvid

15

10

4011209000

– – muud

15

10

4011300000

– lennunduses kasutamiseks

15

0

4011400000

– mootorratastele

15

0

4011500000

– jalgratastele

15

5
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Baasmäär

Kategooria

4011610000

– – põllu- ja metsatöömasinatele

0

0

4011620000

– – ehitusmasinatele ja tööstuslikele tõste- ja tei
saldusmasinatele veljemõõtmega kuni 61 cm

0

0

4011630000

– – ehitusmasinatele ja tööstuslikele tõste- ja tei
saldusmasinatele veljemõõtmega üle 61 cm

5

5

4011690000

– – muud

5

0

4011920000

– – põllu- ja metsatöömasinatele

0

0

4011930000

– – ehitusmasinatele ja tööstuslikele tõste- ja tei
saldusmasinatele veljemõõtmega kuni 61 cm

15

0

4011940000

– – ehitusmasinatele ja tööstuslikele tõste- ja tei
saldusmasinatele veljemõõtmega üle 61 cm

15

5

4011990000

– – muud

15

10

4012110000

– – sõiduautodele (sh universaalid ja võidusõi
duautod)

15

10

4012120000

– – bussidele või veoautodele

15

10

4012130000

– – lennunduses kasutamiseks

15

10

4012190000

– – muud

15

10

4012200000

– kasutatud õhkrehvid

15

10

4012901000

– – pöiavööd

15

10

4012902000

– – täisrehvid

15

5

4012903000

– – padjandrehvid

15

5

4012904100

– – – protekteerimiseks

0

0

4012904900

– – – muud

15

10

4013100000

– sõiduautodele (sh universaalid ja võidusõiduau
tod), bussidele ja veoautodele

15

10
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Kategooria

4013200000

– jalgratastele

15

0

4013900000

– muud

15

10

4014100000

– kondoomid

0

0

4014900000

– muud

15

10

4015110000

– – kirurgilised

15

10

4015191000

– – – kiirgusvastased

5

0

4015199000

– – – muud

20

10

4015901000

– – kiirgusvastased

5

0

4015902000

– – sukeldumisülikonnad

20

10

4015909000

– – muud

20

10

4016100000

– vahtkummist

20

10

4016910000

– – põrandakatted ja matid

20

10

4016920000

– – kustutuskummid

15

5

4016930000

– – tihendid ja seibid

15

0

4016940000

– – laeva- ja dokivendrid, täispuhutavad või mitte

15

0

4016951000

– – – tsisternid, kokkupandavad või mitte (kontei
nerid)

20

10

4016952000

– – – õhkrehvide vulkaniseerimis- ja protekteeri
mismasinate kotid

5

0

4016959000

– – – muud

20

10

4016991000

– – – muud tehnilise otstarbega tooted

15

0

4016992100

––––

telgvõllide tolmupiirded

15

10

4016992900

––––

muud

15

10

4016993000

– – – korgid ja punnid

15

10

4016994000

– – – paigad õhkrehvide sisekummide parandami
seks

15

0
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4016996000

– – – trükiste kaanematerjalid

0

0

4016999000

– – – muud

20

10

4017000000

Kõvakummi (näiteks eboniit) igal kujul (sh jäätmed
ja puru); kõvakummist tooted

0

0

41012000

– terved nahad, üksnes kuivatatuna massiga kuni
8 kg, kuivsoolatuna kuni 10 kg, värskena, märg
soolatuna või muul viisil konserveerituna mas
siga kuni 16 kg iga nahk

0

0

41015000

– terved nahad massiga üle 16 kg

0

0

41019000

– muud, k.a krupoonid, poolkrupoonid ja kõhud

0

0

41021000

– villaga

0

0

41022100

– – pikeldatud

0

0

41022900

– – muud

0

0

41032000

– roomajate nahad

0

0

41033000

– seanahad

0

0

41039000

– muud

0

0

4104110000

– – töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata
töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust

5

0

4104190000

– – muud

5

0

4104410000

– – töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata
töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust

10

5

4104490000

– – muud

10

5

4105100000

– märjas olekus (k.a wet-blue)

5

0

4105300000

– kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud,
värvitud või rasvatatud)

10

5

4106210000

– – märjas olekus (k.a wet-blue)

5

0

4106220000

– – kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud,
värvitud või rasvatatud)

10

5

Märkused

24.12.2016
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Kauba kirjeldus

L 356/893

Baasmäär

Kategooria

4106310000

– – märjas olekus (k.a wet-blue)

5

0

4106320000

– – kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud,
värvitud või rasvatatud)

5

0

4106400000

– – roomajate nahad

5

0

4106910000

– – märjas olekus (k.a wet-blue)

5

5

4106920000

– – kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud,
värvitud või rasvatatud)

5

5

4107110000

– – töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata

10

10

4107120000

– – töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust

10

10

4107190000

– – muud

15

10

4107910000

– – töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata

15

10

4107920000

– – töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust

15

10

4107990000

– – muud

15

10

4112000000

- Lammaste või lambatallede pärast parkimist või
kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või
rasvatamist muul viisil töödeldud nahad, sh pär
gamenditud nahk, villata, laustetud või laustmata,
v.a nahk rubriigist 4114

10

5

4113100000

– kitsede ja kitsetallede nahad

10

5

4113200000

– seanahad

5

0

4113300000

– roomajate nahad

10

5

4113900000

– muud

5

5

4114100000

– seemisnahk (sh formaldehüüdpargiga)

15

10

4114200000

– lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud
nahk

15

10

4115100000

– komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude
baasil (tahvlite, lehtede või ribadena, rullides või
mitte)

10

5

4115200000

– nahalõikmed jm naha- või komposiitnahajäät
med, nahktoodete valmistamiseks kõlbmatud;
nahatolm, -pulber ja -puru

10

5

Märkused

L 356/894
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ET
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24.12.2016

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

4201000000

Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed
mis tahes loomadele (sh trengid, ohjad, põlvekaits
med, suukorvid, sadulakatted, sadulakotid, koera
mantlid jms)

15

10

4202111000

– – – reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvri
kesed, diplomaadikohvrid

20

10

4202119000

– – – muud

20

10

4202121000

– – – reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvri
kesed, diplomaadikohvrid

30

10

4202129000

– – – muud

20

10

4202190000

– – muud

20

10

4202210000

– – nahast, komposiitnahast või lakknahast välis
pinnaga

30

10

4202220000

– – lehtplastist või tekstiilmaterjalidest välispin
naga

30

10

4202290000

– – muud

20

10

4202310000

– – nahast, komposiitnahast või lakknahast välis
pinnaga

30

10

4202320000

– – lehtplastist või tekstiilmaterjalidest välispin
naga

20

10

4202390000

– – muud

20

10

4202911000

– – – reisikotid ja seljakotid

20

10

4202919000

– – – muud

20

10

4202920000

– – lehtplastist või tekstiilmaterjalidest välispin
naga

20

10

4202991000

– – – reisikotid ja seljakotid

20

10

4202999000

– – – muud

20

10

4203100000

– rõivad

25

10

4203210000

– – spordikindad

20

10

4203290000

– – muud

20

10

4203300000

– vööd, rihmad ja õlarihmad

30

10

Märkused

24.12.2016
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Kauba kirjeldus

L 356/895

Baasmäär

Kategooria

4203400000

– muud rõivamanused

20

10

4205001000

– ülekanderihmad

15

0

4205009000

– muud

15

10

4206001000

– haavaõmblusmaterjal

15

0

4206002000

– vorstisoolikad

15

0

4206009000

– muud

15

0

43011000

– naaritsanahad, terved, pea, saba ja käppadega
või ilma

5

0

43013000

– tallenahast: astrahani, rasvasaba-, karakull-, pär
sia jms lamba tallede nahad, india, hiina, mon
goolia või tiibeti lamba tallede nahad, terved,
pea, saba ja käppadega või ilma

5

0

43016000

– rebasenahad, terved, pea, saba ja käppadega või
ilma

5

0

43018000

– muud karusnahad, terved, pea, saba ja käppa
dega või ilma

5

0

43019000

– pead, sabad, käpad jm köösneritööks sobivad tü
kid ning lõiked

5

0

4302110000

– – naaritsanahad

10

0

4302190000

– – muud

10

0

4302200000

– pead, sabad, käpad jm lõiked ning tükid, kokku
ühendamata

10

0

4302300000

– terved karusnahad, nende tükid ning lõiked,
ühendatud

10

0

4303101000

– – alpakanahast

25

10

4303109000

– – muud

25

10

4303901000

– – alpakanahast

25

10

4303909000

– – muud

25

10

4304000000

Tehiskarusnahk ja tooted sellest

25

10

4401100000

– küttepuud

5

10

Märkused
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ET
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

4401210000

– – okaspuit

5

0

4401220000

– – lehtpuit

5

0

4401300000

– saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakku
deks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomee
rimata

5

10

4402100000

– bambusest

5

5

4402900000

– muud

5

5

4403100000

– värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega kae
tud või immutatud

5

5

4403200000

– muu okaspuit

5

5

4403410000

– – tumepunane soorea (dark red meranti), hiigel
soorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti
bakau)

5

5

4403490000

– – muud

5

5

4403910000

– – tamm (Quercus spp.)

5

5

4403920000

– – pöök (Fagus spp.)

5

5

4403990000

– – muud

5

5

4404100000

– okaspuit

10

5

4404200000

– lehtpuit

10

5

4405000000

Puitvill; puidujahu

10

10

4406100000

– immutamata

10

10

4406900000

– muud

10

10

4407101000

– – väikesed lauakesed pliiatsite valmistamiseks

10

5

4407109000

– – muud

10

5

4407210000

– – päris-mahagonipuu
spp.))

(Swietenia

10

5

4407220000

– – luulupuu (virola), brasiilia imbuiapuu (imbuia)
ja balsapuu (balsa)

10

5

4407250000

– – tumepunane soorea (dark red meranti), hiigel
soorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti
bakau)

10

5

(mahogany

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

4407260000

– – keerdsoorea (white lauan), assami soorea (white
meranti), borneo parasoorea (white seraya), kol
lane soorea (yellow meranti) ja valkjas soorea
(alan)

10

5

4407270000

– – sapelli-sargapuu (sapelli)

10

5

4407280000

– – iroko-miliitsia (iroko)

10

5

4407290000

– – muud

10

5

4407910000

– – iilekstamm, korgitamm ja muu tamm (Quercus
spp.)

10

5

4407920000

– – pöök (Fagus spp.)

10

5

4407930000

– – vaher (Acer spp.)

10

5

4407940000

– – kirsipuu (Prunus spp.)

10

5

4407950000

– – saar (Fraxinus spp.)

10

5

4407990000

– – muud

10

5

4408101000

– – väikesed lauakesed pliiatsite valmistamiseks

5

0

4408109000

– – muud

10

5

4408310000

– – tumepunane soorea (dark red meranti), hiigel
soorea (light red meranti) ja lodusoorea (meranti
bakau)

10

0

4408390000

– – muud

10

5

4408900000

– muud

5

0

4409101000

– – liistud ja friisid parkettpõrandate tarbeks,
ühendamata

15

5

4409102000

– – vormitud puit

15

5

4409109000

– – muud

15

10

4409210000

– – bambusest

15

10

4409291000

– – – liistud ja friisid parkettpõrandate tarbeks,
ühendamata

15

10

4409292000

– – – vormitud puit

15

10

4409299000

– – – muud

15

10

4410110000

– – puitlaastplaat

15

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

4410120000

– – orienteeritud kihtidega plaadid (OSB)

15

10

4410190000

– – muud

15

10

4410900000

– muud

15

10

4411120000

– – paksusega kuni 5 mm

15

10

4411130000

– – paksusega üle 5 mm, kuid mitte üle 9 mm

15

10

4411140000

– – paksusega üle 9 mm

15

10

4411920000

– – tihedusega üle 0,8 g/cm3

15

5

4411930000

– – tihedusega üle 0,5 g/cm3, kuid mitte üle 0,8 g/
cm3

15

10

4411940000

– – tihedusega kuni 0,5 g/cm3

15

10

4412100000

– bambusest

15

10

4412310000

– – millel vähemalt üks välimine kiht on alamru
briikide märkuses 1 nimetatud troopilisest
puidust

15

10

4412320000

– – muud, millel vähemalt üks välimine kiht on
lehtpuidust

15

10

4412390000

– – muud

15

10

4412940000

– – tisleriplaat, lamell- ja laiaribiline tisleriplaat

15

10

4412990000

– – muud

15

10

4413000000

Presspuit plokkide, plaatide, prusside või profiilvor
midena

15

10

4414000000

Puitraamid maalidele, fotodele, peeglitele jms

20

10

4415100000

– pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puitpa
kendid; kaablitrumlid

15

10

4415200000

– puitalused, äärtega puitalused jms kaubaalused;
kaubaaluste ääred

15

10

4416000000

Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepa
tooted ja nende puitosad

15

10

4417001000

– tööriistad

15

10
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4417009000

– muud

15

10

4418100000

– aknad, prantsuse aknad (French windows) ja nende
raamid

15

10

4418200000

– uksed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud

15

10

4418400000

– puitraketis betoneerimistöödeks

15

10

4418500000

– katusesindlid ja katuselaastud

15

10

4418600000

– postid ja talad

15

10

4418710000

– – mosaiikpõrandatele

15

10

4418720000

– – muud, mitmekihilised

15

10

4418790000

– – muud

15

10

4418901000

– – liimpuit

15

10

4418909000

– – muud

15

10

4419000000

Puidust lauanõud ja köögitarbed

25

10

4420100000

– puidust kujukesed jm dekoratiivesemed

25

10

4420900000

– muud

25

10

4421100000

– riidepuud

20

10

4421901000

– – treitud puidust poolid, käävid, värtnad, niidi
rullid jms tooted

15

10

4421902000

– – hambaorgid

15

10

4421903000

– – väikesed pulgad ja lusikad kondiitritoodete ja
jäätise söömiseks

20

10

4421905000

– – tuletikutoorikud

15

10

4421909000

– – muud

20

10

4501100000

– looduslik kork, töötlemata või esmatöödeldud

5

5

4501900000

– muud

5

5

4502000000

Looduslik kork, eemaldatud väliskihiga või jäme
dalt tükeldatud, ristkülikukujuliste (sh ruudukuju
liste) klotside, tahvlite, lehtede või ribadena (sh te
ravate servadega korgi- või punnitoorikud)

5

5

Märkused
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24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

4503100000

– korgid ja punnid

10

5

4503900000

– muud

10

5

4504100000

– klotsid, tahvlid, lehed ja ribad; iga kujuga plaa
did; silindrid, k.a kettad

10

5

4504901000

– – korgid ja punnid

10

5

4504902000

– – seibid jm tihendid

10

5

4504909000

– – muud

10

5

4601210000

– – bambusest

25

10

4601220000

– – rotangist

25

10

4601290000

– – muud

25

10

4601920000

– – bambusest

25

10

4601930000

– – rotangist

25

10

4601940000

– – muudest taimsetest materjalidest

25

10

4601990000

– – muud

25

10

4602110000

– – bambusest

25

10

4602120000

– – rotangist

25

10

4602190000

– – muud

25

10

4602900000

– muud

25

10

4701000000

Puitmass

5

0

4702000000

Puidutselluloos, lahustuv

5

0

4703110000

– – okaspuidust

5

5

4703190000

– – lehtpuidust

10

0

4703210000

– – okaspuidust

0

0

4703290000

– – lehtpuidust

0

0

4704110000

– – okaspuidust

5

0

4704190000

– – lehtpuidust

5

0
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4704210000

– – okaspuidust

0

0

4704290000

– – lehtpuidust

5

0

4705000000

Puidutselluloos, mis on saadud mehaaniliste ja kee
miliste meetodite kombineerimisel

5

5

4706100000

– puuvillaebemetest kiumass

10

0

4706200000

– ringlusse võetud paberi- ja papijäätmetest ja -jää
kidest saadud mass

5

5

4706300000

– muud, bambusest

5

0

4706910000

– – mehaaniline kiumass

5

0

4706920000

– – tselluloos

5

0

4706930000

– – pooltselluloos

5

5

4707100000

– pleegitamata jõupaber või -papp, lainepaber või
-papp

5

0

4707200000

– muu, peamiselt pleegitatud tselluloosist valmista
tud paber või papp, massis värvimata

5

5

4707300000

– peamiselt mehaanilisest kiumassist valmistatud
paber või papp (näiteks ajalehed, ajakirjad jms
trükised)

5

5

4707900000

– muud, k.a sorteerimata jäätmed ja jäägid

5

0

4801000000

– ajalehepaber, rullides või lehtedena

0

0

4802100000

– käsitsi valmistatud paber ja papp

5

5

4802200000

– paber ja papp, kasutamiseks valgus-, soojus- või
elektritundliku paberi või papi alusena

5

0

4802400000

– tapeedialuspaber

10

0

4802540000

– – massiga alla 40 g/m2

10

0

4802551000

– – – pangatähtede turvapaber

5

0

4802552000

– – – muu turvapaber

0

0

Märkused
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Kategooria

4802559000

– – – muud

0

0

4802561000

– – – pangatähtede turvapaber

5

5

4802562000

– – – muu turvapaber

0

0

4802569000

– – – muud

0

0

4802571000

– – – pangatähtede turvapaber

5

0

4802572000

– – – muu turvapaber

5

0

4802579000

– – – muud

0

0

4802581000

– – – rullides

5

0

4802589000

– – – muud

5

10

4802611000

– – – massiga alla 40 g/m2, kooskõlas muude
selle peatüki märkuse 4 spetsifikatsiooni
dega

10

0

4802619000

– – – muud

10

10

4802620000

– – lehtedena, mille ühe külje pikkus on kuni
435 mm ja teise külje pikkus on kuni
297 mm, kui paber on kokku voltimata

10

10

4802691000

– – – massiga alla 40 g/m2, kooskõlas muude
selle peatüki märkuse 4 spetsifikatsiooni
dega

10

10

4802699000

– – – muud

10

0

4803001000

– tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas

10

0

4803009000

– muud

5

10

4804110000

– – pleegitamata

15

10

4804190000

– – muud

15

10

4804210000

– – pleegitamata

15

10

4804290000

– – muud

15

10

4804310000

– – pleegitamata

15

10

4804390000

– – muud

15

10

4804411000

– – – absorbent, mida kasutatakse dekoratiivsete
plastlehtede tootmisel

15

0
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Kategooria

4804419000

– – – muud

15

10

4804420000

– – kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu
sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad
keemilisel menetlusel saadud puidukiud

15

10

4804490000

– – muud

15

10

4804510000

– – pleegitamata

15

10

4804520000

– – kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu
sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad
keemilisel menetlusel saadud puidukiud

15

10

4804590000

– – muud

15

10

4805110000

– – pooltselluloosist lainestuspaber

15

10

4805120000

– – õlgedest lainestuspaber

15

10

4805190000

– – muud

15

10

4805240000

– – massiga kuni 150 g/m2

15

10

4805250000

– – massiga üle 150 g/m2

15

10

4805300000

– sulfit-pakkepaber

10

10

4805401000

– – saadud 100 % puuvillast või manillakanepi
kiududest, suuruse järgi sortimata ja ei sisalda
mineraalseid ühendeid

5

0

4805402000

– – puuvillakiu sisaldus vähemalt 70 %, kuid alla
100 % massist

5

0

4805409000

– – muud

15

0

4805500000

– viltpaber ja -papp

15

0

4805911000

– – – absorbent, mida kasutatakse dekoratiivsete
plastlehtede tootmisel

10

0

4805912000

– – – elektriisolatsiooniks

5

0

4805913000

– – – mitmekihiline paber ja papp (v.a alamru
briikidesse 4805 12, 4805 19, 4805 24 või
4805 25 kuuluvad)

15

0

4805919000

– – – muud

15

0

Märkused
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4805921000

– – – elektriisolatsiooniks

5

0

4805922000

– – – mitmekihiline paber ja papp (v.a alamru
briikidesse 4805 12, 4805 19, 4805 24 või
4805 25 kuuluvad)

15

10

4805929000

– – – muud

15

10

4805931000

– – – elektriisolatsiooniks

5

0

4805932000

– – – mitmekihiline paber ja papp (v.a alamru
briikidesse 4805 12, 4805 19, 4805 24 või
4805 25 kuuluvad)

15

0

4805933000

– – – jäik papp mahukaaluga üle 1

15

0

4805939000

– – – muud

15

0

4806100000

– taimne pärgament

10

0

4806200000

– rasvakindlad paberid

5

0

4806300000

– kalkad

0

0

4806400000

– pärgamiin jm läikega läbipaistvad või poolläbi
paistvad paberid

10

5

4807000000

Kihiline paber ja papp (valmistatud siledate paberi
kihtide kokkuliimimise teel), pinnakatte või immu
tuseta, tugevdatud või tugevdamata, rullides või
lehtedena

15

10

4808100000

– lainepaber ja -papp, perforeeritud või perforeeri
mata

15

10

4808200000

– kotijõupaber, krepitud või kortsutatud, surutrü
kiga või surutrükita, perforeeritud või perforeeri
mata

15

10

4808300000

– muu jõupaber, krepitud või kortsutatud, surutrü
kiga või surutrükita, perforeeritud või perforeeri
mata

15

10

4808900000

– muud

15

10

4809200000

– isekopeeruv paber

10

10

4809900000

– muud

15

10

4810131100

– – – massiga kuni 60 g/m2

10

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

4810131900

– – – muud

10

0

4810132000

– – – massiga üle 150 g/m2

10

0

4810141000

– – – lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle
360 mm ja teise külje pikkus on üle
150 mm, kui paber on kokku voltimata

10

10

4810149000

– – – muud

10

10

4810190000

– – muud

10

0

4810220000

– – õhuke kaetud paber (L.W.C.)

10

0

4810290000

– – muud

15

10

4810310000

– – kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu
sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad
keemilisel menetlusel saadud puidukiud, mas
siga kuni 150 g/m2

15

10

4810320000

– – kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu
sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad
keemilisel menetlusel saadud puidukiud, mas
siga üle 150 g/m2

15

10

4810390000

– – muud

15

10

4810920000

– – mitmekihiline

15

5

4810990000

– – muud

15

10

4811101000

– – täies ulatuses tõrvatud, mahukaaluga üle 1,
klaasitud, lakitud või gofreeritud või mitte

15

10

4811109000

– – muud

15

10

4811411000

– – – rullides laiusega üle 15 cm või lehtedena,
mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise
külje pikkus on üle 15 cm, kui paber on
kokku voltimata

15

10

4811419000

– – – muud

15

10

4811491000

– – – rullides laiusega üle 15 cm või lehtedena,
mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise
külje pikkus on üle 15 cm, kui paber on
kokku voltimata

15

10
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Kategooria

4811499000

– – – muud

15

10

4811511000

– – – alumiiniumfooliumist vahekihiga, sellised,
mida kasutatakse toiduainetööstuses toidu
ainete pakkimiseks, pealetrükiga või ilma

0

0

4811512000

– – – kaetud või mõlemalt poolt kilega kaetud,
sellised, mida kasutatakse toiduainetööstu
ses, pealetrükiga või ilma

10

0

4811519000

– – – muud

10

10

4811591000

– – – märja liivapaberi valmistamiseks

10

5

4811592000

– – – alumiiniumfooliumist vahekihiga, sellised,
mida kasutatakse toiduainetööstuses toidu
ainete pakkimiseks, pealetrükiga või ilma

0

0

4811593000

– – – melamiinvaikudega immutatud paber, mus
triga või pealetrükiga või ilma

0

0

4811594000

– – – elektriisolatsiooniks

5

0

4811595000

– – – kaetud või mõlemalt poolt kilega kaetud,
sellised, mida kasutatakse toiduainetööstu
ses, pealetrükiga või ilma

10

5

4811596000

– – – filterpaber

10

5

4811599000

– – – muud

10

10

4811601000

– – elektriisolatsiooniks

5

0

4811609000

– – muud

10

10

4811901000

– – lakitud, mahukaaluga üle 1, gofreeritud või
mitte

5

0

4811902000

– – tihenditele ja seibidele

10

0

4811905000

– – jooneline või ruuduline

15

10

4811908000

– – absorbentpaber, mustriga või pealetrükiga, im
mutamata, sellised, mida kasutatakse dekora
tiivsete plastist laminaatide valmistamiseks

10

5

4811909000

– – muud

10

5
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Kategooria

4812000000

– Paberimassist filtriplokid, -tahvlid ja -plaadid

15

0

4813100000

– raamatuks volditud või toruks vormitud

15

0

4813200000

– kuni 5 cm laiustes rullides

5

0

4813900000

– muud

15

5

4814100000

– surutrüki-tapeedipaber

15

5

4814200000

– tapeet jms seinakatted paberist, mille pealispind
on kaetud või pealistatud kohrutatud, surutrü
kiga, värvitud, trükimustriga kaunistatud või
muul viisil dekoreeritud plastkihiga

15

10

4814900000

– muud

15

5

4816200000

– isekopeeruv paber

15

10

4816900000

– muud

15

10

4817100000

– ümbrikud

20

10

4817200000

– kaartkirjad, lihtpostkaardid ja korrespondents
kaardid

20

10

4817300000

– paberist või papist karbid, kotid, taskud ja kirja
komplektid, mis sisaldavad valiku paberikaupu

20

10

4818100000

– tualettpaber

20

10

4818200000

– tasku- ja käterätikud, kosmeetilised salvrätikud

20

10

4818300000

– laudlinad ja salvrätikud

20

10

4818401000

– – imikumähkmed ja mähkmevooderdised

20

10

4818402000

– – hügieenisidemed ja -tampoonid

20

10

4818409000

– – muud

20

10

4818500000

– rõivad ja rõivamanused

20

10

4818900000

– muud

20

10

4819100000

– kastid ja karbid lainepaberist või -papist

15

10
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Kategooria

4819200000

– kokkuvolditavad kastid ja karbid, mitte lainepa
berist või -papist

15

10

4819301000

– – mitmekihiline

15

10

4819309000

– – muud

15

10

4819400000

– muud kotid (sh torbikud)

15

10

4819500000

– muud pakendid (sh plaadiümbrised)

15

10

4819600000

– dokumendivutlarid, kirjaalused, karbid doku
mentide hoidmiseks jms kontori-, kaupluse- jm
tarbed

15

10

4820100000

– registri-, arve-, märkme-, tellimis- ja kviitungiraa
matud, kirjaplokid, märkmikud, kalenderpäevi
kud ja -märkmikud jms tooted

30

10

4820200000

– vihikud

20

10

4820300000

– kiirköitjad (v.a raamatuümbrised), mapid ja kaus
tad

20

10

4820401000

– – lintformularid

20

10

4820409000

– – muud

20

10

4820500000

– albumid näidiste või kollektsioonide jaoks

20

10

4820901000

– – pealetrükita lintformularid

20

10

4820909000

– – muud

20

10

4821100000

– trükitud

15

10

4821900000

– muud

10

10

4822100000

– lõnga kerimiseks

15

10

4822900000

– muud

15

10

4823200000

– filterpaber ja -papp

5

0

4823400000

– trükitud diagrammipaber, rullides, lehtede või
ketastena

15

10

4823610000

– – bambusest

20

10
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4823690000

– – muud

20

10

4823700000

– paberimassist valatud või pressitud tooted

15

10

4823902000

– – elektriisolatsiooni paber

10

0

4823904000

– – tihendid ja seibid

10

0

4823905000

– – žakaarmasinate jms masinate kaardid

5

0

4823906000

– – rõivalõiked, mudelid ja mallid

10

0

4823909000

– – muud

15

10

4901101000

– – horoskoobid, fotoromaanid, koomiksiribad ja
koomiksiraamatud

0

0

4901109000

– – muud

0

0

4901910000

– – sõnaraamatud ja entsüklopeediad ning nende
sarjadena ilmuvad osad

0

0

4901991000

– – – horoskoobid, fotoromaanid, koomiksiribad
ja koomiksiraamatud

0

0

4901999000

– – – muud

0

0

4902100000

– vähemalt neli korda nädalas ilmuvad

0

0

4902901000

– – horoskoobid, fotoromaanid, koomiksiribad ja
koomiksiraamatud

0

0

4902909000

– – muud

0

0

4903000000

Laste pildiraamatud, joonistus- ja värvimisalbumid

20

10

4904000000

Noodid, trükitud või käsikirjas, kokkuköidetud või
köitmata, illustreeritud või illustreerimata

0

0

4905100000

– gloobused

0

0

4905910000

– – raamatutena

0

0

4905990000

– – muud

0

0

Märkused
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4906000000

Arhitektuursed, tehnilised, tööstusotstarbelised, re
klaamiotstarbelised, topograafilised jms plaanid ja
joonised käsitsi valmistatud originaalidena; käsitsi
kirjutatud tekstid; fotoreproduktsioonid valgus
tundlikul paberil ja läbi kopeerpaberi saadud koo
piad eelnimetatutest

0

0

4907001000

– Kustutamata postmargid, maksumärgid jms mar
gid jooksvast või uuest väljalaskest riigis, kus
need omavad või hakkavad omama tunnustatud
nominaalväärtust; tempelpaber

20

10

4907002000

– pangatähed

0

0

4907003000

– välisriigi krediidiasutuse välja antud reisitšekkide
raamatud

20

5

4907009000

– muud

20

5

4908100000

– klaasistuvad ülekandelehed (vesipildid)

15

10

4908901000

– – kangaste pidevaks ülekandeks

20

10

4908909000

– – muud

30

10

4909000000

Trükitud või illustreeritud postkaardid; trükitud õn
nitlus-, kutse- ja tähtpäevakaardid, illustreeritud või
illustreerimata, ümbriku või kaunistustega või ilma

20

10

4910000000

Mitmesugused trükikalendrid, sh rebitavate lehte
dega

20

10

4911100000

– ärireklaam, kaubakataloogid jms

30

10

4911910000

– – pildid, graafilised lehed ja fotod

30

10

4911990000

– – muud

20

10

50010000

Lahtihaspeldamiseks sobivad siidiussikookonid

0

0

50020000

Toorsiid (nullkeeruga)

0

0

50030000

Siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud koo
konid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

5

0

5004000000

Siidlõng (v.a siidijääkidest kedratud lõng), jaemüü
giks pakendamata

10

0
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5005000000

Siidijääkidest kedratud lõng, jaemüügiks pakenda
mata

10

0

5006000000

Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng, jaemüügiks
pakendatud; jämesiid

10

0

5007100000

– siidikraasmetest riie

20

5

5007200000

– muu riie, mis sisaldab vähemalt 85 % massist
siidi või siidijääke (v.a siidikraasmeid)

20

5

5007900000

– muu riie

20

5

51011100

– – pügatud

0

0

51011900

– – muud

0

0

51012100

– – pügatud

0

0

51012900

– – muud

0

0

51013000

– karboniseeritud

5

0

51021100

– – kašmiirkitse

5

0

51021910

– – – alpaka- või laama

5

0

51021920

– – – jänese- või küüliku

5

0

51021990

– – – muud

5

0

51022000

– loomakarvad

5

0

51031000

– lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

5

0

51032000

– lambavilla ja muude loomade villa muud jäät
med

10

5

51033000

– loomakarvade jäätmed

10

0

5104000000

Lambavilla ning muude loomade villa või looma
karvade kohestatud jäätmed

5

0

5105100000

– kraasitud lambavill

5

0

5105210000

– – kammvill pallides

0

0

5105291000

– – – tupsudena

0

0
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5105299000

– – – muud

0

0

5105310000

– – kašmiirkitse

5

0

5105391000

– – – alpaka- või laama

5

0

5105392000

– – – vikunja

5

0

5105399000

– – – muud

5

0

5105400000

– loomakarvad, kraasitud või kammitud

5

0

5106100000

– lambavilla sisaldusega vähemalt 85 % massist

15

0

5106200000

– lambavilla sisaldusega alla 85 % massist

15

0

5107100000

– lambavilla sisaldusega vähemalt 85 % massist

15

0

5107200000

– lambavilla sisaldusega alla 85 % massist

15

0

5108100000

– kraaslõng

15

0

5108200000

– kammlõng

15

0

5109100000

– lambavilla või muude loomade villa sisaldusega
vähemalt 85 % massist

15

0

5109900000

– muud

15

0

5110001000

– jaemüügiks pakendamata

15

0

5110009000

– muud

15

0

5111111000

– – – lambavillast

20

5

5111112000

– – – vikunja

20

5

5111114000

– – – alpaka- või laamavillast

20

5

5111119000

– – – muud

20

5

5111191000

– – – lambavillast

20

5

5111192000

– – – vikunjavillast

20

5

5111194000

– – – alpaka- või laamavillast

20

5

5111199000

– – – muud

20

5

5111201000

– – lambavillast

20

5
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5111202000

– – vikunjavillast

20

5

5111204000

– – alpaka- või laamavillast

20

5

5111209000

– – muud

20

5

5111301000

– – lambavillast

20

5

5111302000

– – vikunjavillast

20

5

5111304000

– – alpaka- või laamavillast

20

5

5111309000

– – muud

20

5

5111901000

– – lambavillast

20

5

5111902000

– – vikunjavillast

20

5

5111904000

– – alpaka- või laamavillast

20

5

5111909000

– – muud

20

5

5112111000

– – – lambavillast

20

5

5112112000

– – – vikunja

20

5

5112114000

– – – alpaka- või laamavillast

20

5

5112119000

– – – muud

20

5

5112191000

– – – lambavillast

20

5

5112192000

– – – vikunja

20

5

5112194000

– – – alpaka- või laamavillast

20

5

5112199000

– – – muud

20

5

5112201000

– – lambavillast

20

5

5112202000

– – vikunjavillast

20

5

5112204000

– – alpaka- või laamavillast

20

5

5112209000

– – muud

20

5

5112301000

– – lambavillast

20

5

5112302000

– – vikunjavillast

20

5
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5112304000

– – alpaka- või laamavillast

20

5

5112309000

– – muud

20

5

5112901000

– – lambavillast

20

5

5112902000

– – vikunjavillast

20

5

5112904000

– – alpaka- või laamavillast

20

5

5112909000

– – muud

20

5

5113000000

Loomakarvadest või hobusejõhvist riie

20

5

52010010

– üle 34,92 mm (1 3/8 tolli) pikkuste kiududega

5

5

52010020

– kiududega, mis on üle 28,57 mm (1 1/8 tolli),
kuid mitte üle 34,92 mm (1 3/8 tolli) pikad

5

5

52010030

– kiududega, mis on üle 22,22 mm (7/8 tolli),
kuid mitte üle 28,57 mm (1 1/8 tolli) pikad

5

5

52010090

– kuni 22,22 mm (1 7/8 tolli) pikkuste kiududega

5

5

52021000

– lõngajäätmed (sh niidijäätmed)

5

5

52029100

– – kohestatud jäätmed

0

0

52029900

– – muud

0

0

52030000

Puuvill, kraasitud või kammitud

10

5

5204110000

– – puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist

15

0

5204190000

– – muud

15

0

5204200000

– jaemüügiks pakendatud

15

0

5205110000

– – joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi
(meetriline number mitte üle 14)

15

0

5205120000

– – joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi,
kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number
üle 14, kuid mitte üle 43)

15

0

5205130000

– – joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi,
kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number
üle 43, kuid mitte üle 52)

15

0
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5205140000

– – joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid
alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle
52, kuid mitte üle 80)

15

0

5205150000

– – joontihedusega alla 125 detsiteksi (meetriline
number üle 80)

15

0

5205210000

– – joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi
(meetriline number mitte üle 14)

15

0

5205220000

– – joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi,
kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number
üle 14, kuid mitte üle 43)

15

0

5205230000

– – joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi,
kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number
üle 43, kuid mitte üle 52)

15

0

5205240000

– – joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid
alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle
52, kuid mitte üle 80)

15

0

5205260000

– – joontihedusega vähemalt 106,38 detsiteksi,
kuid alla 125 detsiteksi (meetriline number
üle 80, kuid mitte üle 94)

15

0

5205270000

– – joontihedusega vähemalt 83,33 detsiteksi,
kuid alla 106,38 detsiteksi (meetriline number
üle 94, kuid mitte üle 120)

15

0

5205280000

– – joontihedusega alla 83,33 detsiteksi (meetri
line number üle 120)

15

0

5205310000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline
number mitte üle 14)

15

0

5205320000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 14,
kuid mitte üle 43)

15

0

5205330000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 43,
kuid mitte üle 52)

15

0

5205340000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 52,
kuid mitte üle 80)

15

0
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5205350000

– – ühekordse lõnga joontihedusega alla 125 detsi
teksi (ühekordse lõnga meetriline number üle
80)

15

0

5205410000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline
number mitte üle 14)

15

0

5205420000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 14,
kuid mitte üle 43)

15

0

5205430000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 43,
kuid mitte üle 52)

15

0

5205440000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 52,
kuid mitte üle 80)

15

0

5205460000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
106,38 detsiteksi, kuid alla 125 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 80,
kuid mitte üle 94)

15

0

5205470000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
83,33 detsiteksi, kuid alla 106,38 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 94,
kuid mitte üle 120)

15

0

5205480000

– – ühekordse lõnga joontihedusega alla 83,33 det
siteksi (ühekordse lõnga meetriline number
üle 120)

15

0

5206110000

– – joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi
(meetriline number mitte üle 14)

15

0

5206120000

– – joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi,
kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number
üle 14, kuid mitte üle 43)

15

0

5206130000

– – joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi,
kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number
üle 43, kuid mitte üle 52)

15

0

5206140000

– – joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid
alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle
52, kuid mitte üle 80)

15

0
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5206150000

– – joontihedusega alla 125 detsiteksi (meetriline
number üle 80)

15

0

5206210000

– – joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi
(meetriline number mitte üle 14)

15

0

5206220000

– – joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi,
kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number
üle 14, kuid mitte üle 43)

15

0

5206230000

– – joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi,
kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number
üle 43, kuid mitte üle 52)

15

0

5206240000

– – joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid
alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle
52, kuid mitte üle 80)

15

0

5206250000

– – joontihedusega alla 125 detsiteksi (meetriline
number üle 80)

15

0

5206310000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline
number mitte üle 14)

15

0

5206320000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 14,
kuid mitte üle 43)

15

0

5206330000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 43,
kuid mitte üle 52)

15

0

5206340000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 52,
kuid mitte üle 80)

15

0

5206350000

– – ühekordse lõnga joontihedusega alla 125 detsi
teksi (ühekordse lõnga meetriline number üle
80)

15

0

5206410000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline
number mitte üle 14)

15

0

5206420000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 14,
kuid mitte üle 43)

15

0
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5206430000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 43,
kuid mitte üle 52)

15

0

5206440000

– – ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt
125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi
(ühekordse lõnga meetriline number üle 52,
kuid mitte üle 80)

15

0

5206450000

– – ühekordse lõnga joontihedusega alla 125 detsi
teksi (ühekordse lõnga meetriline number üle
80)

15

0

5207100000

– puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist

15

0

5207900000

– muud

15

0

5208110000

– – labasekoeline, massiga kuni 100 g/m2

20

5

5208120000

– – labasekoeline, massiga üle 100 g/m2

20

5

5208130000

– – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5208190000

– – muu riie

20

5

5208211000

– – – massiga kuni 35 g/m2

20

5

5208219000

– – – muud

20

5

5208220000

– – labasekoeline, massiga üle 100 g/m2

20

5

5208230000

– – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5208290000

– – muu riie

20

5

5208310000

– – labasekoeline, massiga kuni 100 g/m2

20

5

5208320000

– – labasekoeline, massiga üle 100 g/m2

20

5

5208330000

– – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5208390000

– – muu riie

20

5
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5208410000

– – labasekoeline, massiga kuni 100 g/m2

20

5

5208420000

– – labasekoeline, massiga üle 100 g/m2

20

5

5208430000

– – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5208490000

– – muu riie

20

5

5208510000

– – labasekoeline, massiga kuni 100 g/m2

20

5

5208520000

– – labasekoeline, massiga üle 100 g/m2

20

5

5208591000

– – – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5208599000

– – – muud

20

5

5209110000

– – labasekoeline

20

5

5209120000

– – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5209190000

– – muu riie

20

5

5209210000

– – labasekoeline

20

5

5209220000

– – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5209290000

– – muu riie

20

5

5209310000

– – labasekoeline

20

5

5209320000

– – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5209390000

– – muu riie

20

5

5209410000

– – labasekoeline

20

5

5209420000

– – denim

20

5

5209430000

– – muu kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega riie

20

5
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5209490000

– – muu riie

20

5

5209510000

– – labasekoeline

20

5

5209520000

– – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5209590000

– – muu riie

20

5

5210110000

– – labasekoeline

20

5

5210190000

– – muu riie

20

5

5210210000

– – labasekoeline

20

5

5210290000

– – muu riie

20

5

5210310000

– – labasekoeline

20

5

5210320000

– – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5210390000

– – muu riie

20

5

5210410000

– – labasekoeline

20

5

5210490000

muu riie

20

5

5210510000

– – labasekoeline

20

5

5210590000

– – muu riie

20

5

5211110000

– – labasekoeline

20

5

5211120000

– – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5211190000

– – muu riie

20

5

5211200000

– – pleegitatud

20

5

5211310000

– – labasekoeline

20

5

5211320000

– – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5211390000

– – muu riie

20

5
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5211410000

– – labasekoeline

20

5

5211420000

– – denim

20

5

5211430000

– – muu kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega riie

20

5

5211490000

– – muu riie

20

5

5211510000

– – labasekoeline

20

5

5211520000

– – kolme- või neljalõngalise toimse (sh rist
toimse) sidusega

20

5

5211590000

– – muu riie

20

5

5212110000

– – pleegitamata

20

5

5212120000

– – pleegitatud

20

5

5212130000

– – värvitud

20

5

5212140000

– – kirjukoeline

20

5

5212150000

– – pealetrükiga

20

5

5212210000

– – pleegitamata

20

5

5212220000

– – pleegitatud

20

5

5212230000

– – värvitud

20

5

5212240000

– – kirjukoeline

20

5

5212250000

– – pealetrükiga

20

5

53011000

– lina, toores või leotatud

5

0

53012100

– – murtud või ropsitud

5

0

53012900

– – muud

0

0

53013000

– linatakud ja -jäätmed

5

0

53021000

– harilik kanep, toores või leotatud

5

0

53029000

– muud

5

0
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5303100000

– džuut jm niinekiud, toored või leotatud

5

0

5303903000

– – džuut

5

0

5303909000

– – muud

5

0

5305001100

– – toored

5

0

5305001900

– – muud

5

0

5305009000

– muud

5

0

5306100000

– ühekordne

15

0

5306201000

– – jaemüügiks pakendatud

15

0

5306209000

– – muud

15

0

5307100000

– ühekordne

15

0

5307200000

– mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng

15

0

5308100000

– kookoslõng

15

0

5308200000

– kanepilõng

15

0

5308900000

– muud

15

0

5309110000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5309190000

– – muud

20

5

5309210000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5309290000

– – muud

20

5

5310100000

– pleegitamata

20

0

5310900000

– muud

20

0

5311000000

Muudest taimsetest tekstiilkiududest riie; paberlõn
gast riie

20

0

5401101000

– – jaemüügiks pakendatud

15

0

5401109000

– – muud

15

0

5401201000

– – jaemüügiks pakendatud

15

0

5401209000

– – muud

15

0
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5402110000

– – aramiidist

10

0

5402191000

––––

10

0

5402199000

– – – muud

10

0

5402200000

– eriti tugev polüesterlõng

5

0

5402310000

– – nailonist või muust polüamiidist, ühekordse
lõnga joontihedusega kuni 50 teksi

15

0

5402320000

– – nailonist või muust polüamiidist, ühekordse
lõnga joontihedusega üle 50 teksi

10

0

5402330000

– – polüestrist

15

0

5402340000

– – polüpropüleenist

0

0

5402390000

– – muud

15

0

5402440000

– – elastomeerne

0

0

5402450000

– – muud, nailonist või muust polüamiidist

10

0

5402460000

– – muud, polüestrist, osaliselt orienteeritud

10

0

5402470000

– – muud, polüestrist

15

0

5402480000

– – muud, polüpropüleenist

15

0

5402491000

– – – polüuretaanist

0

0

5402499000

– – – muud

15

0

5402510000

– – nailonist või muust polüamiidist

15

0

5402520000

– – polüestrist

15

0

5402590000

– – muud

15

0

5402610000

– – nailonist või muust polüamiidist

15

0

5402620000

– – polüestrist

15

0

5402690000

– – muud

15

0

5403100000

– eriti tugev viskooslõng

15

0

5403310000

– – viskoosist, nullkeeruga või keerdumusega kuni
120 keerdu meetril

10

0

nailonist 6,6
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5403320000

– – viskoosist, keerdumusega üle 120 keerdu mee
tril

15

0

5403330000

– – atsetüültselluloosist

0

0

5403390000

– – muud

15

0

5403410000

– – viskoosist

15

0

5403420000

– – atsetüültselluloosist

5

0

5403490000

– – muud

15

0

5404111000

– – – polüuretaanist

0

0

5404119000

– – – muud

0

0

5404120000

– – muud, polüpropüleenist

0

0

5404191000

– – – polüuretaanist

0

0

5404199000

– – – muud

0

0

5404900000

– muud

15

0

5405000000

Tehismonofilament
joontihedusega
vähemalt
67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei
ületa 1 mm; tehistekstiilmaterjalist ribad jms (näi
teks tehisõled) laiusega kuni 5 mm

15

0

5406001000

– sünteesfilamentlõng

15

0

5406009000

– tehisfilamentlõng

15

0

5407101000

– – rehvitootmiseks

20

10

5407109000

– – muud

20

10

5407200000

– riie ribadest jms

20

10

5407300000

– XI jaotise märkuses 9 nimetatud riie

20

5

5407410000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5407420000

– – värvitud

20

5

5407430000

– – kirjukoeline

20

5

5407440000

– – pealetrükiga

20

5
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5407510000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5407520000

– – värvitud

20

5

5407530000

– – kirjukoeline

20

5

5407540000

– – pealetrükiga

20

5

5407610000

– – sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureeri
mata polüesterfilamentkiudu

20

5

5407690000

– – muud

20

5

5407711000

– – – polüvinüülalkoholkiust lõngast rehvikoor
triie

15

0

5407719000

– – – muud

20

5

5407720000

– – värvitud

20

5

5407730000

– – kirjukoeline

20

5

5407740000

– – pealetrükiga

20

5

5407810000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5407820000

– – värvitud

20

5

5407830000

– – kirjukoeline

20

5

5407840000

– – pealetrükiga

20

5

5407910000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5407920000

– – värvitud

20

5

5407930000

– – kirjukoeline

20

5

5407940000

– – pealetrükiga

20

5

5408100000

– eriti tugevast viskooslõngast riie

20

5

5408210000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5408220000

– – värvitud

20

5

5408230000

– – kirjukoeline

20

5

5408240000

– – pealetrükiga

20

5
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5408310000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5408320000

– – värvitud

20

5

5408330000

– – kirjukoeline

20

5

5408340000

– – pealetrükiga

20

5

5501100000

– nailonist või muust polüamiidist

0

0

5501200000

– polüestrist

0

0

5501301000

– – saadud märgväljapressimise teel

0

0

5501309000

– – muud

0

0

5501400000

– polüpropüleenist

0

0

5501900000

– muud

0

0

5502001000

– atsetüültselluloosist heie

0

0

5502002000

– viskoosist

5

0

5502009000

– muud

5

0

5503110000

– – aramiidist

5

0

5503190000

– – muud

5

0

5503200000

– polüestrist

0

0

5503301000

– – saadud märgväljapressimise teel

0

0

5503309000

– – muud

0

0

5503400000

– polüpropüleenist

5

0

5503901000

– – kloorkiud

0

0

5503909000

– – muud

0

0

5504100000

– viskoosist

0

0

5504900000

– muud

15

0

5505100000

– sünteeskiududest

10

0
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5505200000

– tehiskiududest

10

0

5506100000

– nailonist või muust polüamiidist

0

0

5506200000

– polüestrist

0

0

5506300000

– akrüülist või modakrüülist

0

0

5506900000

– muud

5

0

5507000000

Tehisstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul
viisil ketramiseks ette valmistatud

0

0

5508101000

– – jaemüügiks pakendatud

15

0

5508109000

– – muud

15

0

5508201000

– – jaemüügiks pakendatud

15

0

5508209000

– – muud

15

0

5509110000

– – ühekordne

15

0

5509120000

– – mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng

15

0

5509210000

– – ühekordne

15

0

5509220000

– – mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng

15

0

5509310000

– – ühekordne

15

0

5509320000

– – mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng

15

0

5509410000

– – ühekordne

15

0

5509420000

– – mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng

15

0

5509510000

– – segus peamiselt või üksnes tehisstaapelkiudu
dega

15

0

5509520000

– – segus peamiselt või üksnes lambavilla või
muude loomade villaga

15

0

5509530000

– – segus peamiselt või üksnes puuvillaga

15

0

5509590000

– – muud

15

0

5509610000

– – segus peamiselt või üksnes lambavilla või
muude loomade villaga

15

0
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5509620000

– – segus peamiselt või üksnes puuvillaga

15

0

5509690000

– – muud

15

0

5509910000

– – segus peamiselt või üksnes lambavilla või
muude loomade villaga

15

0

5509920000

– – segus peamiselt või üksnes puuvillaga

15

0

5509990000

– – muud

15

0

5510110000

– – ühekordne

15

0

5510120000

– – mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng

15

0

5510200000

– muu lõng, segus peamiselt või üksnes lambavõi muude loomade villaga

15

0

5510300000

– muu lõng, segus peamiselt või üksnes puuvillaga

15

0

5510900000

– muu lõng

15

0

5511100000

– sünteesstaapelkiudude
85 % massist

vähemalt

15

0

5511200000

– sünteesstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % mas
sist

15

0

5511300000

– tehisstaapelkiududest

15

0

5512110000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5512190000

– – muud

20

5

5512210000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5512290000

– – muud

20

5

5512910000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5512990000

– – muud

20

5

5513110000

– – polüesterstaapelkiududest, labasekoeline

20

5

5513120000

– – polüesterstaapelkiududest, kolme- või nelja
lõngalise toimse (k.a risttoimse) sidusega

20

5

5513130000

– – muu polüesterstaapelkiududest riie

20

5

sisaldusega
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Kategooria

5513190000

– – muu riie

20

5

5513210000

– – polüesterstaapelkiududest, labasekoeline

20

5

5513231000

– – – polüesterstaapelkiududest, kolme- või nelja
lõngalise toimse (k.a risttoimse) sidusega

20

5

5513239000

– – – muud

20

5

5513290000

– – muu riie

20

5

5513310000

– – polüesterstaapelkiududest, labasekoeline

20

5

5513391000

– – – polüesterstaapelkiududest, kolme- või nelja
lõngalise toimse (k.a risttoimse) sidusega

20

5

5513392000

– – muu polüesterstaapelkiududest riie

20

5

5513399000

– – – muud

20

5

5513410000

– – polüesterstaapelkiududest, labasekoeline

20

5

5513491000

– – – polüesterstaapelkiududest, kolme- või nelja
lõngalise toimse (k.a risttoimse) sidusega

20

5

5513492000

– – muu polüesterstaapelkiududest riie

20

5

5513499000

– – – muud

20

5

5514110000

– – polüesterstaapelkiududest, labasekoeline

20

5

5514120000

– – polüesterstaapelkiududest, kolme- või nelja
lõngalise toimse (k.a risttoimse) sidusega

20

5

5514191000

– – muu polüesterstaapelkiududest riie

20

5

5514199000

– – – muud

20

5

5514210000

– – polüesterstaapelkiududest, labasekoeline

20

5
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Baasmäär
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5514220000

– – polüesterstaapelkiududest, kolme- või nelja
lõngalise toimse (k.a risttoimse) sidusega

20

5

5514230000

– – muu polüesterstaapelkiududest riie

20

5

5514290000

– – muu riie

20

5

5514301000

– – polüesterstaapelkiududest, labasekoeline

20

5

5514302000

– – polüesterstaapelkiududest, kolme- või nelja
lõngalise toimse (k.a risttoimse) sidusega

20

5

5514303000

– – muu polüesterstaapelkiududest riie

20

5

5514309000

– – muu riie

20

5

5514410000

– – polüesterstaapelkiududest, labasekoeline

20

5

5514420000

– – polüesterstaapelkiududest, kolme- või nelja
lõngalise toimse (k.a risttoimse) sidusega

20

5

5514430000

– – muu polüesterstaapelkiududest riie

20

5

5514490000

– – muu riie

20

5

5515110000

– – segus peamiselt või üksnes viskoosstaapelkiu
dudega

20

5

5515120000

– – segus peamiselt või üksnes keemiliste fila
mentkiududega

20

5

5515130000

– – segus peamiselt või üksnes lambavilla või
muude loomade villaga

20

5

5515190000

– – muud

20

5

5515210000

– – segus peamiselt või üksnes keemiliste fila
mentkiududega

20

5

5515220000

– – segus peamiselt või üksnes lambavilla või
muude loomade villaga

20

5

5515290000

– – muud

20

5

5515910000

– – segus peamiselt või üksnes keemiliste fila
mentkiududega

20

5

5515990000

– – muud

20

5

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/931

Baasmäär

Kategooria

5516110000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5516120000

– – värvitud

20

5

5516130000

– – kirjukoeline

20

5

5516140000

– – pealetrükiga

20

5

5516210000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5516220000

– – värvitud

20

5

5516230000

– – kirjukoeline

20

5

5516240000

– – pealetrükiga

20

5

5516310000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5516320000

– – värvitud

20

5

5516330000

– – kirjukoeline

20

5

5516340000

– – pealetrükiga

20

5

5516410000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5516420000

– – värvitud

20

5

5516430000

– – kirjukoeline

20

5

5516440000

– – pealetrükiga

20

5

5516910000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

5516920000

– – värvitud

20

5

5516930000

– – kirjukoeline

20

5

5516940000

– – pealetrükiga

20

5

5601100000

– vatist hügieenisidemed ja -tampoonid, mähkmed
ja mähkmevooderdised jms hügieenitarbed

15

5

5601210000

– – puuvillast

15

0

5601220000

– – keemilistest kiududest

15

0
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5601290000

– – muud

15

0

5601300000

– flokk, tolm, ebemed

5

0

5602100000

– nõeltöödeldud või läbiõmblemismeetodil (silm
kudumis-õmblemismeetodil) valmistatud vilt

15

0

5602210000

– – lamba- või muude loomade villast

15

0

5602290000

– – muust tekstiilmaterjalist

15

0

5602900000

– muud

15

0

5603110000

– – massiga kuni 25 g/m2

5

0

5603121000

– – – polüestrist, mis on immutatud stüreen-buta
dieenkummiga, mille mass on vähemalt
43 g/m2, eelnevalt lõigatud, laiusega kuni
75 mm

15

0

5603129000

– – – muud

0

0

5603130000

– – massiga üle 70 g/m2, kuid mitte üle 150 g/m2

15

0

5603140000

– – massiga üle 150 g/m2

15

0

5603910000

– – massiga kuni 25 g/m2

5

0

5603920000

– – massiga üle 25 g/m2, kuid mitte üle 70 g/m2

5

0

5603930000

– – massiga üle 70 g/m2, kuid mitte üle 150 g/m2

5

0

5603940000

– – massiga üle 150 g/m2

5

0

5604100000

– tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael

15

0

5604902000

– – eriti tugev lõng, immutatud või kaetud vulka
niseerimata kummiga rehvide tootmiseks

15

0

5604909000

– – muud

15

0

5605000000

Metalliseeritud lõng, mähitud või mähkimata, mis
koosneb metallniidi, -riba või -pulbriga kombinee
ritud või metalliga kaetud tekstiillõngast või ru
briigi 5404 või 5405 ribast vms

15

0
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Baasmäär

Kategooria

5606000000

Mähitud lõng, rubriigi 5404 või 5405 mähitud ri
bad jms (v.a rubriiki 5605 kuuluv lõng ja mähitud
lõng hobusejõhvist); šenill-lõng (k.a šenill-lõng flo
kist); bukleelõng

15

0

5607210000

– – sidumis- või pakkenöör

15

0

5607290000

– – muud

15

0

5607410000

– – sidumis- või pakkenöör

15

0

5607490000

– – muud

15

0

5607500000

– muudest sünteeskiududest

10

0

5607900000

– muud

15

0

5608110000

– – kalavõrgud valmistoodetena

5

0

5608190000

– – muud

15

0

5608900000

– muud

15

0

5609000000

Mujal nimetamata tooted lõngast, rubriikide 5404
ja 5405 ribadest vms, nöörist, paelast, köiest või
trossist

15

0

5701100000

– lamba- või muude loomade villast

20

5

5701900000

– muust tekstiilmaterjalist

20

5

5702100000

– „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitel
gedel kootud vaibad

20

5

5702200000

– kookoskiust põrandakatted

20

5

5702310000

– – lamba- või muude loomade villast

20

5

5702320000

– – keemilistest tekstiilmaterjalidest

20

10

5702390000

– – muust tekstiilmaterjalist

20

10

5702410000

– – lamba- või muude loomade villast

20

5

5702420000

– – keemilistest tekstiilmaterjalidest

30

10

5702490000

– – muust tekstiilmaterjalist

20

5
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5702500000

– muud, v.a karusvaibad, pooltoodetena

20

10

5702910000

– – lamba- või muude loomade villast

20

5

5702920000

– – keemilistest tekstiilmaterjalidest

20

10

5702990000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

10

5703100000

– lamba- või muude loomade villast

20

5

5703200000

– nailonist või muust polüamiidist

30

10

5703300000

– muudest keemilistest tekstiilmaterjalidest

30

10

5703900000

– muust tekstiilmaterjalist

20

10

5704100000

– mille pindala on kuni 0,3 m2

20

5

5704900000

– muud

30

10

5705000000

Muud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, val
mistoodetena või mitte

20

10

5801100000

– lamba- või muude loomade villast

20

5

5801210000

– – läbilõikamata kudekarustusega

20

5

5801220000

– – läbilõigatud kudekarustusega pesusamet

20

5

5801230000

– – muu kudekarustusega riie

20

5

5801240000

– – läbilõikamata lõimkarustusega (épinglé)

20

5

5801250000

– – läbilõigatud lõimkarustusega

20

5

5801260000

– – šenillriie

20

5

5801310000

– – läbilõikamata kudekarustusega

20

5

5801320000

– – läbilõigatud kudekarustusega pesusamet

20

5

5801330000

– – muu kudekarustusega riie

20

5

5801340000

– – läbilõikamata lõimkarustusega (épinglé)

20

5

5801350000

– – läbilõigatud lõimkarustusega

20

5

5801360000

– – šenillriie

20

5
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5801900000

– muust tekstiilmaterjalist

20

5

5802110000

– – pleegitamata

20

5

5802190000

– – muud

20

5

5802200000

– muudest tekstiilmaterjalidest froteerätikuriie jm
froteeriie

20

5

5802300000

– taftingriie

20

5

5803001000

– puuvillane

20

0

5803009000

– muust tekstiilmaterjalist

20

0

5804100000

– tüll ja muu võrkriie

20

0

5804210000

– – keemilistest kiududest

20

0

5804290000

– – muust tekstiilmaterjalist

20

0

5804300000

– käsipits

20

0

5805000000

Gobeläänid, Flandria, Aubussoni, Beauvais' jms
tüüpi käsitelgedel valmistatud seinavaibad ning kä
sitsi väljaõmmeldud (näiteks vars– või ristpistes)
seinavaibad, valmistoodetena või mitte

20

5

5806100000

– karusriie (k.a froteerätikuriie jm froteeriie) ja še
nillriie

20

0

5806200000

– muud telgedel kootud paelad, mis sisaldavad vä
hemalt 5 % massist elastomeerset lõnga või
kumminiiti

20

0

5806310000

– – puuvillast

20

0

5806321000

– – – paksusega kuni 4,1 cm

20

0

5806329000

– – – muud

20

0

5806390000

– – muust tekstiilmaterjalist

20

0

5806400000

– paelad, mis koosnevad kleepaine abil ühendatud
lõimest ilma koelõngata (lauspaelad)

20

0

5807100000

– kootud

20

0

5807900000

– muud

20

0
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5808100000

– punutud paelad meetrikaubana

20

0

5808900000

– muud

20

0

5809000000

Metallniidist ja rubriigi 5605 metalliseeritud lõn
gast mujal nimetamata riie, mida kasutatakse rõi
vastes, sisustuskangana vms otstarbel

20

0

5810100000

– tikandid ilma nähtava aluspinnata

20

0

5810910000

– – puuvillast

20

0

5810920000

– – keemilistest kiududest

20

0

5810990000

– – muust tekstiilmaterjalist

20

0

5811000000

Tepitud tekstiil meetrikaubana, mis koosneb vähe
malt ühest õmblemisega või muul viisil ühendatud
tekstiilmaterjali kihist ja polstrist, v.a rubriigis
5810 nimetatud tikandid

20

0

5901100000

– kummi või tärklisainetega pealistatud riie raama
tute väliskaanteks jms otstarbeks

20

0

5901900000

– muud

20

0

5902101000

– – kummiga impregneeritud

10

0

5902109000

– – muud

0

0

5902201000

– – kummiga impregneeritud

5

0

5902209000

– – muud

15

0

5902900000

– muud

5

0

5903100000

– polü(vinüülkloriid)iga

20

0

5903200000

– polüuretaaniga

20

0

5903900000

– muud

20

0

5904100000

– linoleum

20

0

5904900000

– muud

20

0

5905000000

– tekstiilseinakatted

20

0
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5906100000

– kleeplindid laiusega kuni 20 cm

20

0

5906910000

– – silmkoelised või heegeldatud

20

0

5906991000

– – – riie eriti tugevast nailonlõngast või muudest
eriti tugevatest polüamiid- või polüesterlõn
gadest

20

0

5906999000

– – – spetsiaalne tekstiilriie kummitoodete val
mistamiseks

20

0

5907000000

Tekstiilriie, mujal nimetamata viisil impregneeritud,
pealistatud või kaetud; maalitud lõuend teatrideko
ratsioonideks, stuudio fooniks jms

20

0

5908000000

Tekstiiltahid lampidele, ahjudele, välgumihklitele,
küünaldele vms, telgedel kootud, punutud või silm
koelised; hõõgsukad ja silmkoeline ümarkangas sel
leks otstarbeks, impregneeritud või mitte

15

0

5909000000

Tekstiilist voolikud ja torud, sisekattega või ilma,
muude materjalidega armeeritud või mitte, muu
dest materjalidest manustega või ilma

15

0

5910000000

Tekstiilmaterjalist rihmamaterjal ülekanderihmade
või konveierilintide jaoks, plastiga immutatud, pea
listatud, kaetud või lamineeritud või mitte, metalli
või muu materjaliga tugevdatud või mitte

15

0

5911100000

– nõelkraaslintide
valmistamiseks
kasutatav
kummi, naha või muu materjaliga pealistatud,
kaetud või lamineeritud tekstiilriie, vilt või vil
diga vooderdatud riie ja muu samalaadne tehni
lise otstarbega riie, k.a kummiga impregneeritud
sametpael lõimepoomi katmiseks

5

0

5911200000

– sõelariie, valmistootena või mitte

15

0

5911310000

– – massiga alla 650 g/m2

0

0

5911320000

– – massiga 650 g/m2 või rohkem

0

0

5911400000

– filterriie õlipressidele jms seadmetele (k.a juustest
filterriie)

15

0

5911901000

– – tihendid ja seibid

15

0

5911909000

– – muud

15

0

6001100000

– kõrge karusega

20

5
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6001210000

– – puuvillast

20

5

6001220000

– – keemilistest kiududest

20

5

6001290000

– – muust tekstiilmaterjalist

20

5

6001910000

– – puuvillast

20

5

6001920000

– – keemilistest kiududest

20

5

6001990000

– – muust tekstiilmaterjalist

20

5

6002400000

– elastomeerse lõnga sisaldusega vähemalt 5 %
massist, kuid ilma kumminiidi sisalduseta

20

5

6002900000

– muud

20

5

6003100000

– lamba- või muude loomade villast

20

5

6003200000

– puuvillane

20

5

6003300000

– sünteeskiududest

20

5

6003400000

– tehiskiududest

20

5

6003900000

– muud

20

5

6004100000

– elastomeerse lõnga sisaldusega vähemalt 5 %
massist, kuid ilma kumminiidi sisalduseta

20

5

6004900000

– muud

20

5

6005210000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

6005220000

– – värvitud

20

5

6005230000

– – kirjukoeline

20

5

6005240000

– – pealetrükiga

20

5

6005310000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

6005320000

– – värvitud

20

5

6005330000

– – kirjukoeline

20

5

6005340000

– – pealetrükiga

20

5

6005410000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/939

Baasmäär

Kategooria

6005420000

– – värvitud

20

5

6005430000

– – kirjukoeline

20

5

6005440000

– – pealetrükiga

20

5

6005900000

– muud

20

5

6006100000

– lamba- või muude loomade villast

20

5

6006210000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

6006220000

– – värvitud

20

5

6006230000

– – kirjukoeline

20

5

6006240000

– – pealetrükiga

20

5

6006310000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

6006320000

– – värvitud

20

5

6006330000

– – kirjukoeline

20

5

6006340000

– – pealetrükiga

20

5

6006410000

– – pleegitamata või pleegitatud

20

5

6006420000

– – värvitud

20

5

6006430000

– – kirjukoeline

20

5

6006440000

– – pealetrükiga

20

5

6006900000

– muud

20

5

6101200000

– puuvillane

30

5

6101300000

– keemilistest kiududest

30

5

6101901000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6101909000

– – muud

30

5

6102100000

– lamba- või muude loomade villast

30

5

6102200000

– puuvillane

30

5

6102300000

– keemilistest kiududest

30

5

Märkused

L 356/940

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

6102900000

– muust tekstiilmaterjalist

30

5

6103101000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6103102000

– – sünteeskiududest

30

5

6103109000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6103220000

– – puuvillast

30

5

6103230000

– – sünteeskiududest

30

5

6103291000

– – – lamba- või muude loomade villast

30

5

6103299000

– – – muud

30

5

6103310000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6103320000

– – puuvillast

30

5

6103330000

– – sünteeskiududest

30

5

6103390000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6103410000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6103420000

– – puuvillast

30

5

6103430000

– – sünteeskiududest

30

5

6103490000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6104130000

– – sünteeskiududest

30

5

6104191000

– – – lamba- või muude loomade villast

30

5

6104192000

– – – puuvillast

30

5

6104199000

– – – muud

30

5

6104220000

– – puuvillast

30

5

6104230000

– – sünteeskiududest

30

5

6104291000

– – – lamba- või muude loomade villast

30

5

6104299000

– – – muud

30

5

6104310000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/941

Baasmäär

Kategooria

6104320000

– – puuvillast

30

5

6104330000

– – sünteeskiududest

30

5

6104390000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6104410000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6104420000

– – puuvillast

30

5

6104430000

– – sünteeskiududest

30

5

6104440000

– – tehiskiududest

30

5

6104490000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6104510000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6104520000

– – puuvillast

30

5

6104530000

– – sünteeskiududest

30

5

6104590000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6104610000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6104620000

– – puuvillast

30

5

6104630000

– – sünteeskiududest

30

5

6104690000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6105100000

– puuvillane

30

5

6105201000

– – akrüül- või modakrüülstaapelkiududest

30

5

6105209000

– – muudest keemilistest kiududest

30

5

6105900000

– muust tekstiilmaterjalist

30

5

6106100000

– puuvillane

30

5

6106200000

– keemilistest kiududest

30

5

6106900000

– muust tekstiilmaterjalist

30

5

6107110000

– – puuvillast

30

5

6107120000

– – keemilistest kiududest

30

5

Märkused

L 356/942

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

6107190000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6107210000

– – puuvillast

30

5

6107220000

– – keemilistest kiududest

30

5

6107290000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6107910000

– – puuvillast

30

5

6107991000

– – – keemilistest kiududest

30

5

6107999000

– – – muud

30

5

6108110000

– – keemilistest kiududest

30

5

6108190000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6108210000

– – puuvillast

30

5

6108220000

– – keemilistest kiududest

30

5

6108290000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6108310000

– – puuvillast

30

5

6108320000

– – keemilistest kiududest

30

5

6108390000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6108910000

– – puuvillast

30

5

6108920000

– – keemilistest kiududest

30

5

6108990000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6109100000

– puuvillane

30

5

6109901000

– – akrüül- või modakrüülstaapelkiududest

30

5

6109909000

– – muud

30

5

6110111000

– – – kampsunid

30

5

6110112000

– – – vestid

30

5

6110113000

– – – kardiganid

30

5

6110119000

– – – muud

30

5

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/943

Baasmäär

Kategooria

6110120000

– – kašmiirkitse

30

5

6110191000

– – – kampsunid

30

5

6110192000

– – – vestid

30

5

6110193000

– – – kardiganid

30

5

6110199000

– – – muud

30

5

6110201000

– – kampsunid

30

5

6110202000

– – vestid

30

5

6110203000

– – kardiganid

30

5

6110209000

– – muud

30

5

6110301000

– – akrüül- või modakrüülstaapelkiududest

30

5

6110309000

– – muud

30

5

6110900000

– muust tekstiilmaterjalist

30

5

6111200000

– puuvillane

30

5

6111300000

– sünteeskiududest

30

5

6111901000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6111909000

– – muud

30

5

6112110000

– – puuvillast

30

5

6112120000

– – sünteeskiududest

30

5

6112190000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6112200000

– suusakostüümid

30

5

6112310000

– – sünteeskiududest

30

5

6112390000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6112410000

– – sünteeskiududest

30

5

6112490000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6113000000

Rõivad rubriikides 5903, 5906 ja 5907 nimetatud
silmkoelisest või heegeldatud kangast

30

5

Märkused

L 356/944

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

6114200000

– puuvillane

30

5

6114300000

– keemilistest kiududest

30

5

6114901000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6114909000

– – muud

30

5

6115101000

– – tugisukad

30

5

6115109000

– – muud

30

5

6115210000

– – sünteeskiust, ühekordse lõnga joontihedusega
alla 67 detsiteksi

30

5

6115220000

– – sünteeskiust, ühekordse lõnga joontihedusega
vähemalt 67 detsiteksi

30

5

6115290000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6115301000

– – sünteeskiududest

30

5

6115309000

– – muud

30

5

6115940000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6115950000

– – puuvillast

30

5

6115960000

– – sünteeskiududest

30

5

6115990000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6116100000

– impregneeritud, pealistatud või kaetud kummi
või plastiga

30

5

6116910000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6116920000

– – puuvillast

30

5

6116930000

– – sünteeskiududest

30

5

6116990000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6117100000

– pea- ja kaelarätikud, sallid, mantiljad, loorid jms

30

5

6117801000

– – põlve ja pahkluutoed

30

5

6117802000

– – lipsud, ristlipsud ja kaelasidemed

30

5

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/945

Baasmäär

Kategooria

6117809000

– – muud

30

5

6117901000

– – keemilistest kiududest

30

5

6117909000

– – muud

30

5

6201110000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6201120000

– – puuvillast

30

5

6201130000

– – keemilistest kiududest

30

5

6201190000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6201910000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6201920000

– – puuvillast

30

5

6201930000

– – keemilistest kiududest

30

5

6201990000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6202110000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6202120000

– – puuvillast

30

5

6202130000

– – keemilistest kiududest

30

5

6202190000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6202910000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6202920000

– – puuvillast

30

5

6202930000

– – keemilistest kiududest

30

5

6202990000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6203110000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6203120000

– – sünteeskiududest

30

5

6203190000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6203220000

– – puuvillast

30

5

6203230000

– – sünteeskiududest

30

5

6203291000

– – – lamba- või muude loomade villast

30

5

Märkused

L 356/946

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

6203299000

– – – muud

30

5

6203310000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6203320000

– – puuvillast

30

5

6203330000

– – sünteeskiududest

30

5

6203390000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6203410000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6203421000

– – – denimist

30

5

6203422000

– – – pesusametist

30

5

6203429000

– – – muud

30

5

6203430000

– – sünteeskiududest

30

5

6203490000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6204110000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6204120000

– – puuvillast

30

5

6204130000

– – sünteeskiududest

30

5

6204190000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6204210000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6204220000

– – puuvillast

30

5

6204230000

– – sünteeskiududest

30

5

6204290000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6204310000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6204320000

– – puuvillast

30

5

6204330000

– – sünteeskiududest

30

5

6204390000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6204410000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/947

Baasmäär

Kategooria

6204420000

– – puuvillast

30

5

6204430000

– – sünteeskiududest

30

5

6204440000

– – tehiskiududest

30

5

6204490000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6204510000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6204520000

– – puuvillast

30

5

6204530000

– – sünteeskiududest

30

5

6204590000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6204610000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6204620000

– – puuvillast

30

5

6204630000

– – sünteeskiududest

30

5

6204690000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6205200000

– puuvillane

30

5

6205300000

– keemilistest kiududest

30

5

6205901000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6205909000

– – muud

30

5

6206100000

– siidist või siidijääkidest

30

5

6206200000

– lamba- või muude loomade villast

30

5

6206300000

– puuvillane

30

5

6206400000

– keemilistest kiududest

30

5

6206900000

– muust tekstiilmaterjalist

30

5

6207110000

– – puuvillast

30

5

6207190000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6207210000

– – puuvillast

30

5

Märkused

L 356/948

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

6207220000

– – keemilistest kiududest

30

5

6207290000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6207910000

– – puuvillast

30

5

6207991000

– – – keemilistest kiududest

30

5

6207999000

– – – muud

30

5

6208110000

– – keemilistest kiududest

30

5

6208190000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6208210000

– – puuvillast

30

5

6208220000

– – keemilistest kiududest

30

5

6208290000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6208910000

– – puuvillast

30

5

6208920000

– – keemilistest kiududest

30

5

6208990000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6209200000

– puuvillane

30

5

6209300000

– sünteeskiududest

30

5

6209901000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6209909000

– – muud

30

5

6210100000

– rubriigis 5602 või 5603 nimetatud riidest

30

10

6210200000

– muud alamrubriikides 6201 11
6201 19 00 kirjeldatud laadi rõivad

00

–

30

10

6210300000

– muud alamrubriikides 6202 11
6202 19 00 kirjeldatud laadi rõivad

00

–

30

10

6210400000

– muud meeste- ja poisterõivad

30

10

6210500000

– muud naiste- ja tüdrukuterõivad

30

10

6211110000

– – meestele ja poistele

30

5

6211120000

– – naistele ja tüdrukutele

30

5

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/949

Baasmäär

Kategooria

6211200000

– suusakostüümid

30

5

6211320000

– – puuvillast

30

5

6211330000

– – keemilistest kiududest

30

5

6211391000

– – – lamba- või muude loomade villast

30

5

6211399000

– – – muud

30

5

6211410000

– – lamba- või muude loomade villast

30

5

6211420000

– – puuvillast

30

5

6211430000

– – keemilistest kiududest

30

5

6211490000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6212100000

– rinnahoidjad

30

5

6212200000

– sukahoidjad, püks-sukahoidjad

30

5

6212300000

– korseletid

30

5

6212900000

– muud

30

5

6213200000

– puuvillane

30

5

6213901000

– – siidist või siidijääkidest

30

5

6213909000

– – muud

30

5

6214100000

– siidist või siidijääkidest

30

5

6214200000

– lamba- või muude loomade villast

30

5

6214300000

– sünteeskiududest

30

5

6214400000

– tehiskiududest

30

5

6214900000

– muust tekstiilmaterjalist

30

5

6215100000

– siidist või siidijääkidest

30

5

6215200000

– keemilistest kiududest

30

5

6215900000

– muust tekstiilmaterjalist

30

5

Märkused

L 356/950

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

6216001000

– spetsiaalselt töötajate kaitseks

30

5

6216009000

– muud

30

5

6217100000

– rõivamanused

30

5

6217900000

– osad

30

5

6301100000

– elektritekid

30

5

6301201000

– – lambavillast

30

5

6301202000

– – vikunjavillast

30

5

6301209000

– – muud

30

5

6301300000

– tekid (v.a elektritekid), puuvillased

30

5

6301400000

– tekid (v.a elektritekid), sünteeskiududest

30

5

6301900000

– muud tekid

30

5

6302101000

– – keemilistest kiududest

30

5

6302109000

– – muud

30

5

6302210000

– – puuvillast

30

5

6302220000

– – keemilistest kiududest

30

5

6302290000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6302310000

– – puuvillast

30

5

6302320000

– – keemilistest kiududest

30

5

6302390000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6302401000

– – keemilistest kiududest

30

5

6302409000

– – muud

30

5

6302510000

– – puuvillast

30

5

6302530000

– – keemilistest kiududest

30

5

6302591000

– – – linased

30

5

6302599000

– – – muud

30

5

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

L 356/951

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

6302600000

– vannilinad, käterätikud ning köögirätikud puu
villasest froteerätikuriidest või samalaadsest fro
teeriidest

30

5

6302910000

– – puuvillast

30

5

6302930000

– – keemilistest kiududest

30

5

6302991000

– – – linased

30

5

6302999000

– – – muud

30

5

6303120000

– – sünteeskiududest

30

5

6303191000

– – – puuvillast

30

5

6303199000

– – – muud

30

5

6303910000

– – puuvillast

30

5

6303920000

– – sünteeskiududest

30

5

6303990000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

5

6304110000

– – silmkoelised või heegeldatud

30

5

6304190000

– – muud

30

5

6304910000

– – silmkoelised või heegeldatud

30

5

6304920000

– – puuvillased, v.a silmkoelised või heegeldatud

30

5

6304930000

– – sünteeskiududest, v.a silmkoelised või heegel
datud

30

5

6304990000

– – muust tekstiilmaterjalist, v.a silmkoelised või
heegeldatud

30

5

6305101000

– – džuudist

30

0

6305109000

– – muud

30

0

6305200000

– puuvillane

30

0

6305320000

– – painduvad mahtlastipakendid

30

0

6305331000

– – – polüetüleenist

30

0

6305332000

– – – polüpropüleenist

30

0

6305390000

– – muud

30

0

Märkused
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24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

6305901000

– – pitast (cabuya, fique)

30

0

6305909000

– – muud

30

0

6306120000

– – sünteeskiududest

30

0

6306191000

– – – puuvillast

30

0

6306199000

– – – muud

30

0

6306220000

– – sünteeskiududest

30

0

6306290000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

0

6306300000

– purjed

30

0

6306400000

– õhkmadratsid

30

0

6306910000

– – puuvillast

30

0

6306990000

– – muust tekstiilmaterjalist

30

0

6307100000

– põrandalapid, nõudepesulapid, tolmulapid jms
puhastuslapid

30

0

6307200000

– päästevestid ja päästevööd

30

0

6307901000

– – rõivalõiked

30

0

6307902000

– – turvavööd

30

0

6307903000

– – kaitsemaskid

30

0

6307909000

– – muud

30

0

6308000000

Komplektid riidest ja lõngast, lisanditega või ilma,
vaipade, seinavaipade, tikitud laudlinade, salvräti
kute vms tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüü
giks pakendatud

30

0

6309000000

Kantud rõivad jm kasutatud tooted

30

10

6310101000

– – rõivatööstuse lõikejäägid

30

10

6310109000

– – muud

30

10

6310900000

– muud

30

10

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
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L 356/953

Baasmäär

Kategooria

6401100000

– tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid

30

0

6401920000

– – säärisega, mis katab pahkluu, aga ei kata
põlve

30

10

6401990000

– – muud

30

0

6402120000

– – mäe-, murdmaasuusa- ja lumelauasaapad

30

0

6402190000

– – muud

30

10

6402200000

– jalatsid rihmadest või ribadest pealsetega, mis on
kinnitatud talla külge tihvtkinnitusega

30

0

6402910000

– – pahkluud katvad

30

0

6402991000

– – – tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid

30

0

6402999000

– – – muud

30

0

6403120000

– – mäe-, murdmaasuusa- ja lumelauasaapad

30

0

6403190000

– – muud

30

10

6403200000

– jalatsid nahast välistaldadega ja nahkrihmadest
pealsetega üle jalaselja ning ümber suure varba

30

0

6403400000

– muud tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid

30

0

6403510000

– – pahkluud katvad

30

0

6403590000

– – muud

30

0

6403911000

– – – puutalla või -platvormiga jalatsid, sisetallata
ja metallist ninatsita

30

0

6403919000

– – – muud

30

0

6403991000

– – – puutalla või -platvormiga jalatsid, sisetallata
ja metallist ninatsita

30

0

6403999000

– – – muud

30

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

6404111000

– – – spordijalatsid

30

10

6404112000

– – – tennise-, korvpalli-, võimlemis-, treeningjms jalatsid

30

0

6404190000

– – muud

30

10

6404200000

– nahast või komposiitnahast välistaldadega jalat
sid

30

0

6405100000

– nahast või komposiitnahast pealsetega

30

0

6405200000

– tekstiilpealsetega

30

0

6405900000

– muud

30

0

6406100000

– jalatsipealsed ja nende osad (v.a kapid ja muud
jäigad detailid)

15

0

6406200000

– kummist või plastist välistallad ja kontsad

15

0

6406910000

– – puidust

15

0

6406993000

– – – sisetallad

15

0

6406999000

– – – muud

15

0

6501000000

Vildist kübaratoorikud ja kübaravildid (vormimata
ning servadeta); lamedad viltviltkettad ja silindrili
sed toorikud (k.a tükkideks lõigatud)

15

5

6502001000

– toquilla- või mocora-õlgedest

15

0

6502009000

– muud

15

5

6504000000

Kübarad jm peakatted, punutud või valmistatud
mis tahes materjalist ribade ühendamise teel, voo
dri või kaunistustega või ilma

20

5

6505100000

– juuksevõrgud

20

5

6505901000

– – viltkübarad jm vildist peakatted, valmistatud
rubriigis 6501 esitatud kübaratoorikutest, -vil
tidest või lamedatest viltketastest, voodriga või
ilma, kaunistustega või ilma

20

5

6505909000

– – muud

20

5

6506100000

– kaitsepeakatted

30

10
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L 356/955

Baasmäär

Kategooria

6506910000

– – kummist või plastist

20

10

6506990000

– – muust materjalist

20

5

6507000000

Kübarate higipaelad, voodrid, kübarakatted, küba
raalused, kübarasõrestikud, mütsinokad ning pea
katete lõuapaelad

15

5

6601100000

– aiavarjud jms

20

5

6601910000

– – teleskoopvarrega

20

5

6601990000

– – muud

20

5

6602000000

Jalutuskepid, istmega jalutuskepid, piitsad, ratsapiit
sad jms

20

5

6603200000

– vihmavarjukarkassid (ka varrele monteeritult)

15

0

6603900000

– muud

15

5

6701000000

Linnunahad jm linnuosad, kaetud sulgede või udu
sulgedega, linnusuled, sulgede osad, udusuled ning
tooted nendest (v.a rubriigi 0505 tooted ja töödel
dud sulerood ja -tüvikud)

15

5

6702100000

– plastist

20

5

6702900000

– muust materjalist

20

5

6703000000

Juuksed, kammitud, hõrendatud, pleegitatud vm
viisil töödeldud; parukate jms tootmiseks etteval
mistatud vill vm loomakarvad või tekstiilmaterjal

15

5

6704110000

– – täisparukad

20

5

6704190000

– – muud

20

5

6704200000

– juustest

20

5

6704900000

– muust materjalist

20

5

6801000000

Klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid looduslikust
kivist (v.a kiltkivist)

15

5

6802100000

– plaadid, kuubid jms (täisnurksed või mitte), mille
suurima pinnaga tahk mahub ruutu küljepikku
sega alla 7 cm kunstlikult värvitud graanulid,
puru ja pulber

15

5

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

6802210000

– – marmor, travertiin ja alabaster

15

10

6802230000

– – graniit

15

10

6802291000

– – – lubjakivi

15

5

6802299000

– – – muud

15

5

6802910000

– – marmor, travertiin ja alabaster

25

10

6802920000

– – muu lubjakivi

15

5

6802930000

– – graniit

15

10

6802990000

– – muu kivi

15

10

6803000000

Töödeldud looduslik kiltkivi, tooted looduslikust
või aglomeeritud kiltkivist

15

0

6804100000

– veskikivid ja käiad jahvatus-, teritus- ja peenes
tustöödeks

15

0

6804210000

– – aglomeeritud sünteetilisest või looduslikust
teemandist

5

0

6804220000

– – muudest aglomeeritud abrasiividest või keraa
milisest materjalist

15

5

6804230000

– – looduslikust kivist

5

0

6804300000

– luisud jm kivid käsitsi teritamiseks ja lihvimiseks

5

5

6805100000

– ainult riidest alusel

5

0

6805200000

– ainult paberist või papist alusel

5

10

6805300000

– muust materjalist alusel

5

0

6806100000

– räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid (sh omavahel
segatuna), lahtiselt, tahvlite või rullidena

15

5

6806200000

– paisutatud vermikuliit, kergkruus, vahtšlakk jms
paisutatud mineraalmaterjalid (sh nende omava
helised segud)

5

0

6806900000

– muud

15

0

6807100000

– rullides

15

10
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Baasmäär

Kategooria

6807900000

– muud

15

10

6808000000

Paneelid, plaadid, tahvlid, plokid jms tooted taim
sest kiust, õlgedest või laastudest, pilbastest, puutü
kikestest, saepurust vms puidujääkidest, aglomeeri
tud tsemendi, kipsi või muu mineraalse sideainega

15

5

6809110000

– – kaetud või tugevdatud üksnes paberi või pa
piga

15

10

6809190000

– – muud

15

5

6809900000

– muud tooted

15

5

6810110000

– – ehitusplokid ja tellised

15

5

6810190000

– – muud

15

10

6810910000

– – ehitusdetailid tsiviil- ja tööstusehitusele

15

10

6810990000

– – muud

15

10

6811400000

– asbesti sisaldavad

15

5

6811810000

– – laineplaadid (gofreeritud plaadid)

15

5

6811820000

– – muud plaadid, paneelid, tahvlid, katusekivid
jms tooted

15

5

6811830000

– – torud ja nende liitmikud

15

5

6811890000

– – muud tooted

15

5

6812800000

– kroküdoliidist

0

0

6812910000

– – rõivad, rõivamanused, jalanõud ja peakatted

15

5

6812920000

– – paber, papp ja vilt

15

5

6812930000

– – pressitud asbestkiududest
lehtedena või rullides

tihendusmaterjal,

15

5

6812991000

– – – töödeldud kiud; segud asbesti või asbesti ja
magneesiumkarbonaadi baasil

5

0

6812992000

– – – lõngad

15

5

6812993000

– – – nöörid ja paelad, palmitud või mitte

15

5

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

6812994000

– – – kootud, silmkoeline või heegeldatud kangas

15

5

6812995000

– – – tihendid ja seibid

15

10

6812999000

– – – muud

0

0

6813200000

– asbesti sisaldavad

15

10

6813810000

– – pidurihõõrdkatted ja -klotsid

20

10

6813890000

– – muud

15

10

6814100000

– plaadid, lehed ja lindid paagutatud või regeneree
ritud vilgust, alusel või aluseta

15

0

6814900000

– muud

0

0

6815100000

– grafiidist või muust süsinikust tooted, mis pole
ette nähtud kasutamiseks elektrotehnikas

15

5

6815200000

– tooted turbast

15

5

6815910000

– – magnesiiti, dolomiiti või kromiiti sisaldavad

15

0

6815990000

– – muud

15

5

6901000000

Tellised, plokid, plaadid jm keraamikatooted räni
muldsetest fossiiljahudest (näiteks kiiselguur, tree
pel, diatomiit) vms ränimuldsetest mineraalidest

15

5

6902100000

– sisaldavad eraldi või kokku üle 50 % massist üht
või mitut järgmistest elementidest: Mg, Ca või
Cr, vastavalt MgO, CaO või Cr2O3 kujul

5

0

6902201000

– – kvartsisisaldusega (SiO2) vähemalt 93 % mas
sist

5

0

6902209000

– – muud

0

0

6902900000

– muud

5

0

6903101000

– – retordid ja tiiglid

5

0

6903109000

– – muud

5

0

6903201000

– – retordid ja tiiglid

5

0

6903209000

– – muud

5

0

6903901000

– – retordid ja tiiglid

0

0
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Baasmäär

Kategooria

6903909000

– – muud

5

0

6904100000

– ehitustellised

15

5

6904900000

– muud

15

5

6905100000

– katusekivid

25

10

6905900000

– muud

15

5

6906000000

Keraamilised torud, kaablikarbikud, katuserennid
ning toruliitmikud

30

10

6907100000

– plaadid, kuubid jms (täisnurksed või ruudukuju
lised või mitte), mille suurima pinnaga tahk ma
hub ruutu küljepikkusega alla 7 cm

25

10

6907900000

– muud

25

7

6908100000

– plaadid, kuubid jms (täisnurksed või ruudukuju
lised või mitte), mille suurima pinnaga tahk ma
hub ruutu küljepikkusega alla 7 cm

25

10

6908900000

– muud

25

7

6909110000

– – portselanist

25

10

6909120000

– – tooted kõvadusega 9 ja rohkem Mohsi skaala
järgi

15

5

6909190000

– – muud

15

5

6909900000

– muud

15

5

6910100000

– portselanist

25

7

6910900000

– muud

25

10

6911100000

– lauanõud ja kööginõud

30

10

6911900000

– muud

30

10

6912000000

– keraamilised (v.a portselanist) lauanõud ja köögi
nõud, muud majapidamistarbed ja tualett-tarbed

30

10

6913100000

– portselanist

30

7

6913900000

– muud

30

10

6914100000

– portselanist

25

10
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Baasmäär

Kategooria

6914900000

– muud

25

10

7001001000

– jäätmed ja jäägid

5

0

7001003000

– klaasimass

5

0

7002100000

– pallid

5

0

7002200000

– vardad

5

0

7002310000

– – sulatatud kvartsist vm sulatud ränimullast

10

0

7002320000

– – muust klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient
temperatuurivahemikus 0–300 °C on kuni
5 × 10-6 kelvini kohta

5

0

7002390000

– – muud

0

0

7003121000

– – – sile

10

10

7003122000

– – – vöödiline, kurrutatud, tembeldatud vms

10

10

7003191000

– – – sile

10

0

7003192000

– – – vöödiline, kurrutatud, tembeldatud vms

10

0

7003200000

– sardklaasilehed

10

10

7003300000

– profiilid

15

10

7004200000

– massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matis
tatud klaas, pinnatud, absorbeeriva, peegeldava
või mittepeegeldava kihiga klaas

10

0

7004900000

– muu klaas

5

0

7005100000

– armeerimata lehtklaas absorbeeriva, peegeldava
või mittepeegeldava kihiga

15

0

7005211100

––––

floteeritud

5

0

7005211900

––––

muud

5

0

7005219000

– – – muud

10

0

7005291000

––––

5

0

7005299000

– – – muud

10

0

paksusega kuni 6 mm
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Baasmäär

Kategooria

7005300000

– sardklaas

15

10

7006000000

Rubriikide 7003, 7004 ja 7005 klaas, töödeldud
servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emai
litud või muul viisil töödeldud, ent raamimata ning
muudest materjalidest detailideta

5

10

7007110000

– – sõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides ja
laevadel kasutamiseks sobiva suuruse ja kuj
uga

15

10

7007190000

– – muud

15

10

7007210000

– – sõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides ja
laevadel kasutamiseks sobiva suuruse ja kuj
uga

15

10

7007290000

– – muud

15

10

7008000000

– mitmekihilised klaasisolaatorid

15

10

7009100000

– sõidukite tahavaatepeeglid

25

10

7009910000

– – raamimata

15

10

7009920000

– – raamitud

15

10

7010100000

– ampullid

5

10

7010200000

– klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisva
hendid

5

10

7010901000

– – mahuga üle 1 liitri

10

10

7010902000

– – mahuga üle 0,33 liitri, kuid mitte üle 1 liitri

10

10

7010903000

– – mahuga üle 0,15 liitri, kuid mitte üle 0,33 lii
tri

10

10

7010904000

– – mahuga kuni 0,15 liitrit

10

10

7011100000

– elektrivalgustuse tarbeks

0

0

7011200000

– elektronkiiretorude tarbeks

5

0

7011900000

– muud

10

0

7013100000

– klaaskeraamikast

30

5

7013220000

– – pliikristallist

20

10
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7013280000

– – muud

30

10

7013330000

– – pliikristallist

20

10

7013370000

– – muud

30

10

7013410000

– – pliikristallist

20

10

7013420000

– – klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient tempe
ratuurivahemikus 0–300 °C on kuni 5 × 10-6
kelvini kohta

20

10

7013490000

– – muud

30

10

7013910000

– – pliikristallist

20

10

7013990000

– – muud

20

10

7014000000

Klaasist signalisatsioonitarbed ja optilised elemen
did (v.a rubriigis 7015 nimetatud), optiliselt töötle
mata

10

0

7015100000

– prilliklaasid nägemist korrigeerivatele prillidele

10

0

7015900000

– muud

15

0

7016100000

– klaaskuubikud jms klaasist pisidetailid, alusel või
aluseta, kasutamiseks mosaiikides vms dekoratii
votstarbel

25

10

7016901000

– – vitraažklaasid jms (värvitud klaas, värvitu või
värviline klaas)

20

10

7016902000

– – kärg- ja vahtklaas plaatide, tahvlite jms kujul

15

10

7016909000

– – muud

15

10

7017100000

– sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimullast

10

0

7017200000

– muust klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient
temperatuurivahemikus 0–300 °C on kuni
5 × 10-6 kelvini kohta

10

0

7017900000

– muud

5

0

7018100000

– klaasist helmed, tehispärlid, vääris- ja poolvääris
kivide klaasimitatsioonid jms klaasist pisiesemed

15

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

L 356/963

Baasmäär

Kategooria

7018200000

– mikroklaaskuulid diameetriga kuni 1 mm

5

0

7018900000

– muud

15

5

7019110000

– – tükeldatud kiud pikkusega kuni 50 mm

5

0

7019120000

– – heie

10

0

7019190000

– – muud

10

0

7019310000

– – matid

10

0

7019320000

– – õhuke riie (vuaal)

5

0

7019390000

– – muud

5

0

7019400000

– – heidest riie

10

0

7019510000

– – laiusega kuni 30 cm

10

0

7019520000

– – laiusega üle 30 cm, labasekoeline, pindtihedu
sega alla 250 g/m2, lõngadest üksiklõnga
joontihedusega mitte üle 136 teksi

10

0

7019590000

– – muud

10

0

7019901000

– – klaasvill puistematerjali või helvestena

5

0

7019909000

– – muud

0

0

7020001000

– termospudelite jm vaakumnõude klaaskolvid

5

0

7020009000

– muud

15

10

7101100000

– looduslikud pärlid

10

0

7101210000

– – töötlemata

10

0

7101220000

– – töödeldud

10

0

7102100000

– sorteerimata

10

0

7102210000

– – töötlemata, üksnes lahtisaetud, murtud või jä
medalt eeltöödeldud

5

0

7102290000

– – muud

5

0

Märkused

L 356/964

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

24.12.2016

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

7102310000

– – töötlemata, üksnes lahtisaetud, murtud või jä
medalt eeltöödeldud

10

0

7102390000

– – muud

15

0

7103101000

– – smaragdid

10

0

7103109000

– – muud

10

0

7103911000

– – – rubiinid ja safiirid

15

0

7103912000

– – – smaragdid

15

0

7103990000

– – muud

15

0

7104100000

– piesoelektriline kvarts

10

0

7104200000

– muud, töötlemata, üksnes lahtisaetud või jäme
dalt eeltöödeldud

10

0

7104900000

– muud

10

0

7105100000

– teemantidest

10

0

7105900000

– muud

10

0

7106100000

– pulber

10

0

7106911000

– – – legeerimata

10

0

7106912000

– – – legeeritud

10

0

7106920000

– – pooltöödeldud

10

0

7107000000

Hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid, töötle
mata või pooltöödeldud

10

5

7108110000

– – pulber

10

0

7108120000

– – muul survetöötlemata kujul

10

0

7108130000

– – muul pooltöödeldud kujul

10

0

7108200000

– rahaline

10

0

7109000000

– – kullaga plakeeritud töötlemata või pooltöödel
dud mitteväärismetallid või hõbe

10

0

7110110000

– – survetöötlemata või pulbrina

10

0
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L 356/965

Baasmäär

Kategooria

7110190000

– – muud

0

0

7110210000

– – survetöötlemata või pulbrina

10

0

7110290000

– – muud

0

0

7110310000

– – survetöötlemata või pulbrina

0

0

7110390000

– – muud

10

0

7110410000

– – survetöötlemata või pulbrina

10

0

7110490000

– – muud

10

0

7111000000

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja
kuld, töötlemata või pooltöödeldud

10

0

7112300000

– väärismetalle või väärismetalliühendeid sisaldav
tuhk

10

0

7112910000

– – kullast, sh kullaga plakeeritud metallidest, v.a
muid väärismetalle sisaldavad pühkmed

10

0

7112920000

– – plaatinast, sh plaatinaga plakeeritud metalli
dest, v.a muid väärismetalle sisaldavad pühk
med

10

0

7112990000

– – muud

10

0

7113110000

– – hõbedast, muu väärismetalliga pinnatud või
plakeeritud või mitte

30

10

7113190000

– – muust väärismetallist, väärismetalliga pinna
tud või plakeeritud või mitte

30

10

7113200000

– väärismetalliga plakeeritud mitteväärismetallist

25

10

7114111000

– – – 0,925-kraadine

25

10

7114119000

– – – muud

25

10

7114190000

– muust väärismetallist, väärismetalliga pinnatud
või plakeeritud või mitte

25

10

7114200000

– väärismetalliga plakeeritud mitteväärismetallist

25

10

Märkused

L 356/966

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

24.12.2016

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

7115100000

– plaatinast traatvõrgu- või võrekujulised katalü
saatorid

15

0

7115900000

– muud

25

10

7116100000

– looduslikest või kultiveeritud pärlitest

25

10

7116200000

– looduslikest, tehislikest või taastatud vääris– või
poolvääriskividest

30

10

7117110000

– – manseti– ja kraenööbid

25

10

7117190000

– – muud

25

7

7117900000

– muud

25

7

7118100000

– ametlikku kurssi mitteomavad mündid (v.a kuld
mündid)

5

0

7118900000

– muud

5

0

7201100000

– legeerimata toormalm fosforisisaldusega kuni
0,5 % massist

5

0

7201200000

– legeerimata toormalm
0,5 % massist

0

0

7201500000

– legeeritud toormalm; peegelmalm

5

0

7202110000

– – süsinikusisaldusega üle 2 % massist

0

0

7202190000

– – muud

0

0

7202210000

– – ränisisaldusega üle 55 % massist

0

0

7202290000

– – muud

0

0

7202300000

– ferrosilikomangaan

0

0

7202410000

– – süsinikusisaldusega üle 4 % massist

0

0

7202490000

– – muud

0

0

7202500000

– ferrosilikokroom

0

0

7202600000

– ferronikkel

5

0

fosforisisaldusega üle

Märkused
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Kauba kirjeldus

L 356/967

Baasmäär

Kategooria

7202700000

– ferromolübdeen

0

0

7202800000

– ferrovolfram ja ferrosilikovolfram

0

0

7202910000

– – ferrotitaan ja ferrosilikotitaan

0

0

7202920000

– – ferrovanaadium

0

0

7202930000

– – ferronioobium

0

0

7202990000

– – muud

0

0

7203100000

– rauamaagi otsesel redutseerimisel saadud raud

0

0

7203900000

– muud

0

0

7204100000

– malmijäätmed ja -jäägid

0

0

7204210000

– – roostevabast terasest

0

0

7204290000

– – muud

0

0

7204300000

– tinutatud malmi või terase jäätmed ja jäägid

0

0

7204410000

– – treimis-, höövli– ja raielaastud, freesimisjäät
med, saepuru, viilmed, lõikmed ning stantsi
misjäätmed, pakettidena või mitte

0

0

7204490000

– – muud

0

0

7204500000

– praagitud valuplokid ümbersulatamiseks

0

0

7205100000

– graanulid

0

0

7205210000

– – legeerterasest

0

0

7205290000

– – muud

0

0

7206100000

– valuplokid

0

0

7206900000

– muud

0

0

7207110000

– – täisnurkse või ruudukujulise ristlõikega, laiu
sega alla kahekordse paksuse

0

0

7207120000

– – muud, täisnurkse ristlõikega

0

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

7207190000

– – muud

0

0

7207200000

– süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist

0

0

7208101000

– – paksusega üle 10 mm

0

0

7208102000

– – paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle
10 mm

0

0

7208103000

– – paksusega vähemalt 3 mm, kuid mitte üle
4,75 mm

0

0

7208104000

– – paksusega alla 3 mm

0

0

7208251000

– – – paksusega üle 10 mm

0

0

7208252000

– – paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle
10 mm

0

0

7208260000

– – paksusega vähemalt 3 mm, kuid mitte üle
4,75 mm

0

0

7208270000

– – paksusega alla 3 mm

0

0

7208360000

– – paksusega üle 10 mm

0

0

7208371000

– – – süsinikusisaldusega vähemalt 0,12 % mas
sist

0

0

7208379000

– – – muud

0

0

7208381000

– – süsinikusisaldusega vähemalt 0,12 % massist

0

0

7208389000

– – muud

0

0

7208391000

– – – süsinikusisaldusega vähemalt 0,12 % mas
sist

0

0

7208399100

– – – paksusega kuni 1,8 mm

0

0

7208399900

– – – muud

0

0

7208401000

– – paksusega üle 10 mm

0

0

7208402000

– – paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle
10 mm

0

0

7208403000

– – paksusega vähemalt 3 mm, kuid mitte üle
4,75 mm

0

0
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L 356/969

Baasmäär

Kategooria

7208404000

– – paksusega alla 3 mm

0

0

7208511000

– – – paksusega üle 12,5 mm

0

0

7208512000

– – – paksusega vähemalt 10 mm, kuid mitte üle
12,5 mm

0

0

7208521000

– – – süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist

0

0

7208529000

– – – muud

0

0

7208530000

– – paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm

0

0

7208540000

– – paksusega alla 3 mm

0

0

7208900000

– muud

0

0

7209150000

– – paksusega vähemalt 3 mm

0

0

7209160000

– – paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm

0

0

7209170000

– – paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle
1 mm

0

0

7209181000

– – paksusega alla 0,5 mm, kuid mitte alla
0,25 mm

0

0

7209182000

– – – paksusega alla 0,25 mm

0

0

7209250000

– – paksusega vähemalt 3 mm

0

0

7209260000

– – paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm

0

0

7209270000

– – paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle
1 mm

0

0

7209280000

– – paksusega alla 0,5 mm

0

0

7209900000

– muud

0

0

7210110000

– – paksusega vähemalt 0,5 mm

0

0

7210120000

– – paksusega alla 0,5 mm

0

0

7210200000

– pliiga (sh plii ja tina sulamiga) pinnatud või kae
tud

0

0
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Baasmäär

Kategooria

7210300000

– tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud

0

0

7210410000

– – gofreeritud

10

5

7210490000

– – muud

5

0

7210500000

– kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiidi
dega pinnatud või kaetud

0

0

7210610000

– – alumiiniumi-tsingisulamitega
kaetud

0

0

7210690000

– – muud

0

0

7210701000

– – eelnevalt alumiiniumi-tsingisulamitega pinna
tud või kaetud

0

0

7210709000

– – muud

0

0

7210900000

– muud

0

0

7211130000

– – valtsitud neljalt küljelt või kinnises kaliibris,
laiusega üle 150 mm, paksusega vähemalt
4 mm, mitte rullides, reljeefse mustrita

0

0

7211140000

– – muud, paksusega vähemalt 4,75 mm

0

0

7211191000

– – – süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist

0

0

7211199000

– – – muud

5

0

7211230000

– – süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist

0

0

7211290000

– – muud

5

5

7211900000

– muud

5

0

7212100000

– tinaga pinnatud või kaetud

0

0

7212200000

– tsingiga elektrolüütiliselt pinnatud või kaetud

0

0

7212300000

– tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud

5

0

7212400000

– värvitud, lakitud või plastiga kaetud

5

0

7212500000

– muul viisil pinnatud või kaetud

5

0

pinnatud

või
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Baasmäär

Kategooria

7212600000

– plakeeritud

5

0

7213100000

– süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimis
protsessis tekkinud deformatsioonidega

15

10

7213200000

– muud, automaaditerasest

0

0

7213911000

– – – sisaldavad vähem kui 0,12 % kroomi, niklit,
vaske ja molübdeeni kokku

0

0

7213919000

– – – muud

0

0

7213990000

– – muud

0

0

7214100000

– sepistatud

5

0

7214200000

– süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimis
protsessis tekkinud deformatsioonidega või valt
simisjärgselt painutatud

15

10

7214301000

– – ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga kuni
100 mm

15

10

7214309000

– – muud

15

10

7214911000

– – – kuni 100 mm

15

10

7214919000

– – – muud

15

10

7214991000

– – ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga kuni
100 mm

10

10

7214999000

– – muud

20

10

7215101000

– – ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga kuni
100 mm

15

10

7215109000

– – muud

20

10

7215501000

– – ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga kuni
100 mm

15

10

7215509000

– – muud

20

10

7215901000

– – ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga kuni
100 mm

20

10

7215909000

– – muud

20

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

7216100000

– U-, I– ja H-kujulised profiilid, kuumvaltsitud,
-tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõr
gusega alla 80 mm

15

10

7216210000

– – L-kujulised profiilid

10

10

7216220000

– – T-kujulised profiilid

15

10

7216310000

– – U-kujulised profiilid

15

10

7216320000

– – I-kujulised profiilid

15

10

7216330000

– – H-kujulised profiilid

15

10

7216400000

– L– ja T-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõm
matud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgu
sega vähemalt 80 mm

15

10

7216500000

– muud kujuprofiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, edasi töötlemata

15

10

7216610000

– – lehtvaltstoodetest valmistatud

15

10

7216690000

– – muud

15

10

7216910000

– – lehtvaltstoodetest külmvormitud või -viimist
letud

15

10

7216990000

– – muud

15

10

7217100000

– pindamata ja katmata pinnaga, poleeritud või
poleerimata

20

10

7217200000

– tsingiga pinnatud või kaetud

20

10

7217300010

– – vasega kaetud, läbimõõduga alla 1 mm

5

0

7217300090

– – muud

15

0

7217900000

– muud

15

0

7218100000

– valuplokid jm esmasvormid

5

0

7218910000

– – täisnurkse ristlõikega

5

0

7218990000

– – muud

5

0

7219110000

– – paksusega üle 10 mm

0

0
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7219120000

– – paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle
10 mm

0

0

7219130000

– – paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm

0

0

7219140000

– – paksusega alla 3 mm

0

0

7219210000

– – paksusega üle 10 mm

0

0

7219220000

– – paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte üle
10 mm

0

0

7219230000

– – paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm

0

0

7219240000

– – paksusega alla 3 mm

0

0

7219310000

– – paksusega vähemalt 4,75 mm

0

0

7219320000

– – paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm

0

0

7219330000

– – paksusega üle 1 mm, kuid alla 3 mm

0

0

7219340000

– – paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle
1 mm

0

0

7219350000

– – paksusega alla 0,5 mm

0

0

7219900000

– muud

0

0

7220110000

– – paksusega vähemalt 4,75 mm

0

0

7220120000

– – paksusega alla 4,75 mm

0

0

7220200000

– külmvaltsitud, edasi töötlemata

0

0

7220900000

– muud

0

0

7221000000

Vardad ja latid roostevabast terasest

5

0

7222111000

– – – läbimõõduga kuni 65 mm

10

0

7222119000

– – – muud

10

0
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7222191000

– – – ristlõige ei ületa 65 mm

10

0

7222199000

– – – muud

10

0

7222201000

– – ümmarguse ristlõikega, läbimõõt ei ületa
65 mm

5

0

7222209000

– – muud

5

0

7222301000

– – ümmarguse ristlõikega, läbimõõt ei ületa
65 mm

5

0

7222309000

– – muud

5

0

7222400000

– kujuprofiilid

5

0

7223000000

Roostevabast terasest traat

0

0

7224100000

– valuplokid ja esmasvormid

0

0

7224900000

– muud

0

0

7225110000

– – suundorienteeritud struktuuriga

0

0

7225190000

– – muud

0

0

7225300000

– muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi
töötlemata, rullides

0

0

7225400000

– muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi
töötlemata, mitte rullides

0

0

7225500010

– – kiirlõiketerasest

0

0

7225500090

– – muud

0

0

7225910010

– – – kiirlõiketerasest

0

0

7225910090

– – – muud

0

0

7225920010

– – – kiirlõiketerasest

0

0

7225920090

– – – muud

0

0

7225990010

– – – kiirlõiketerasest

0

0

7225990090

– – – muud

0

0
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Kategooria

7226110000

– – suundorienteeritud struktuuriga

0

0

7226190000

– – muud

0

0

7226200000

– kiirlõiketerasest

0

0

7226910000

– – kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata

0

0

7226920000

– – külmvaltsitud, edasi töötlemata

0

0

7226990000

– – muud

0

0

7227100000

– kiirlõiketerasest

0

0

7227200000

– ränimangaanterasest

0

0

7227900000

– muud

0

0

7228100000

– kiirlõiketerasest varbmaterjal

0

0

7228201000

– – ümmarguse ristlõikega, läbimõõt ei ületa
100 mm

0

0

7228209000

– – muud

0

0

7228300000

– muu varbmaterjal, kuumvaltsitud, -tõmmatud
või -pressitud, edasi töötlemata

0

0

7228401000

– – ristlõikega, mis ei ületa 100 mm

0

0

7228409000

– – muud

0

0

7228501000

– – ümmarguse ristlõikega, läbimõõt ei ületa
100 mm

0

0

7228509000

– – muud

0

0

7228601000

– – ümmarguse ristlõikega, läbimõõt ei ületa
100 mm

0

0

7228609000

– – muud

0

0

7228700000

– kujuprofiilid

0

0

7228800000

– õõnsad puurlatid ja -vardad

0

0

Märkused

L 356/976

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

7229200000

– ränimangaanterasest

5

0

7229900000

– muud

5

0

7301100000

– sulundkonstruktsioonid

10

10

7301200000

– kujuprofiilid

20

10

7302100000

– rööpad

0

0

7302300000

– pöörmed, riströöpad, pöörmekangid jm ristü
hendused

5

0

7302400000

– sidelapid ja alusplaadid

5

0

7302901000

– – liiprid (ristsidemed)

5

0

7302909000

– – muud

5

0

7303000000

Malmist torud ja õõnesprofiilid

5

0

7304110000

– – roostevabast terasest

5

0

7304190000

– – muud

5

0

7304220000

– – roostevabast terasest puurtorud

5

0

7304230000

– – muud puurtorud

5

0

7304240000

– muud, roostevabast terasest

5

0

7304290000

– – muud

5

0

7304310000

– – külmtõmmatud või külmvaltsitud

5

0

7304390000

– – muud

5

0

7304410000

– – külmtõmmatud või külmvaltsitud

5

0

7304490000

– – muud

0

0

7304510000

– – külmtõmmatud või külmvaltsitud

10

5

7304590000

– – muud

5

0

7304900000

– muud

5

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/977

Baasmäär

Kategooria

7305110000

– – pikisuunalise räbualusel keevisõmblusega

20

10

7305120000

– – muud, pikisuunalise keevisõmblusega

20

5

7305190000

– – muud

20

5

7305200000

– manteltorud gaasi või nafta puurimiseks

15

5

7305310000

– – pikisuunalise keevisõmblusega

20

10

7305390000

– – muud

20

5

7305900000

– muud

20

5

7306110000

– – keevisõmblusega, roostevabast terasest

10

5

7306190000

– – muud

10

5

7306210000

– – keevisõmblusega, roostevabast terasest

10

5

7306290000

– – muud

10

5

7306301000

– – süsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist

20

10

7306309100

– – – topeltseinaga terastorud, mille väline läbi
mõõt ei ületa 16 mm

0

0

7306309200

– – – ühekordse seinaga terastorud, mille väline
läbimõõt ei ületa 10 mm

0

0

7306309900

– – – muud

20

10

7306400000

– muud, keevitatud, ümmarguse ristlõikega, roos
tevabast terasest

20

10

7306500000

– muud, keevitatud, ümmarguse ristlõikega, muust
legeerterasest

20

10

7306610000

– – ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega

20

10

7306690000

– – muud

20

5

7306900000

– muud

20

5

7307110000

– – mittetempermalmist

15

5

7307190000

– – muud

15

5

Märkused

L 356/978

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

7307210000

– – äärikud

5

5

7307220000

– – keermestatud põlved, loogad ja muhvid

5

5

7307230000

– – otsakuti külgekeevitatavad liitmikud

0

0

7307290000

– – muud

5

5

7307910000

– – äärikud

5

5

7307920000

– – keermestatud põlved, loogad ja muhvid

5

5

7307930000

– – otsakuti külgekeevitatavad liitmikud

0

0

7307990000

– – muud

5

5

7308100000

– sillad ja sillasektsioonid

20

10

7308200000

– tornid ja sõrestikmastid

20

10

7308300000

– uksed, nende piidad ja lävepakud, aknad ja
nende raamid

20

10

7308400000

– tooted tellingute või raketiste püstitamiseks, tugi
postid ja kaevandustoestik

15

10

7308901000

– plaadid, vardad, profiilid, torud jms tarindid ehi
tuskonstruktsioonides kasutamiseks

20

10

7308902000

– – lüüsiväravad

15

10

7308909000

– – muud

20

10

7309000000

Rauast või terasest reservuaarid, tsisternid, paagid
jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a suru– või
vedelgaas), mahuga üle 300 liitri, vooderdusega või
ilma, soojusisolatsiooniga või ilma, mehaaniliste ja
soojustehniliste seadmeteta

20

10

7310100000

– mahuga vähemalt 50 l või rohkem

20

10

7310210000

– – konservikarbid, suletavad jootmise või valtsi
misega

15

10

7310291000

– – kahekordse seinaga mahutid sperma transpor
diks ja pakendamiseks

15

10

7310299000

– – – muud

15

10

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/979

Baasmäär

Kategooria

7311001000

– õmbluseta

15

0

7311009000

– muud

20

10

7312101000

– pneumaatiliste rehvide tugevdamiseks

5

0

7312109000

– – muud

15

0

7312900000

– muud

10

10

7313001000

– okastraat

20

10

7313009000

– muud

20

10

7314120000

– – lõputu lint roostevabast terasest, masinatel ja
seadmetel kasutamiseks

5

0

7314140000

– – muu riie roostevabast terasest

10

5

7314191000

– – – lõputu lint metallriidest, masinatel ja sead
metel kasutamiseks

20

10

7314199000

– – – muud

20

10

7314200000

– traadist võred, võrgud, tarad (lõikumiskohtades
keevitatud), milles traadi ristlõike maksimaal
mõõde on vähemalt 3 mm ning võrgusilma pin
dala vähemalt 100 cm2

20

10

7314310000

– – tsingiga pinnatud või kaetud

20

10

7314390000

– – muud

20

10

7314410000

– – tsingiga pinnatud või kaetud

20

10

7314420000

– – plastiga kaetud

20

10

7314490000

– – muud

20

10

7314500000

– laialivenitatud metall-lehed ja -ribad

20

5

7315110000

– – rullketid

15

5

7315120000

– – muud ketid

15

5

7315190000

– – osad

15

5

7315200000

– rehviketid

15

5

Märkused

L 356/980

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

7315810000

– – vaheplaadiga tasandketid

15

5

7315820000

– – muud, keevitatud lülidega

15

5

7315890000

– – muud

15

5

7315900000

– muud osad

15

5

7316000000

Rauast või terasest ankrud, tragiankrud ja nende
osad

15

10

7317000000

Rauast või terasest naelad, tihvtid, rõhknaelad,
klambrid jms tooted, samast või muust materjalist
(v.a vasest) peadega

20

10

7318110000

– – võtmega keeratavad puidukruvid

15

10

7318120000

– – muud puidukruvid

15

10

7318130000

– – kruvikonksud ja -rõngad

15

10

7318140000

– – isekeermestuvad kruvid

15

10

7318151000

– – – laiendatavad ankurpoldid betoonile

15

10

7318159000

– – – muud

15

10

7318160000

– – mutrid

5

10

7318190000

– – muud

20

10

7318210000

– – vedruseibid jm lukustusseibid

15

10

7318220000

– – muud seibid

15

10

7318230000

– – needid

15

10

7318240000

– – tüüblid ja splindid

15

10

7318290000

– – muud

15

5

7319200000

– haaknõelad

20

5

7319300000

– muud nõelad

20

5

7319901000

– – õmblusnõelad, sukanõelad ja tikkimisnõelad

20

5

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/981

Baasmäär

Kategooria

7319909000

– – muud

20

5

7320100000

– lehtvedrud ja nende lehed

20

10

7320201000

– – sõidukite vedrustussüsteemidele

20

10

7320209000

– – muud

15

10

7320900000

– muud

15

10

7321111100

––––

sisse ehitamiseks

30

10

7321111200

––––

lauapliidid

25

10

7321111900

––––

muud

25

10

7321119000

– – – muud

30

10

7321120000

– – vedelkütuste tarbeks

20

10

7321191000

– – – tahkekütuse tarbeks

20

10

7321199000

– – – muud

25

10

7321810000

– – gaaskütusel või nii gaaskütusel kui ka muul
kütusel

30

10

7321820000

– – vedelkütuste tarbeks

20

10

7321891000

– – – tahkekütuse tarbeks

20

10

7321899000

– – – muud

20

10

7321901000

– – gaasipõletid veepaagita boileritele

20

0

7321909000

– – muud

30

10

7322110000

– – malmist

15

0

7322190000

– – muud

15

10

7322900000

– muud

15

0

7323100000

– raud– või terasvill; nõudepesunuustikud, küüri
mis– või poleerimispadjakesed ja -kindad jms
tooted

25

5

7323911000

– – – tooted

20

5

7323912000

– – osad

20

5

Märkused

L 356/982

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

7323921000

– – – tooted

20

5

7323922000

– – osad

20

5

7323931000

– – – tooted

30

5

7323932000

– – osad

20

5

7323941000

– – – tooted

30

5

7323949000

– – osad

20

5

7323991000

– – – tooted

20

5

7323999000

– – osad

20

5

7324100000

– roostevabast terasest valamud ja kraanikausid

15

5

7324210000

– – malmist, emailitud või emailimata

15

0

7324290000

– – muud

15

0

7324900000

– – muud, sh osad

5

5

7325100000

– mittetempermalmist

15

5

7325910000

– – jahvatuskuulid jms tooted veskites kasutami
seks

5

5

7325990000

– – muud

15

5

7326110000

– – jahvatuskuulid jms tooted veskites kasutami
seks

5

0

7326190000

– – muud

15

5

7326200000

– raud– või terastraadist tooted

20

10

7326901000

– – erineva ristlõikega latid ja vardad

20

0

7326909000

– – muud

20

10

7401001000

– vasekivi

5

0

7401002000

– tsemenditud vask (sadestatud vask)

5

0

7402001000

– mullvask, rafineerimata

5

0

7402002000

– muud, rafineerimata

5

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/983

Baasmäär

Kategooria

7402003000

– vaskanoodid elektrolüüsi teel rafineerimiseks

5

0

7403110000

– – katoodid ning katoodide sektsioonid

5

0

7403120000

– – traaditoorikud

5

0

7403130000

– – valtstoorikud

5

0

7403190000

– – muud

5

0

7403210000

– – vasetsingisulamitest (messing)

0

0

7403220000

– – vasetinasulamitest (pronks)

5

0

7403291000

– – – vaseniklisulamitest (kupronikkel) või vaseni
klitsingisulamitest (uushõbe)

5

0

7403299000

– – – muud

5

0

7404000000

Vasejäätmed ja -jäägid

5

0

7405000000

Vaseligatuurid

5

0

7406100000

– mittekihilise struktuuriga pulbrid

0

0

7406200000

– kihilise struktuuriga pulbrid; helbed

0

0

7407100000

– rafineeritud vasest

10

0

7407210000

– – vasetsingisulamitest (messing)

5

0

7407290000

– – muud

10

0

7408110000

– – ristlõike maksimaalmõõtmega üle 6 mm

15

0

7408190000

– – muud

5

0

7408210000

– – vasetsingisulamitest (messing)

5

0

7408220000

– – vase-niklipõhistest sulamitest (kupronikkel)
või vase-nikli-tsingipõhistest sulamitest (uus
hõbe)

10

5

7408290000

– – muud

5

0

7409110000

– – – rullides

5

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

7409190000

– – muud

5

0

7409210000

– – – rullides

5

0

7409290000

– – muud

0

0

7409310000

– – rullides

5

0

7409390000

– – muud

5

0

7409400000

– vase-niklipõhistest sulamitest (kupronikkel) või
vase-nikli-tsingipõhistest sulamitest (uushõbe)

5

0

7409900000

– muudest vasesulamitest

5

0

7410110000

– – rafineeritud vasest

5

0

7410120000

– – vasesulamitest

5

0

7410210000

– – rafineeritud vasest

5

0

7410220000

– – vasesulamitest

5

0

7411100000

– rafineeritud vasest

5

0

7411210000

– vasetsingisulamitest (messing)

5

0

7411220000

– – vase-niklipõhistest sulamitest (kupronikkel)
või vase-nikli-tsingipõhistest sulamitest (uus
hõbe)

10

0

7411290000

– – muud

5

0

7412100000

– rafineeritud vasest

5

0

7412200000

– vasesulamitest

5

0

7413000000

Trossikee, trossid, punutud lindid jms vasktooted,
elektriisolatsioonita

20

0

7415100000

– naelad, tihvtid, rõhknaelad, klambrid jms

15

5

7415210000

– – seibid (sh vedruseibid)

15

0

7415290000

– – muud

15

5

7415330000

– – kruvid; poldid ja mutrid

5

0

Märkused

24.12.2016
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Kauba kirjeldus

L 356/985

Baasmäär

Kategooria

7415390000

– – muud

15

10

7418110000

– – nõudepesunuustikud, küürimis- või poleeri
mispadjakesed, -kindad jms

20

10

7418191000

– – – mitteelektrilised söögivalmistus- ja kütte
seadmed ja nende osad

20

10

7418199000

– – – muud

20

10

7418200000

– sanitaartehnikatooted ja nende osad

20

10

7419100000

– ketid ja nende osad

5

0

7419910000

– – valatud, vormitud, stantsitud või sepistatud,
edasi töötlemata

15

5

7419991000

– – – metallriie (sh lõputud lindid)

0

0

7419992000

– – – vaskvedrud

5

0

7419999000

– – – muud

15

0

7501100000

– niklikivi

5

0

7501200000

– nikkeloksiidi sulamid jm niklitootmise vahesaa
dused

5

0

7502100000

– legeerimata nikkel

5

0

7502200000

– niklisulamid

0

0

7503000000

Niklijäätmed ja -jäägid

5

0

7504000000

Niklipulbrid ja -helbed

5

0

7505110000

– – legeerimata niklist

5

0

7505120000

– – niklisulamitest

5

0

7505210000

– – legeerimata niklist

5

0

7505220000

– – niklisulamitest

5

0

7506100000

– legeerimata niklist

5

0

7506200000

– niklisulamitest

0

0

Märkused
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24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

7507110000

– – legeerimata niklist

5

0

7507120000

– – niklisulamitest

5

0

7507200000

– toruliitmikud

5

0

7508100000

– nikkeltraadist riie, võred ja võrgud

5

0

7508901000

– – nikeldamisanoodid, sh elektrolüüsi teel saadud

5

0

7508909000

– – muud

5

0

7601100000

– legeerimata alumiinium

5

0

7601200000

– alumiiniumisulamid

5

0

7602000000

– alumiiniumijäätmed ja -jäägid

5

0

7603100000

– mittekihilise struktuuriga pulbrid

5

0

7603200000

– kihilise struktuuriga pulbrid; helbed

5

0

7604101000

– varbmaterjal

10

0

7604102000

– – profiilid, õõnsad või mitte

10

10

7604210000

– – õõnesprofiilid

10

10

7604291000

– – – varbmaterjal

10

0

7604292000

– – – muud profiilid

10

5

7605110000

– – ristlõike maksimaalmõõtmega üle 7 mm

15

0

7605190000

– – muud

0

0

7605210000

– – ristlõike maksimaalmõõtmega üle 7 mm

5

0

7605290000

– – muud

5

0

7606110000

– – legeerimata alumiiniumist

5

5

7606122000

– – – magneesiumisisaldusega vähemalt 0,5 %
massist

0

0

Märkused
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L 356/987

Baasmäär

Kategooria

7606129000

– – – muud

0

0

7606911000

– – – kettad silindermahutite valmistamiseks

5

10

7606919000

– – – muud

5

10

7606922000

– – – kettad silindermahutite valmistamiseks

5

0

7606923000

– – – magneesiumisisaldusega vähemalt 0,5 %
massist

5

10

7606929000

– – – muud

0

0

7607110000

– – valtsitud, kuid edasi töötlemata

5

10

7607190000

– – muud

0

0

7607200000

– aluskihil

5

0

7608101000

– – välise läbimõõduga alla 9,52 mm ja seinapak
susega alla 0,9 mm

15

10

7608109000

– – muud

15

10

7608200000

– alumiiniumisulamitest

15

10

7609000000

Alumiiniumist toruliitmikud (näiteks muhvid, põl
ved, äärikud)

15

5

7610100000

– uksed, nende piidad ja lävepakud, aknad ja
nende raamid

15

10

7610900000

– muud

20

10

7611000000

Alumiiniumist reservuaarid, tsisternid, paagid jms
mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a suru- või vedel
gaas), mahuga üle 300 liitri, soojusisolatsiooniga
või ilma, mehaaniliste või soojustehniliste seadme
teta

15

5

7612100000

– kokkupressitavad silindrilised mahutid

15

10

7612901000

– – mahutid piima transportimiseks

15

10

7612903000

– – krüogeensed mahutid

0

0

7612904000

– – vaadid, trumlid ja konservikarbid

15

5

Märkused
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ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

7612909000

– – muud

15

10

7613000000

Alumiiniumist suru- ja vedelgaasimahutid

10

0

7614100000

– terassüdamikuga

20

10

7614900000

– muud

20

10

7615110000

– – nõudepesunuustikud, küürimis- või poleeri
mispadjakesed, -kindad jms

20

10

7615191100

––––

kiirkeetjad

20

10

7615191900

––––

muud

20

10

7615192000

– – – majapidamistarvete osad

20

10

7615200000

– sanitaartehnikatooted ja nende osad

20

10

7616100000

– naelad, tihvtid, rõhknaelad, kruvid, poldid, mu
trid, kruvikonksud, needid, tüüblid, splindid, sei
bid jms

15

10

7616910000

– – alumiiniumtraadist riie, võred ja võrgud

15

10

7616991000

– – – laialivenitatud metall-lehed ja -ribad

15

0

7616999000

– – – muud

15

10

7801100000

– rafineeritud plii

0

0

7801910000

– – muudest elementidest massilt valdavana anti
moni sisaldav

0

0

7801990000

– – muud

0

0

7802000000

Pliijäätmed ja -jäägid

5

0

7804110000

– – lehed, ribad ja foolium paksusega kuni
0,2 mm (aluskihti arvestamata)

10

0

7804190000

– – muud

10

0

7804200000

– pulbrid ja helbed

5

0

7806001000

– soomustatud mahutid radioaktiivsetele materjali
dele

5

0

7806002000

– varbmaterjal, profiilid ja traat

10

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

L 356/989

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

7806003000

– torud ja voolikud ning nende liitmikud (näiteks
muhvid, põlved, äärikud)

15

5

7806009000

– muud

5

0

7901110000

– – tsingisisaldusega vähemalt 99,99 % massist

0

0

7901120000

– – tsingisisaldusega alla 99,99 % massist

5

0

7901200000

– tsingisulamid

5

0

7902000000

Tsingijäätmed ja -jäägid

5

0

7903100000

– tsingitolm

5

0

7903900000

– muud

5

0

7904001000

– traat

10

0

7904009000

– muud

10

0

7905000000

– tsingist plaadid, lehed, ribad ja foolium

10

0

7907001000

– räästarennid, katuseharjaplekk, katuseakna raa
mid ja piidad ning muud ehitusdetailid

15

0

7907002000

– torud ja voolikud ning nende liitmikud (näiteks
muhvid, põlved, äärikud)

15

0

7907009000

– muud

15

0

8001100000

– legeerimata tina

5

0

8001200000

– tinasulamid

5

0

8002000000

– Tinajäätmed ja -jäägid

5

0

8003001000

– tinasulamitest latid, vardad ja traat keevitamiseks

5

0

8003009000

– muud

5

0

8007001000

– plaadid, lehed, ribad ja foolium paksusega üle
0,2 mm

5

0

8007002000

– foolium (trükiga kaetud või mitte, paberist, pa
pist, plastist vms materjalist alusel või ilma),
paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti arvestamata);
pulbrid ja helbed

5

0

Märkused
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ET

NANDINA
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24.12.2016

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

8007003000

– torud ja voolikud ning nende liitmikud (näiteks
muhvid, põlved, äärikud)

15

0

8007009000

– muud

15

5

8101100000

– pulber

5

0

8101940000

– – survetöötlemata volfram, sh üksnes paaguta
mise teel saadud kangid

5

0

8101960000

– – traat

5

0

8101970000

– – jäätmed ja jäägid

5

0

8101990000

– – muud

5

0

8102100000

– pulber

5

0

8102940000

– – survetöötlemata molübdeen, sh üksnes paagu
tamise teel saadud kangid

5

0

8102950000

– – varbmaterjal (v.a üksnes paagutamisel saadud),
profiilid, plaadid, lehed, ribad ja foolium

5

0

8102960000

– – traat

0

0

8102970000

– – jäätmed ja jäägid

5

0

8102990000

– – muud

5

0

8103200000

– survetöötlemata tantaal, sh üksnes paagutamise
teel saadud kangid; pulbrid

5

0

8103300000

– jäätmed ja jäägid

5

0

8103900000

– muud

5

0

8104110000

– – magneesiumisisaldusega vähemalt 99,8 %
massist

0

0

8104190000

– – muud

5

0

8104200000

– jäätmed ja jäägid

5

0

8104300000

– jämeduse järgi sorteeritud magneesiumipuru ja
-laastud; pulbrid

5

0

8104900000

– muud

5

0

Märkused
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ET
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L 356/991

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

8105200000

– koobaltikivi jm koobaltitootmise vahesaadused;
survetöötlemata koobalt; pulbrid

5

0

8105300000

– jäätmed ja jäägid

5

0

8105900000

– muud

5

0

8106001100

– – nõeltes

5

0

8106001900

– – muud

5

0

8106002000

– jäätmed ja jäägid

5

0

8106009000

– muud

10

0

8107200000

– survetöötlemata kaadmium; pulbrid

5

0

8107300000

– jäätmed ja jäägid

5

0

8107900000

– muud

10

0

8108200000

– survetöötlemata titaan; pulbrid

5

0

8108300000

– jäätmed ja jäägid

5

0

8108900000

– muud

10

0

8109200000

– survetöötlemata tsirkoonium; pulbrid

5

0

8109300000

– jäätmed ja jäägid

5

0

8109900000

– muud

10

0

8110100000

– survetöötlemata antimon; pulbrid

5

0

8110200000

– jäätmed ja jäägid

5

0

8110900000

– muud

10

0

8111001100

– – survetöötlemata mangaan; pulber

5

0

8111001200

– – jäätmed ja jäägid

5

0

8111009000

– muud

10

0

8112120000

– – survetöötlemata; pulber

5

0

8112130000

– – jäätmed ja jäägid

5

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8112190000

– – muud

5

0

8112210000

– – survetöötlemata pulbrid

5

0

8112220000

– – jäätmed ja jäägid

5

0

8112290000

– – muud

5

0

8112510000

– – survetöötlemata; pulbrid

5

0

8112520000

– – jäätmed ja jäägid

5

0

8112590000

– – muud

10

0

8112921000

– – – survetöötlemata; pulbrid

5

0

8112922000

– – – jäätmed ja jäägid

5

0

8112990000

– – muud

10

0

8113000000

Metallkeraamika ja tooted sellest, sh jäätmed ja jää
gid

5

0

8201100000

– labidad ja kühvlid

10

10

8201200000

– kahvlid

10

0

8201300000

– kõplad, kirkad ja rehad

10

10

8201401000

– – matšeeted

10

10

8201409000

– – muud

10

10

8201500000

– aia– ja oksakäärid jms ühekäekäärid (sh linnu
käärid)

10

0

8201601000

– – aiakäärid

0

0

8201609000

– – muud

10

0

8201901000

– – vikatid ja sirbid, heina- või põhunoad

5

0

8201909000

– – muud

5

10

8202101000

– – käsisaed

10

0

8202109000

– – muud

10

0

Märkused
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ET

NANDINA
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Kauba kirjeldus

L 356/993

Baasmäär

Kategooria

8202200000

– lintsaelehed

5

0

8202310000

– – terasest töötava osaga

0

0

8202390000

– – muud, sh osad

5

0

8202400000

– kettsaelabad

10

0

8202910000

– – otsehammastusega saelehed metalli töötlemi
seks

10

0

8202990000

– – muud

10

0

8203100000

– viilid, rasplid jms tööriistad

5

0

8203200000

– tangid (sh lõiketangid), näpitsad, pihid jms töö
riistad

10

0

8203300000

– metallikäärid jms tööriistad

5

0

8203400000

– torulõikurid, polditangid, augurauad jms tööriis
tad

10

0

8204110000

– – mittetellitavad

10

0

8204120000

– – tellitavad

5

0

8204200000

– mutrivõtmete vahetatavad otsikud, käepidemega
või ilma

5

0

8205100000

– tööriistad puurimiseks, sise– ja väliskeermesta
miseks

0

0

8205200000

– sepistusvasarad ja-haamrid

10

10

8205300000

– höövlid, meislid, peitlid jms puidulõikeriistad

10

0

8205401000

– – pealõikega kruvidele

10

0

8205409000

– – muud

5

0

8205510000

– – majapidamistööriistad

20

10

8205591000

– – – teemandid klaasi lõikamiseks

5

0

8205592000

– – – peitlid

10

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8205593000

– – – uuritsad ja nende otsad

5

0

8205596000

– – – õlinõud; määrdepritsid

5

0

8205599100

––––

spetsiaalsed tööriistad juveliiri ja kellase
patöö tegemiseks

5

0

8205599200

––––

tööriistad müürsepa-, vormimis-, tse
mendi-, krohvi- ja maalritööde tegemi
seks (kellud, silujad, poleerijad, kaabitsad
jms)

10

0

8205599900

––––

muud

5

0

8205601000

– – leeklambid

10

0

8205609000

– – muud

15

5

8205700000

– kruustangid, pitskruvid jms

5

10

8205800000

– alasid; teisaldatavad ääsid; raamidega lihvkettad
(käsiajamiga või pedaaliga)

15

5

8205900000

– komplektid kahe või enama eelneva alamrubriigi
toodetest

15

10

8206000000

Jaemüügiks pakendatud komplektid kahest või ena
mast rubriikidesse 8202–8205 kuuluvast tööriis
tast

10

0

8207131000

– – – trepaanid ja kroonid

5

0

8207132000

– – – puurid

10

10

8207133000

– – – integraalpuuri otsakud

10

0

8207139000

– – – muud tööriistad

5

0

8207191000

– – – trepaanid ja kroonid

5

0

8207192100

––––

teemantkattega

5

0

8207192900

––––

muud

5

0

8207193000

– – – integraalpuuri otsakud

10

0

8207198000

– – – muud tööriistad

10

0

8207200000

– tõmbesilmad, ekstrudeerimismatriitsid

0

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

8207300000

– tööriistad pressimiseks, lehtstantsimiseks või
mulgustamiseks

10

0

8207400000

– tööriistad sise– või väliskeermestamiseks

0

0

8207500000

– puurimisseadmed

5

10

8207600000

– tööriistad sisetreimiseks ja kammlõikamiseks

0

0

8207700000

– tööriistad freesimiseks

0

0

8207800000

– tööriistad treimiseks

15

5

8207900000

– muud vahetatavad tööinstrumendid

5

10

8208100000

– metalli töötlemiseks

5

0

8208200000

– puidu töötlemiseks

5

0

8208300000

– köögiriistade ning toiduainetööstuse seadmete
jaoks

5

0

8208400000

– põllu-, aia– ja metsatööseadmete jaoks

5

0

8208900000

– muud

0

0

8209001000

– volframkarbiidist

0

0

8209009000

– muud

5

0

8210001000

– veskid ja jahvatajad

20

10

8210009000

– muud

20

10

8211100000

– nugade komplektid

20

10

8211910000

– – lauanoad, fikseeritud teraga

20

10

8211920000

– – muud fikseeritud teraga noad

15

10

8211931000

– – – pügamis- ja pookimisnoad

0

0

8211939000

– – – muud

20

10

8211941000

– – – lauanugadele

15

5

8211949000

– – – muud

10

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8211950000

– – mitteväärismetallist noapead

20

10

8212101000

– – habemenoad

20

10

8212102000

– – pardlid

30

10

8212200000

– pardliterad (žiletiterad), sh terade toorikud linti
dena

30

10

8212900000

– muud osad

20

10

8213000000

Käärid ja nende terad

25

5

8214100000

– paberinoad, noad kirjaümbrike lahtilõikamiseks,
kaapenoad, pliiatsiteritajad, nende terad

15

10

8214200000

– maniküüri- ja pediküürikomplektid ning -vahen
did (sealhulgas küüneviilid)

15

10

8214901000

– – juukselõikusmasinad

0

0

8214909000

– – muud

15

10

8215100000

– köögi– ja lauatarvete komplektid, mis sisaldavad
vähemalt üht väärismetalliga pinnatud eset

20

10

8215200000

– muud köögi– ja lauatarvete komplektid

20

10

8215910000

– – pinnatud väärismetalliga

20

10

8215990000

– – muud

20

10

8301100000

– tabalukud

15

10

8301200000

– mootorsõidukite lukud

15

10

8301300000

– mööblilukud

15

10

8301401000

– – seifide ja teraskappide jaoks

15

0

8301409000

– – muud

15

10

8301500000

– kremoonid ja kremoonidega raamid, lukkudega

15

0

8301600000

– osad

5

0

8301700000

– võtmed (ilma lukuta)

15

10

Märkused
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L 356/997

Baasmäär

Kategooria

8302101000

– mootorsõidukite jaoks

15

10

8302109000

– – muud

20

0

8302200000

– pöörd– või rullrattad

15

10

8302300000

– muud kinnitusdetailid, furnituurid jms tooted
mootorsõidukite jaoks

15

10

8302410000

– – ehitiste jaoks

15

10

8302420000

– – muud, mööblile

20

0

8302490000

– – muud

20

0

8302500000

– kübaranagid jms kronsteinid, tugijalad

15

10

8302600000

– uste automaatsulgurid

15

0

8303001000

– seifid või teraskapid

20

10

8303002000

– soomustatud või tugevdatud uksed ja üüriseifid

15

10

8303009000

– muud

20

10

8304000000

Mitteväärismetallist toimikukapid, dokumendi- ja
kartoteegikapid, paberikarbid ja -alused, pliiatsikar
bid, templialused jms kontori- või kirjatarbed (v.a
rubriigi 9403 kontorimööbel)

20

10

8305100000

– kiirköitjate või kaustade tarvikud

15

10

8305200000

– klambrid plokkidena

15

10

8305900000

– muud, sh osad

15

10

8306100000

– kellad, gongid jms tooted

15

5

8306210000

– pinnatud väärismetalliga

20

10

8306290000

– – muud

20

10

8306300000

– foto-, pildiraamid jms raamid; peeglid

20

10

8307100000

– rauast või terasest

10

10

Märkused
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24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8307900000

– muust mitteväärismetallist

5

0

8308101100

– – – rauast või terasest

5

0

8308101200

– – – alumiiniumist

5

0

8308101900

– – – muud

5

0

8308109000

– – muud

5

0

8308200000

– toru– või harkneedid

5

0

8308900000

– muud, sh osad

15

10

8309100000

– kroonkorgid

15

10

8309900000

– muud

15

0

8310000000

Mitteväärismetallist viidad, nimesildid, aadress-sil
did jms plaadid, numbrid, tähed, sümbolid, (v.a ru
briigi 9405 tooted)

15

10

8311100000

– kattekihiga mitteväärismetallist elektroodid elek
terkaarkeevituseks

5

0

8311200000

– südamikuga mitteväärismetallist
elekterkaarkeevituseks

elektroodid

5

0

8311300000

– mitteväärismetallist vardad ja traadid, kattekihi
või südamikuga, jootmiseks või gaaskeevituseks

10

0

8311900000

– muud

10

0

8401100000

– tuumareaktorid

5

0

8401200000

– masinad ja seadmed ning nende osad isotoopide
eraldamiseks

5

0

8401300000

– tuumareaktorite kütteelemendid (kassetid), kiiri
tamata

5

0

8401400000

– Tuumareaktorite osad

5

0

8402110000

– – veetorukatlad jõudlusega üle 45 t tunnis

15

10

8402120000

– – veetorukatlad, jõudlusega alla 45 t tunnis

15

10
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L 356/999

Baasmäär

Kategooria

8402190000

– – muud, k.a kombineeritud ehitusega katlad

15

10

8402200000

– ülekuumendatud vee katlad

20

10

8402900000

– osad

15

10

8403100000

– katlad

20

10

8403900000

– osad

20

10

8404100000

– rubriikide 8402 ja 8403 katelde abiseadmed

15

10

8404200000

– aurujõuseadmete kondensaatorid

15

10

8404900000

– osad

20

5

8405100000

– generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, pu
hastitega või puhastiteta; atsetüleenigeneraatorid
ning samalaadsed vesimenetlusega gaasigeneraa
torid, puhastitega või puhastiteta

15

0

8405900000

– osad

10

5

8406100000

– ujuvvahendite jõuseadmed

5

0

8406810000

– – võimsusega üle 40 MW

0

0

8406820000

– – võimsusega kuni 40 MW

0

0

8406900000

– osad

5

0

8407100000

– õhusõidukite mootorid

0

0

8407210000

– – päramootorid

0

0

8407290000

– – muud

0

0

8407310000

– – silindrite töömahuga kuni 50 cm3

5

0

8407320000

– – silindrite töömahuga üle 50 cm3, kuid mitte
üle 250 cm3

5

0

8407330000

– – silindrite töömahuga üle 250 cm3, kuid mitte
üle 1 000 cm3

5

0

8407340000

– – silindrite töömahuga üle 1 000 cm3

0

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8407900000

– muud mootorid

0

0

8408100000

– ujuvvahendite käiturid

0

0

8408201000

– – silindrite töömahuga kuni 4 000 cm3

5

0

8408209000

– – muud

5

0

8408901000

– – võimsusega kuni 130 KW (174 hj)

0

0

8408902000

– – võimsusega üle 130 kW (174 hj)

0

0

8409100000

– õhusõidukite mootoritele

5

0

8409911000

– – – silindriplokid ja plokikaaned

0

0

8409912000

– – – silindrihülsid

0

0

8409913000

– – – kepsud

0

0

8409914000

– – – kolvid

0

0

8409915000

– – – kolvirõngad

0

0

8409916000

– – – karburaatorid ja nende osad

0

0

8409917000

– – – klapid ja ventiilid

0

0

8409918000

– – – karterid

0

0

8409919100

––––

seadmed ja vahendid mootorsõidukite
kütusesüsteemide ümberehitamiseks gaas
kütusele

0

0

8409919900

––––

muud

0

0

8409991000

– – – kolvid

0

0

8409992000

– – – kolvirõngad

0

0

8409993000

– – – pihustid ja muud kütusesüsteemide osad

0

0

8409994000

– – – silindriplokid ja plokikaaned

0

0

8409995000

– – – silindrihülsid

0

0

Märkused
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L 356/1001

Baasmäär

Kategooria

8409996000

– – – kepsud

0

0

8409997000

– – – klapid ja ventiilid

0

0

8409998000

– – – karterid

0

0

8409999100

––––

klappide juhtpuksid

0

0

8409999200

––––

kolvisõrmed

0

0

8409999900

––––

muud

0

0

8410110000

– – võimsusega kuni 1 000 KW

10

5

8410120000

– – võimsusega üle 1 000 kW, kuid mitte üle
10 000 kW

10

0

8410130000

– – võimsusega üle 10 000 KW

5

0

8410900000

– osad, k.a regulaatorid

0

0

8411110000

– – veojõuga kuni 25 KN

0

0

8411120000

– – veojõuga üle 25 KN

0

0

8411210000

– – võimsusega kuni 1 100 KW

0

0

8411220000

– – võimsusega üle 1 100 KW

0

0

8411810000

– – võimsusega kuni 5 000 KW

0

0

8411820000

– – võimsusega üle 5 000 KW

5

0

8411910000

– – turboreaktiivmootoritele
mootoritele

5

0

8411990000

– – muud

5

0

8412100000

– reaktiivmootorid, v.a turboreaktiivmootorid

5

0

8412210000

– – lineaarsed (silindrid)

0

0

8412290000

– – muud

5

0

8412310000

– – lineaarsed (silindrid)

0

0

8412390000

– – muud

5

0

ja

turbopropeller

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8412801000

– – tuule- või eoolsed mootorid (tuulikud)

0

0

8412809000

– – muud

0

0

8412901000

– – õhusõidukite mootoritele

5

0

8412909000

– – muud

0

0

8413110000

– – kütuse– ja määrdeõlipumbad tanklate ja garaa
žide jaoks

0

0

8413190000

– – muud

0

0

8413200000

– käsipumbad, v.a alamrubriikidesse 8413 11 00
ja 8413 19 00 kuuluvad

5

0

8413301000

– – õhusõidukite mootoritele

0

0

8413302000

– – muud, pritsepumbad

0

0

8413309100

– – – kütuse baasil

0

0

8413309200

– – – õli baasil

0

0

8413309900

– – – muud

0

0

8413400000

– betoonipumbad

5

0

8413500000

– muud tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega
pumbad

5

0

8413601000

– – aksiaalvoolu kaksikkruvipumbad

0

0

8413609000

– – muud

0

0

8413701100

– – – välisläbimõõduga kuni 100 mm

5

10

8413701900

– – – muud

5

10

8413702100

– – – välisläbimõõduga kuni 300 mm

5

10

8413702900

– – – muud

5

10

8413811000

– – – pritsepumbad

0

0

8413819000

– – – muud

0

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8413820000

– – vedelikutõstukid

10

0

8413911000

– – – kütuse jaotamiseks või müügiks

0

0

8413912000

– – – õhusõidukite mootoritele

5

0

8413913000

– – – muude mootorite kütuse, õli või jahutusve
deliku jaoks

0

0

8413919000

– – – muud

5

10

8413920000

– – vedelikutõstukitele

0

0

8414100000

– vaakumpumbad

0

0

8414200000

– käsi- ja jalg-õhupumbad

15

0

8414304000

– – kaubaveoks
jaoks

mootorsõidukite

5

0

8414309100

– – – suletud või osaliselt suletud, mille võimsus
ei ületa 0,37 KW (1/2 hj)

0

0

8414309200

– – – suletud või osaliselt suletud, mille võimsus
ületab 0,37 KW (1/2 hj)

0

0

8414309900

– – – muud

0

0

8414401000

– – võimsusega kuni 30 KW (40 hj)

5

0

8414409000

– – muud

0

0

8414510000

– – laua-, põranda-, seina-, akna-, lae– ning katu
seventilaatorid, mille iseseisva elektrimootori
võimsus ei ületa 125 W

20

10

8414590000

– – muud

20

0

8414600000

– varikatted, mille maksimaalne horisontaalmõõde
ei ületa 120 cm

20

10

8414801000

– – kompressorid mootorsõidukite jaoks

0

0

8414802100

– – – võimsusega kuni 30 KW (40 hj)

0

0

8414802200

– – – võimsusega vähemalt 30 KW (40 hj) ja vä
hem kui 262,5 KW (352 hj)

0

0

8414802300

– – – võimsusega 262,5 KW (352 hj) või rohkem

0

0

ette

nähtud
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Kategooria

8414809000

– – muud

0

0

8414901000

– – kompressorite

0

0

8414909000

– – muud

0

0

8415101000

– – sisaldavad külmutusseadet võimsusega kuni
30 000 BTU/tunnis

15

10

8415109000

– – muud

15

10

8415200000

– mootorsõidukites kasutatavad, inimeste jaoks

15

10

8415811000

– – – sisaldavad külmutusseadet võimsusega kuni
30 000 BTU/tunnis

15

10

8415819000

– – – muud

15

10

8415822000

– – – kuni 30 000 BTU/tunnis

15

10

8415823000

– – – üle 30 000 BTU/tunnis, kuid mitte üle
240 000 BTU/tunnis

15

10

8415824000

– – – üle 240 000 BTU/tunnis

15

10

8415831000

– – – kuni 30 000 BTU/tunnis

15

0

8415839000

– – – muud

15

0

8415900000

– osad

10

0

8416100000

– vedelkütusepõletid

5

0

8416201000

– – peenestatud tahkekütuse põletid

5

0

8416202000

– – gaaskütusepõletid

5

0

8416203000

– – kombineeritud põletid

5

0

8416300000

– mehaanilised kihtkolded, k.a nende mehaanilised
restid, mehaanilised tuhaeemaldid jms seadmed

5

0

8416900000

– osad

5

0

8417100000

– ahjud ja kambrid metallimaakide ning püriit
maakide särdamiseks, sulatamiseks jms kuum
töötluseks

5

0

8417201000

– – tunnelahjud

15

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8417209000

– – muud

15

5

8417802000

– – ahjud keraamikatoodete tarbeks

10

5

8417803000

– – laboriahjud

0

0

8417809000

– – muud

10

5

8417900010

– – laboriahjudele

0

0

8417900090

– – muud

0

0

8418101000

– – mahuga alla 184 liitri

20

10

8418102000

– – mahuga vähemalt 184 liitrit, kuid alla 269 lii
tri

20

10

8418103000

– – mahuga vähemalt 269 liitrit, kuid alla 382 lii
tri

20

10

8418109000

– – muud

20

10

8418211000

– – – mahuga alla 184 liitri

20

10

8418212000

– – – mahuga vähemalt 184 liitrit, kuid alla
269 liitri

20

10

8418213000

– – – mahuga vähemalt 269 liitrit, kuid alla
382 liitri

20

10

8418219000

– – – muud

20

10

8418291000

– – – absorbeerivad, elektrilised

25

10

8418299000

– – – muud

25

10

8418300080

– – täielikult lahtivõetud

25

10

8418300090

– – muud

30

10

8418400080

– – täielikult lahtivõetud

25

10

8418400090

– – muud

30

10

8418500080

– – täielikult lahtivõetud

15

10

8418500090

– – muud

15

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8418610000

– – soojuspumbad, v.a rubriiki 8415 kuuluvad
kliimaseadmed

5

0

8418691100

––––

kompressoriga

0

0

8418691200

––––

kompressoriga

0

0

8418699100

––––

jäämasinad

10

10

8418699200

––––

joogipurskkaevud

10

10

8418699300

––––

kambrid või tunnelid, kokkupandavad
või paneelkonstruktsioonid, külmutus
seadmega

5

0

8418699400

––––

kaubaveoks ette nähtud mootorsõidukite
külmutusseadmed

0

0

8418699900

––––

muud

0

0

8418910000

– – mööbel, millesse paigaldatakse külmutus– ja
sügavkülmutusseadmed

15

10

8418991000

– – – plaataurustid

0

0

8418992000

– – – kondenseerimisseadmed

0

0

8418999000

– – – muud

0

0

8419110000

– – gaaskütusel kiirboilerid

20

10

8419191000

– – – mahuga kuni 120 liitrit

20

5

8419199000

– – – muud

20

10

8419200000

– meditsiinilised, kirurgilised ja laboratoorsed steri
lisaatorid

10

0

8419310000

– – põllumajandustoodangu jaoks

10

10

8419320000

– – puidu, paberimassi, paberi ja papi jaoks

10

5

8419391000

– – – lüofilisatsiooni või külmkuivatusseadmed

0

0

8419392000

– – – pihustuskuivatusseadmed

5

0

8419399100

– – mineraalide jaoks

0

0

8419399900

––––

0

0

muud

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/1007

Baasmäär

Kategooria

8419400000

– destilleerimis– ja rektifikatsiooniseadmed

15

10

8419501000

– – pastöriseerimise jaoks

10

5

8419509000

– – muud

20

10

8419600000

– seadmed õhu või teiste gaaside veeldamiseks

10

5

8419810000

– – kuumade jookide valmistamiseks, toidu keet
miseks ja kuumutamiseks

10

5

8419891000

– – – autoklaavid

15

10

8419899100

– – aurustumiseks

10

10

8419899200

– – küpsetamiseks

10

10

8419899300

––––

steriliseerimiseks

15

10

8419899900

––––

muud

15

10

8419901000

– – veeboilerite

10

0

8419909000

– – muud

10

5

8420101000

– – pagari-, leiva- ja biskviiditööstuse jaoks

0

0

8420109000

– – muud

0

0

8420910000

– – silindrid

0

0

8420990000

– – muud

0

0

8421110000

– – koorelahutid

0

0

8421120000

– – riidekuivatid

15

0

8421191000

– – – labori-

5

0

8421192000

– – – suhkrutööstuse jaoks

0

0

8421193000

– – – paberi- ja tselluloositööstuse jaoks

0

0

8421199000

– – – muud

10

5

8421211000

– – – kodused

20

5

8421219000

– – – muud

15

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8421220000

– – jookide (v.a vee) filtreerimiseks või puhastami
seks

5

0

8421230010

– – – õlifiltrid sissepritsemootoritele

15

10

8421230090

– – – muud

15

10

8421291000

– – – filterpressid

10

10

8421292000

– – – magnet- ja elektromagnetfiltrid

0

0

8421293000

– – – üksnes või peamiselt rubriiki 9018 kuulu
vate meditsiiniinstrumentide ja -seadmete
jaoks kavandatud filtrid

0

0

8421294000

– – – torujad võrkfiltrid puurkaevude jaoks

10

0

8421299000

– – – muud

15

10

8421310000

– – sisepõlemismootorite õhufiltrid

15

10

8421391000

– – – tsüklonpuhastid

15

10

8421392000

– – – elektrostaatilised õhu- või gaasifiltrid

0

0

8421399000

– – – muud

15

10

8421910000

– – tsentrifuugidele, k.a tsentrifugaalkuivatitele

0

0

8421991000

– – – mootorifiltrite filtreerivad elemendid

15

10

8421999000

– – – muud

10

10

8422110000

– – kodused

15

5

8422190000

– – muud

15

0

8422200000

– seadmed pudelite jms mahutite pesuks ja kuiva
tamiseks

0

0

8422301000

– – vertikaalsed villimismasinad võimsusega kuni
40 ühikut minutis

0

0

8422309000

– – muud

0

0

8422401000

– – masinad eelnevalt pakitud kaupade pakenda
miseks

0

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8422402000

– – vaakumpakkimisseadmed

0

0

8422403000

– – sigarettide pakendamiseks

5

5

8422409000

– – muud

5

0

8422900000

– osad

0

0

8423100000

– kaalud inimeste kaalumiseks, k.a imikukaalud;
majapidamiskaalud

25

5

8423200000

– kaalud kaupade pidevkaalumiseks konveierliini
del

0

0

8423301000

– – tsemendi, asfaldi vms materjalide jaotajad

15

10

8423309000

– – muud

15

10

8423810000

– – mahuga kuni 30 kg

5

10

8423821000

– – – mootorsõidukite kaalumiseks

15

5

8423829000

– – – muud

15

10

8423891000

– – – mootorsõidukite kaalumiseks

15

10

8423899000

– – – muud

5

0

8423900000

– igat tüüpi kaaluvihid; kaalude ja kaalumissead
mete osad

20

10

8424100000

– tulekustutid (laetud ja laadimata)

15

0

8424200000

– pihustuspüstolid jms seadmed

5

0

8424300000

– aurujoapritsid, liivapritsid jms seadmed

0

0

8424812000

– – – kaasaskantavad
alla 20 kg

0

0

8424813110

––––

torudega

10

5

8424813190

––––

muud

5

5

8424813910

––––

torudega

10

5

seadmed,

massiga

Märkused
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Kategooria

5

5

8424813990

––––

8424819000

– – – muud

5

0

8424890000

– – muud

5

0

8424901000

– – pihusti- ja tilgutisüsteemid niisutussüsteemi
dele

5

0

8424909000

– – muud

5

5

8425110000

– – elektrimootoriga

0

0

8425190000

– – muud

0

0

8425311000

– – – tõstevintsid kaevandusšahtides tõstmiseks ja
langetamiseks; spetsiaalvintsid allmaatöö
deks

10

5

8425319000

– – – muud

10

5

8425391000

– – – tõstevintsid kaevandusšahtides tõstmiseks ja
langetamiseks; spetsiaalvintsid allmaatöö
deks

10

5

8425399000

– – – muud

10

5

8425410000

– – statsionaarsed autogaraažide tõstukid

15

0

8425422000

– – – kaasaskantavad, mootorsõidukite jaoks

15

10

8425429000

– – – muud

5

5

8425491000

– – – kaasaskantavad, mootorsõidukite jaoks

15

10

8425499000

– – – muud

15

10

8426110000

– – sildkraanad liikumatutel tugedel

20

10

8426121000

– – – mobiilsed ratastõsteraamid

10

5

8426122000

– – – konteinerkraanad

5

0

8426190000

– – muud

15

5

8426200000

– tornkraanad

10

5

8426300000

– portaal– ja sammasnoolkraanad

15

10
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Baasmäär

Kategooria

8426411000

– – – laadurkraanad

0

0

8426419000

– – – muud

5

0

8426490000

– – muud

15

10

8426910000

– – monteerimiseks maanteesõidukitele

10

0

8426991000

– – – köisteed ja kaabelkraanad

10

5

8426992000

– – – mastnoolkraanad

10

0

8426999000

– – – muud

5

0

8427100000

– iseliikuvad elektrimootoriga autolaadurid

0

0

8427200000

– muud iseliikuvad autolaadurid

0

0

8427900000

– muud laadurid

5

0

8428101000

– – kabiini või vastukaaluta tõstukid

10

5

8428109000

– – muud

15

10

8428200000

– pneumaatilised elevaatorid ning konveierid

10

5

8428310000

– – spetsiaalselt allmaatranspordiks

10

5

8428320000

– – muud koppelevaatorid ja -konveierid

15

10

8428330000

– – muud lintelevaatorid ja lintkonveierid

10

5

8428390000

– – muud

15

10

8428400000

– eskalaatorid ja liikuvad kõnniteed

15

0

8428600000

– köisteed, isteliftid, suusatõstukid; köisraudteede
(funikulööride) veomehhanismid

15

0

8428901000

– – šahtivagonettide tõukurid, veduri või vaguni
veoplatvormid, vagunikaadurid jms mehhanis
mid raudteevagunite tõstmiseks ning transpor
diks

5

0

8428909000

– – muud

15

10

8429110000

– – rööpmestatud

0

0

Märkused
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24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8429190000

– – muud

5

0

8429200000

– teehöövlid ja planeerijad

0

0

8429300000

– skreeperid

0

0

8429400000

– tampimismasinad ja teerullid

5

0

8429510000

– – eeskopaga laadur

0

0

8429520000

– – 360-kraadise pöördeulatusega masinad

5

0

8429590000

– – muud

5

0

8430100000

– vaiarammid ja vaiatõmburid

0

0

8430200000

– lumesahad ja lumepuhurid

5

0

8430310000

– – iseliikuvad

0

0

8430390000

– – muud

5

0

8430410000

– – iseliikuvad

5

0

8430490000

– – muud

5

0

8430500000

– muud iseliikuvad masinad ja mehhanismid

0

0

8430611000

– – – teerullid

5

0

8430619000

– – – muud

0

0

8430691000

– – – skreeperid

0

0

8430699000

– – – muud

0

0

8431101000

– – talide, tõstukite, vintside ja kepslite

5

5

8431109000

– – muud

10

5

8431200000

– rubriigi 8427 masinatele

0

0

8431310000

– – liftidele, skipptõstukitele ja eskalaatoritele

5

0

8431390000

– – muud

5

5

8431410000

– – kopad, kühvlid, greiferid ja haaratsid

5

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

8431420000

– – buldooserite ja planeerimisbuldooserite sahad

5

0

8431431000

– – – nookurid

5

0

8431439000

– – – muud

5

0

8431490000

– – muud

0

0

8432100000

– adrad

0

0

8432210000

– – ketasäkked

0

0

8432291000

– – – muud äkked, kobestid ja rohimismasinad

0

0

8432292000

– – – kultivaatorid, mootorhangud, rohimis- ja
kõrrekoorimismasinad

0

0

8432300000

– külvikud, istutus– ning ümberistutusmasinad

0

0

8432400000

– sõnnikulaoturid ning väetisekülvikud

0

0

8432800000

– muud masinad

0

0

8432901000

– – adranoad ja kettad

0

0

8432909000

– – muud

0

0

8433111000

– – – iseliikuvad

15

0

8433119000

– – – muud

15

0

8433191000

– – – iseliikuvad

0

0

8433199000

– – – muud

0

0

8433200000

– muruniiduagregaadid, k.a traktoritele monteeri
tavad

0

0

8433300000

– muud heinatöömasinad

0

0

8433400000

– põhu– ning heinapressid, k.a presskogurid

0

0

8433510000

– – teraviljakombainid

0

0

8433520000

– – muud viljapeksumasinad

0

0

8433530000

– – juur– ja mugulviljakoristid

0

0

Märkused

L 356/1014

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8433591000

– – – viljakoristuseks

0

0

8433592000

– – – maisikoorijad

0

0

8433599000

– – – muud

0

0

8433601000

– – munade jaoks

0

0

8433609000

– – muud

0

0

8433901000

– – muruniidukite

10

5

8433909000

– – muud

0

0

8434100000

– lüpsimasinad

0

0

8434200000

– piimandusmasinad

0

0

8434901000

– – lüpsimasinate

0

0

8434909000

– – muud

0

0

8435100000

– masinad

0

0

8435900000

– osad

0

0

8436100000

– masinad ja seadmed loomasööda valmistamiseks

0

0

8436210000

– – kodulindude inkubaatorid ja tibusoojendid

0

0

8436291000

– – – automaatsed toitjad ja kastjad

0

0

8436292000

– – – automaatsed munemis- ja munade korja
mise masinad (aku)

0

0

8436299000

– – – muud

0

0

8436801000

– – väetiste jahvatusseadmed ja mikserid

0

0

8436809000

– – muud

0

0

8436910000

– – linnukasvatusseadmete

0

0

8436990000

– – muud

0

0

8437101100

– – – värvi järgi

0

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8437101900

– – – muud

0

0

8437109000

– – muud

5

10

8437801100

– – – teravilja jaoks

0

0

8437801900

– – – muud

5

10

8437809100

– – – riisi töötlemiseks

0

0

8437809200

– – – jahu jm jahutööstustoodete sortimiseks ja
eraldamiseks

0

0

8437809300

– – – terade poleerimiseks

0

0

8437809900

– – – muud

0

0

8437900000

– osad

0

0

8438101000

– – pagari-, leiva- või biskviittoodete jaoks

5

10

8438102000

– – makaronitoodete tootmiseks

0

0

8438201000

– – kondiitritoodete tootmiseks

0

0

8438202000

– – kakaopulbri ja šokolaadi valmistamiseks

0

0

8438300000

– suhkrutööstuse seadmed

5

10

8438400000

– õllepruulimisseadmed

5

10

8438501000

– – lindude automaattöötlemiseks

0

0

8438509000

– – muud

0

0

8438600000

– puuviljade või aedviljade töötlemise seadmed

0

0

8438801000

– – kohvi lüdimiseks ja pulbristamiseks

0

0

8438802000

– – masinad kalade ja vähkide, limuste ja muude
veeselgrootute töötlemiseks

5

0

8438809000

– – muud

5

10

8438900000

– osad

0

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8439100000

– paberi– või tsellulooskiumassi valmistamiseks

0

0

8439200000

– paberi ja papi tootmiseks

0

0

8439300000

– paberi ning papi viimistlemiseks

0

0

8439910000

– – paberi– või tsellulooskiumassi valmistamiseks

0

0

8439990000

– – muud

0

0

8440100000

– masinad

0

0

8440900000

– osad

0

0

8441100000

– lõikamismasinad

0

0

8441200000

– seadmed kottide ja ümbrike valmistamiseks

0

0

8441300000

– seadmed karpide, torude, trumlite jms mahutite
valmistamiseks mis tahes menetlusel peale vor
mimise

0

0

8441400000

– seadmed esemete vormimiseks paberimassist,
paberist ja papist

0

0

8441800000

– muud masinad

0

0

8441900000

– osad

0

0

8442301000

– – fotoladumismasinad ja muud fotolaoseadmed

0

0

8442302000

– – masinad, aparaadid ja seadmed trükikirja ladu
miseks või muude protsesside abil koostami
seks, kasutades kärnide seadmeid või mitte

5

0

8442309000

– – muud

0

0

8442400000

– eelnimetatud masinate ja seadmete osad

0

0

8442501000

– – trükitüüp

15

0

8442509000

– – muud

5

0

8443110000

– – ofsettrükimasinad, rullmaterjalile

5

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

8443120000

– – kontoriseadmed ofsettrükkimiseks, lehesöötu
riga, kontori tüüpi (kasutatavad lehed ei ületa
voltimata mõõtmeid 22 × 36 cm)

5

0

8443130000

– – muud ofsettrükimasinad

0

0

8443140000

– – kõrgtrükimasinad, rullmaterjalile, v.a flekso
trükiseadmed

0

0

8443150000

– – kõrgtrükimasinad, muule kui rullmaterjalile, v.
a fleksotrükiseadmed

5

0

8443160000

– – fleksotrükiseadmed

0

0

8443170000

– – sügavtrükiseadmed (ülekandepressid)

0

0

8443191000

– – – tembeldamiseks

0

0

8443199000

– – – muud

5

0

8443310000

– – kahte või enamat printimise, kopeerimise, pal
jundamise või faksimise funktsiooni täitvad
seadmed, mis on ühendatavad automaatse
andmetöötlusseadmega või arvutivõrku

5

5

8443321100

––––

kasutatav kompaktplaatidele trükkimiseks

5

0

8443321900

––––

muud

5

0

8443322000

– – – faksimasinad

0

0

8443329000

– – – muud

0

0

8443391000

– – – tindiprinterid

5

0

8443399000

– – – muud

5

0

8443910000

– – osad ja tarvikud trükimasinatele, mis kasuta
vad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm ru
briiki 8442 kuuluvaid trükivorme

0

0

8443990000

– – muud

0

0

8444000000

Seadmed keemiliste tekstiilkiudude ekstrusiooniks,
tõmbamiseks, tekstureerimiseks või lõikamiseks

0

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8445110000

– – kraasmasinad

0

0

8445120000

– – kamm-masinad

0

0

8445130000

– – heidemasinad (eelketrusmasinad)

0

0

8445191000

– – – puuvillapuhastid

0

0

8445199000

– – – muud

0

0

8445200000

– tekstiili ketrusmasinad

0

0

8445300000

– dubleerimis– või korrutusmasinad

0

0

8445400000

– poolimismasinad (k.a koekerimismasinad) ning
haspeldamismasinad

0

0

8445900000

– muud

0

0

8446100000

– kuni 30 cm laiuse kanga kudumiseks

0

0

8446210000

– – mehaanilised

0

0

8446290000

– – muud

0

0

8446300000

– üle 30 cm laiuse kanga kudumiseks, süstikuta

0

0

8447110000

– – silindri läbimõõduga kuni 165 mm

0

0

8447120000

– – silindri läbimõõduga üle 165 mm

0

0

8447201000

– – lamekoemasinad, koduseks kasutamiseks

0

0

8447202000

– – muud lamekoemasinad

0

0

8447203000

– – keteldusmasinad

0

0

8447900000

– muud

0

0

8448110000

– – niietõstemehhanismid
ja
žakaarmasinad;
kraasi vähendamise, kopeerimise, mulgusta
mis- või koostamismasinad nendega kasutami
seks

0

0

8448190000

– – muud

0

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

8448200000

– rubriigi 8444 masinate ja nende lisaseadmete
osad ja tarvikud

0

0

8448310000

– – kraaslindid

0

0

8448321000

– – – puuvillanööride

0

0

8448329000

– – – muud

0

0

8448330000

– – värtnad, värtnahargid, ketrusrõngad ning jaga
jad

0

0

8448390000

– – muud

0

0

8448420000

– – soad, niied ning niieraamid

0

0

8448490000

– – muud

0

0

8448510000

– – kiilud, nõelad jm detailid koesilmade või muu
siduse moodustamiseks

0

0

8448590000

– – muud

0

0

8449001000

– masinad; vormimispakud peakatete valmistami
seks

0

0

8449009000

– osad

0

0

8450110000

– – täisautomaatsed masinad

20

5

8450120000

– – muud, sisseehitatud tsentrifugaalkuivatiga

20

10

8450190000

– – muud

20

10

8450200000

– masinad mahutavusega üle 10 kg kuiva pesu

25

10

8450900000

– osad

5

5

8451100000

– kuivpuhastusseadmed

5

0

8451210000

– – masinad mahutavusega kuni 10 kg kuiva pesu

5

0

8451290000

– – muud

0

0

8451300000

– triikimismasinad ja pressid (k.a riiet kokkusulata
vad pressid)

0

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8451401000

– – pesemiseks

0

0

8451409000

– – muud

0

0

8451500000

– seadmed riide kokku– ja lahtikerimiseks, voltimi
seks, lõikamiseks ja läbilöömiseks

0

0

8451800000

– muud masinad

0

0

8451900000

– osad

0

0

8452101010

– – – täielikult lahtivõetud

5

5

8452101090

– – – muud

10

5

8452102000

– – seadmed

15

10

8452210000

– – automaatõmblusmasinad

0

0

8452290000

– – muud

0

0

8452300000

– õmblusmasinanõelad

0

0

8452400000

– mööbel, alused ja katted õmblusmasinatele ning
nende osad

15

10

8452900000

– muud õmblusmasinate osad

0

0

8453100000

– seadmed naha või toornaha eeltöötluseks, parki
miseks ja töötlemiseks

0

0

8453200000

– seadmed jalatsite valmistamiseks või parandami
seks

5

0

8453800000

– muud masinad

0

0

8453900000

– osad

5

0

8454100000

– muundurid

5

0

8454200000

– valuvormid ja valukopad

0

0

8454300000

– valumasinad

0

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8454900000

– osad

5

0

8455100000

– toruvaltspingid

0

0

8455210000

– – kuumvaltspingid ning kombineeritud kuumja külmvaltspingid

0

0

8455220000

– – külmvaltsimiseks

0

0

8455300000

– valtsid

0

0

8455900000

– muud osad

0

0

8456100000

– laserkiire või muu valgus– või kvantkiirguse toi
mel töötavad

0

0

8456200000

– ultraheliga töötavad

0

0

8456300000

– elektroerosioonpingid

0

0

8456900000

– muud

0

0

8457100000

– töötluskeskused

0

0

8457200000

– üksikjaamade seadmed

0

0

8457300000

– liitjaamade seadmed

0

0

8458111000

– – – universaalsed paralleeltreipingid

0

0

8458112000

– – – torntreipingid

0

0

8458119000

– – – muud

0

0

8458191000

– – – universaalsed paralleeltreipingid

0

0

8458192000

– – – torntreipingid

0

0

8458193000

– – – muud, automaatsed

0

0

8458199000

– – – muud

0

0

8458910000

– – arvjuhtimisega

0

0

8458990000

– – muud

0

0

8459101000

– – puurimiseks

0

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8459102000

– – sisetreimiseks

0

0

8459103000

– – jahvatamiseks

0

0

8459104000

– – sise- või väliskeermestamiseks

0

0

8459210000

– – arvjuhtimisega

0

0

8459290000

– – muud

5

0

8459310000

– – arvjuhtimisega

0

0

8459390000

– – muud

0

0

8459400000

– muud sisetreipingid

5

0

8459510000

– – arvjuhtimisega

5

0

8459590000

– – muud

5

0

8459610000

– – arvjuhtimisega

0

0

8459690000

– – muud

5

0

8459700000

– muud sise- või väliskeermelõikepingid

5

0

8460110000

– – arvjuhtimisega

0

0

8460190000

– – muud

0

0

8460210000

– – arvjuhtimisega

0

0

8460290000

– – muud

5

0

8460310000

– – arvjuhtimisega

0

0

8460390000

– – muud

0

0

8460400000

– hoon– ja sovelduspingid

0

0

8460901000

– jahvatusmasinad

5

0

8460909000

– muud

5

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8461200000

– risthöövel– ja püsthöövelpingid

0

0

8461300000

– kammlõikepingid

0

0

8461400000

– hambalõike-, hambalihv– ja hambaviimistluspin
gid

0

0

8461500000

– mahalõike– ning saagpingid

0

0

8461901000

– – planeerimismasinad

0

0

8461909000

– – muud

0

0

8462101000

– – sururõhuhaamrid ja vasardamisseadmed

0

0

8462102100

– – – pressid

10

0

8462102900

– – – muud

10

0

8462210000

– – arvjuhtimisega

0

0

8462291000

– – – pressid

10

5

8462299000

– – – muud

5

0

8462310010

– – – pressid

0

0

8462310090

– – – muud

5

0

8462391000

– – – pressid

10

5

8462399000

– – – muud

0

0

8462410000

– – arvjuhtimisega

0

0

8462491000

– – – pressid

5

0

8462499000

– – – muud

0

0

8462910000

– – – hüdraulilised pressid

5

0

8462990000

– – muud

10

0

8463101000

– – traadi tõmbamine

0

0

8463109000

– – muud

0

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8463200000

– keermerullimisseadmed

0

0

8463300000

– seadmed traadist toodete valmistamiseks

0

0

8463901000

– – neetimine

0

0

8463909000

– – muud

0

0

8464100000

– saepingid

0

0

8464200000

– lihv– ja poleerpingid

5

0

8464900000

– muud

5

0

8465100000

– tööpingid, mis võimaldavad teha erinevaid me
haanilise töötlemise operatsioone nende vahel
tööseadist vahetamata

5

0

8465911000

– – – arvjuhtimisega

0

0

8465919100

––––

sõõrjad

0

0

8465919200

––––

lintsaed

0

0

8465919900

––––

muud

5

0

8465921000

– – – arvjuhtimisega

0

0

8465929000

– – – muud

5

5

8465931000

– – – arvjuhtimisega

0

0

8465939000

– – – muud

5

0

8465941000

– – – arvjuhtimisega

0

0

8465949000

– – – muud

5

0

8465951000

– – – arvjuhtimisega

0

0

8465959000

– – – muud

5

5

8465960000

– – raiepingid, peenestuspingid ja ringspoonimis
pingid

5

0

8465991000

– – – arvjuhtimisega

0

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/1025

Baasmäär

Kategooria

8465999000

– – – muud

5

0

8466100000

– instrumentide kinnitusseadmed

0

0

8466200000

– seadmed töödeldava materjali või detaili kinnita
miseks tööpingile

0

0

8466300000

– jagamispead jm spetsiaalmanused tööpinkidele

0

0

8466910000

– – rubriigi 8464 seadmetele

0

0

8466920000

– – rubriigi 8465 seadmetele

0

0

8466930000

– – rubriikide 8456–8461 seadmetele

5

0

8466940000

– – rubriikide 8462 ja 8463 seadmetele

0

0

8467111000

– – – puurimismasinad sisetreimismasinad jms

0

0

8467112000

– – – kruvide, poltide ja seibide sisestamiseks
ning väljavõtmiseks

0

0

8467119000

– – – muud

5

0

8467191000

– – – tampimismasinad ja teerullid

5

0

8467192000

– – – betoonivibraatorid

5

0

8467199000

– – – muud

0

0

8467210000

– – igasugused puurid

15

10

8467220000

– – saed, sh kettsaed

15

10

8467290000

– – muud

15

10

8467810000

– – kettsaed

5

0

8467891000

– – – saed, v.a kettsaed

5

0

8467899000

– – – muud

0

0

8467910000

– – kettsaagide

0

0

8467920000

– – pneumoajamiga instrumentide

0

0

8467990000

– – muud

0

0

Märkused

L 356/1026

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8468100000

– käsi-gaasipõletid

15

0

8468201000

– – pehmejoodisjootmiseks, sh need, mida saab
kasutada lõikamiseks

5

0

8468209000

– – muud

5

0

8468800000

– muud masinad

5

0

8468900000

– osad

15

5

8469001000

– kirjutusmasinad, elektrilised

10

0

8469009000

– muud

10

0

8470100000

– elektroonilised arvutid, mis võivad töötada ilma
välise elektritoite allikata ja taskumõõtu and
mete, salvestuseta, taasesitus- ja kuvamissead
med, millel on arvutusfunktsioon

10

0

8470210000

– – trükiseadmega

10

0

8470290000

– – muud

10

0

8470300000

– muud kalkulaatorid

5

0

8470500000

– kassaaparaadid

10

0

8470901000

– – postitamise ja frankeerimise

5

0

8470902000

– – piletite väljastamine

5

0

8470909000

– – muud

10

0

8471300000

– kantavad arvutid massiga kuni 10 kg, mis sisal
davad vähemalt kesktöötlusseadet, klahvistikku
ja kuvarit

0

0

8471410000

– – sisaldavad ühes korpuses vähemalt keskset
töötlemisseadet ning sisend- ja väljundseadet,
mis on omavahel kombineeritud või mitte

0

0

8471490000

– – muud, esitatud süsteemidena

0

0

8471500000

– töötlemisseadmed,
v.a
alamrubriikidesse
8471 41 või 8471 49 kuuluvad, mis sisaldavad
samas korpuses ühte või kahte järgmist tüüpi
seadet: mäluseade, sisendseade, väljundseade

0

0

Märkused
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ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/1027

Baasmäär

Kategooria

8471602000

– – klahvistikud, x-y-koordinaat-sisendseadmed

0

0

8471609000

– – muud

0

0

8471700000

– mäluseadmed

0

0

8471800000

– muud automaatsete andmetöötlusmasinate sead
med

0

0

8471900000

– muud

0

0

8472100000

– paljundusmasinad, sh mimoegraafid

0

0

8472300000

– seadmed postisaadetiste sorteerimiseks, kokku
voltimiseks, ümbrikesse või ümbristesse paiguta
miseks, kokkusidumiseks, saadetiste avamiseks,
sulgemiseks ja pitseerimiseks, postmarkide liimi
miseks ja tembeldamiseks

15

0

8472901000

– – müntide ja pangatähtede ülelugemise ja sor
teerimise masinad

15

0

8472902000

– – pangatähtede jagamisautomaadid

15

0

8472903000

– – tšekkide kontrollimise seadmed

15

0

8472904000

– – mulgustus- ja klammerdusmasinad

15

0

8472905000

– – pangaautomaadid

15

0

8472909000

– – muud

15

0

8473100000

– osad ja tarvikud rubriigi 8469 seadmetele

10

0

8473210000

– – alamrubriikide 8470 10, 8470 21 ja 8470 29
elektronkalkulaatoritele

10

0

8473290000

– – muud

10

0

8473300000

– osad ja tarvikud rubriigi 8471 seadmetele

0

0

8473401000

– – paljundusmasinate

5

0

8473409000

– – muud

10

0

8473500000

– osad ja tarvikud, mis on võrdselt kasutatavad ru
briikide 8469–8472 alla kuuluvates vähemalt
kahe eri rubriigi seadmetes

10

0

Märkused
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Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8474101000

– – valutööde eemaldus ja sõelumismasinad

10

0

8474102000

– – vibrosõelad

10

0

8474109000

– – muud

15

5

8474201000

– – pöörlevad koonuspurustid

20

5

8474202000

– – lööklihvimismasinad

10

0

8474203000

– – rõngasveskid

10

0

8474209000

– – muud

10

0

8474311000

– – – maksimumvõimsusega kuni 3 m3

10

5

8474319000

– – – muud

10

5

8474320000

– – mineraalainete segamiseks bituumeniga

5

0

8474391000

– – – spetsiaalsed, keraamikatööstuse jaoks

0

0

8474392000

– – – valutööde liivasegistid

15

10

8474399000

– – – muud

10

5

8474801000

– – seadmed keraamikasegude aglomeerimiseks,
vormimiseks või valamiseks

5

5

8474802000

– – liivvaluvormide valmistamise seadmed

5

0

8474803000

– – betoonmoodulitest toodete kujundamiseks

10

5

8474809000

– – muud

10

5

8474900000

– osad

5

0

8475100000

– seadmed elektri– ja elektronlampide, -torude,
elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide
monteerimiseks klaaskolbidesse

5

0

8475210000

– – masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoo
dete valmistamiseks

5

0

8475290000

– – muud

0

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

L 356/1029

Baasmäär

Kategooria

8475900000

– osad

5

0

8476210000

– – soojendus- või jahutusseadmetega

0

0

8476290000

– – muud

5

0

8476810000

– – soojendus- või jahutusseadmetega

5

0

8476890000

– – muud

5

0

8476900000

– osad

5

0

8477100000

– jugavalumasinad

0

0

8477200000

– ekstruuderid

0

0

8477300000

– õhkvalumasinad

0

0

8477400000

– vaakumvormimisseadmed ning muud termovor
mimisseadmed

0

0

8477510000

– – seadmed kummirehvide valamiseks või taasta
miseks, seadmed sisekummide valamiseks või
muuks vormimiseks

0

0

8477591000

– – – hüdraulilised pressid survevormimiseks

5

0

8477599000

– – – muud

5

0

8477800000

– muud masinad

0

0

8477900000

– osad

0

0

8478101000

– – sigarettidele filtrite paigaldamiseks

0

0

8478109000

– – muud

0

0

8478900000

– osad

0

0

8479100000

– kommunaal– ja ehitustöödeks

5

5

8479201000

– – ekstraheerimiseks

0

0

8479209000

– – muud

0

0

8479300000

– pressid puitlaastplaatide või puitkiudplaatide val
mistamiseks puidust või muust puitmaterjalist
ning muud seadmed puidu või korgi töötlemi
seks

0

0

Märkused

L 356/1030

Euroopa Liidu Teataja
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NANDINA
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24.12.2016

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

8479400000

– seadmed köie, trossi, nööri või kaabli valmista
miseks

0

0

8479500000

– tööstusrobotid, mujal nimetamata

0

0

8479600000

– aurustusega õhujahutid

0

0

8479810000

– – metallide töötlemiseks, k.a elektritraati pooli
dele kerivad mehhanismid

5

0

8479820000

– – seadmed segamiseks, sõtkumiseks, purustami
seks, peenestamiseks, sõelumiseks, difusioon
lõõmutuseks ja emulgeerimiseks

5

10

8479891000

– – – seebitööstuse jaoks

0

0

8479892000

– – – õhuniisutid ja -kuivatid (v.a rubriigi 8415
või 8424 seadmed)

10

0

8479893000

– – – pumbalaadne automaatne masinate määrde
seadis

5

0

8479894000

– – – naftajuhtmete jms hooldamiseks

15

10

8479895000

– – – mootoriga esiklaasi pühkimise mehhanis
mid

0

0

8479898000

– – – pressid

5

0

8479899000

– – – muud

15

10

8479900000

– osad

15

0

8480100000

– metallivalu vormkastid

5

10

8480200000

– valuvormi alused

5

10

8480300000

– valumudelid

10

5

8480410000

– – süste- või survevormimiseks

5

0

8480490000

– – muud

10

5

8480500000

– klaasivormid

5

10

8480600000

– mineraalainete valuvormid

0

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

L 356/1031

Baasmäär

Kategooria

8480711000

– – – žiletiaparaatide osade jaoks

5

5

8480719000

– – – muud

5

5

8480790000

– – muud

5

5

8481100000

– reduktsiooniventiilid rõhu reguleerimiseks

0

0

8481200000

– õlihüdrauliliste ning pneumoülekannete ventiilid

5

0

8481300000

– tagasilöögiklapid

5

0

8481400000

– ohutusklapid ja -ventiilid

0

0

8481801000

– – kodus kasutamiseks ette nähtud kraanid

20

10

8481802000

– – jaoturite ventiilid

5

0

8481803000

– – rehviventiilid

15

5

8481804000

– – kuulklapid

0

0

8481805100

– – – survele 13,8 megapaskalit või rohkem

10

0

8481805900

– – – muud

10

5

8481806000

– – muud väravaklapid

5

5

8481807000

– – ümarklapid
100 mm

0

0

8481808000

– – muud solenoidventiilid

5

0

8481809100

– – – jaotusventiilid

10

5

8481809900

– – – muud

10

5

8481901000

– – jaoturite ventiilide korpused

0

0

8481909000

– – muud

0

0

8482100000

– kuullaagrid

5

0

8482200000

– koonusrull-laagrid, k.a koonusrull-laagrite võrud

0

0

mõõdetud

läbimõõduga

kuni

Märkused
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8482300000

– sfäärilised rull-laagrid

0

0

8482400000

– nõellaagrid

0

0

8482500000

– silindriliste rullidega rull-laagrid

0

0

8482800000

– muud laagrid, k.a kombineeritud kuul-rull-laa
grid

0

0

8482910000

– – kuulid, rullid, nõelad

0

0

8482990000

– – muud

0

0

8483101000

– – õhusõidukite mootoritele

5

0

8483109100

– – – väntvõllid

0

0

8483109200

– – – nukkvõllid

0

0

8483109300

– – – painduvad võllid

0

0

8483109900

– – – muud

0

0

8483200000

– laagrikered sisseehitatud kuul– või rull-laagritega

0

0

8483301000

– – õhusõidukite mootoritele

0

0

8483309000

– – muud

5

5

8483403000

– – õhusõidukite mootoritele

5

0

8483409100

– – – käigukastid jm reduktorid

5

5

8483409200

– – – ajamid ja hammasülekanded, v.a eraldi
hammasrattad ning muud ülekandeelemen
did

0

0

8483409900

– – – muud

0

0

8483500000

– hoo-, rihma– ja plokirattad, k.a liitplokid

5

5

8483601000

– – sidurid

0

0

8483609000

– – muud

0

0

8483904000

– – eraldi hammas- või ketirattad ning muud üle
kandeelemendid;

0

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/1033

Baasmäär

Kategooria

8483909000

– – osad

5

0

8484100000

– komposiitmaterjalide tihendid

5

5

8484200000

– mehaanilised tihendid

5

0

8484900000

– muud

5

0

8486100000

– masinad ja seadmed pooljuhtkristallide (buulid)
või -plaatide (vahvlid) tootmiseks

0

0

8486200000

– masinad ja seadmed pooljuhtseadiste või elek
trooniliste integraallülituste tootmiseks

5

0

8486300000

– masinad ja seadmed lamekuvarite tootmiseks

0

0

8486400000

– selle peatüki märkuses 9c nimetatud masinad ja
seadmed

0

0

8486900000

– osad ja tarvikud

0

0

8487100000

– laevakruvid ja laevakruvide labad

5

0

8487901000

– – mitteautomaatsed määrdeseadised

15

0

8487902000

– – tihendirõngad (tihendid või fiksaatorid)

10

10

8487909000

– – muud

5

0

8501101000

– – mänguasjade mootorid

10

10

8501102000

– – universaalsed mootorid

5

0

8501109100

– – – alalisvoolumootorid

0

0

8501109200

– – – ühefaasilised vahelduvvoolumootorid

5

0

8501109300

– – – mitmefaasilised vahelduvvoolumootorid

5

0

8501201100

– – – käigukastide jm reduktoritega

0

0

8501201900

– – – muud

0

0

8501202100

– – – käigukastide jm reduktoritega

0

0

Märkused
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ET

NANDINA
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8501202900

– – – muud

5

0

8501311000

– – – käigukastide jm reduktoritega mootorid

0

0

8501312000

– – – muud mootorid

0

0

8501313000

– – – alalisvoolugeneraatorid

0

0

8501321000

– – – käigukastide jm reduktoritega mootorid

0

0

8501322100

––––

võimsusega kuni 7,5 KW

0

0

8501322900

––––

muud

0

0

8501324000

– – – alalisvoolugeneraatorid

0

0

8501331000

– – – käigukastide jm reduktoritega mootorid

0

0

8501332000

– – – muud mootorid

0

0

8501333000

– – – alalisvoolugeneraatorid

0

0

8501341000

– – – käigukastide jm reduktoritega mootorid

0

0

8501342000

– – – muud mootorid

0

0

8501343000

– – – alalisvoolugeneraatorid

0

0

8501401100

– – – käigukastide jm reduktoritega

0

0

8501401900

– – – muud

0

0

8501402100

– – – käigukastide jm reduktoritega

0

0

8501402900

– – – muud

0

0

8501403100

– – – käigukastide jm reduktoritega

0

0

8501403900

– – – muud

0

0

8501404100

– – – käigukastide jm reduktoritega

0

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8501404900

– – – muud

0

0

8501511000

– – – käigukastide jm reduktoritega

0

0

8501519000

– – – muud

0

0

8501521000

– – – võimsusega kuni 7,5 KW:

0

0

8501522000

– – – võimsusega üle 7,5 KW, kuid mitte üle
18,5 KW

0

0

8501523000

– – – võimsusega üle 18,5 KW, kuid mitte üle
30 KW

0

0

8501524000

– – – võimsusega üle 30 KW, kuid mitte üle
75 KW

0

0

8501530000

– – võimsusega üle 75 KW

0

0

8501611000

– – – võimsusega kuni 18,5 kVA

0

0

8501612000

– – – võimsusega üle 18,5 kVA, kuid mitte üle
30 kVA

5

0

8501619000

– – – muud

5

0

8501620000

– – võimsusega üle 75 kVA, kuid mitte üle
375 kVA

5

0

8501630000

– – võimsusega üle 375 kVA, kuid mitte üle
750 kVA

0

0

8501640000

– – võimsusega üle 750 kVA

0

0

8502111000

– – – vahelduvvoolumootorid

0

0

8502119000

– – – muud

0

0

8502121000

– – – vahelduvvoolumootorid

0

0

8502129000

– – – muud

0

0

8502131000

– – – vahelduvvoolumootorid

0

0

8502139000

– – – muud

0

0

8502201000

– – vahelduvvoolumootorid

0

0

Märkused
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Kategooria

8502209000

– – muud

0

0

8502310000

– – tuule jõul töötavad

0

0

8502391000

– – – vahelduvvoolumootorid

0

0

8502399000

– – – muud

0

0

8502400000

– pöörlevad elektrimuundurid

0

0

8503000000

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt ru
briikide 8501 ja 8502 seadmete juures

0

0

8504100000

– lahenduslampide või -torude ballasttakistid

15

10

8504211100

––––

võimsusega kuni 1 kVA

5

5

8504211900

––––

muud

15

10

8504219000

– – – muud

15

10

8504221000

– – – võimsusega üle 650 kVA, kuid mitte üle
1 000 kVA

15

10

8504229000

– – – muud

15

10

8504230000

– – võimsusega üle 10 000 kVA

0

0

8504311000

– – – võimsusega kuni 0,1 kVA

0

0

8504319000

– – – muud

0

0

8504321000

– – – võimsusega üle 1 kVA, kuid mitte üle
10 kVA

15

0

8504329000

– – – muud

15

0

8504330000

– – võimsusega üle 16 kVA, kuid mitte üle
500 kVA

15

10

8504341000

– – – võimsusega kuni 1 600 kVA

15

10

8504342000

– – – võimsusega üle 1 600 kVA, kuid mitte üle
10 000 kVA

15

10

Märkused
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Euroopa Liidu Teataja
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Kauba kirjeldus

L 356/1037

Baasmäär

Kategooria

8504343000

– – – võimsusega üle 10 000 kVA

0

0

8504401000

– – katkematu toiteallikas (UPS)

5

10

8504402000

– – elektroonilised starterid

5

10

8504409000

– – muud

0

0

8504501000

– – tööpingele kuni 260 V ja nimivoolule kuni
30 A

5

0

8504509000

– – muud

5

0

8504900000

– osad

0

0

8505110000

– – metallist

10

0

8505191000

– – – magnetribad, kummist või plastist

10

10

8505199000

– – – muud

10

5

8505200000

– elektromagnetilised kinnitusseadmed,
magnetsidurid ja elektromagnetpidurid

5

0

8505901000

– – elektromagnetid

5

0

8505902000

– – padrunid, klambrid jms seadmed

10

0

8505903000

– – elektromagnetilised tõsteseadmed

10

0

8505909000

– – osad

10

0

8506101100

– – – silindrilised

5

10

8506101200

– – – nööpelement

15

0

8506101900

– – – muud

15

10

8506109100

– – – silindrilised

15

10

8506109200

– – – nööpelement

15

0

8506109900

– – – muud

15

10

8506301000

– – silindrilised

15

0

8506302000

– – nööpelement

15

0

elektro
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Kategooria

8506309000

– – muud

15

0

8506401000

– – silindrilised

15

0

8506402000

– – nööpelement

15

0

8506409000

– – muud

15

0

8506501000

– – silindrilised

15

0

8506502000

– – nööpelement

5

0

8506509000

– – muud

15

0

8506601000

– – silindrilised

15

0

8506602000

– – nööpelement

15

0

8506609000

– – muud

15

0

8506801000

– – silindrilised

15

0

8506802000

– – nööpelement

15

0

8506809000

– – muud

15

0

8506900000

– osad

10

0

8507100000

– pliiakud, mida kasutatakse kolbmootorite käivi
tamisel

20

10

8507200000

– muud pliiakud

20

10

8507300000

– nikkel-kaadmium-akud

15

0

8507400000

– nikkelsulfaat-akud

15

0

8507800000

– muud akud

5

10

8507901000

– mahutid ja katted

5

0

8507902000

– separaatorid

5

0

8507903000

– – plaadid

10

10

8507909000

– – muud

5

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8508110000

– – võimsusega kuni 1 500 W ning kuni 20 l tol
mukoti või muu mahutiga

30

10

8508190000

– – muud

30

10

8508600000

– muud tolmuimejad

20

0

8508700000

– osad

10

5

8509401000

– – muud

20

5

8509409000

– – mikserid

30

5

8509801000

– – põranda-poleerimismasinad

20

5

8509802000

– – köögijäätmete peenestid

20

5

8509809000

– – muud

20

5

8509900000

– osad

10

5

8510100000

– pardlid

20

10

8510201000

– – juuste lõikamiseks

5

10

8510202000

– – lõikamiseks

5

10

8510300000

– epilaatorid

20

0

8510901000

– – lõikepead, kammterad, lõiketerad ja noaterad
nende seadmete jaoks

5

0

8510909000

– – muud

5

0

8511101000

– – õhusõidukite mootoritele

5

0

8511109000

– – muud

15

0

8511201000

– – õhusõidukite mootoritele

5

0

8511209000

– – muud

0

0

8511301000

– – õhusõidukite mootoritele

5

0

8511309100

– – – jaoturid

10

0

8511309200

– – – süütepoolid

10

0

8511401000

– – õhusõidukite mootoritele

5

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8511409000

– – muud

5

0

8511501000

– – õhusõidukite mootoritele

5

0

8511509000

– – muud

0

0

8511801000

– – õhusõidukite mootoritele

5

0

8511809000

– – muud

10

0

8511901000

– – õhusõidukite mootorite seadmete

5

0

8511902100

– – – kontaktmurdepunktid

10

10

8511902900

– – – muud

10

0

8511903000

– – süüteküünalde, v.a õhusõidukimootorite süü
teküünalde

10

0

8511909000

– – muud

0

0

8512100000

– jalgratastel kasutatavad laternad ja visuaalsignali
satsiooniseadmed

5

0

8512201000

– – esituled (v.a alamrubriigi 8539 10 00 hermee
tilised suundvalguslambid)

10

5

8512209000

– – muud

10

5

8512301000

– – helisignaal

10

10

8512309000

– – muud

10

10

8512400000

– klaasipuhastid, klaaside jäätumist ja udustumist
vältivad seadmed

5

0

8512901000

– – mootorsõidukite või jalgrataste klaasipuhastite
haarad ja terad

10

5

8512909000

– – muud

10

5

8513101000

– – ohutus

5

0

8513109000

– – muud

20

10

8513900000

– osad

0

0

8514100000

– takistusahjud (kaugküte)

5

10

8514200000

– dielektrilised ja induktsioonahjud

0

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8514301000

– – kaarahjud

0

0

8514309000

– – muud

5

0

8514400000

– muud seadmed materjalide kuumtöötlemiseks
induktsiooni või dielektriliste kadude abil

0

0

8514900000

– osad

5

0

8515110000

– – jootekolvid ja jootepüstolid

0

0

8515190000

– – muud

15

0

8515210000

– – automaatsed või poolautomaatsed

0

0

8515290000

– – muud

5

0

8515310000

– – automaatsed või poolautomaatsed

5

0

8515390000

– – muud

0

0

8515801000

– – ultraheliseadmed

5

0

8515809000

– – muud

5

0

8515900000

– osad

0

0

8516100000

– elektrilised kiir– või mahtboilerid ja sukeldus
kuumutid (k.a keeduspiraalid)

20

10

8516210000

– – soojusakumulaator-radiaatorid

20

5

8516291000

– – – ahjud

20

5

8516299000

– – – muud

20

5

8516310000

– – juuksekuivatid (föönid)

30

10

8516320000

– – muud juuksuriseadmed

20

10

8516330000

– – kätekuivatusaparaadid

20

5

8516400000

– elektritriikrauad

20

10

8516500000

– mikrolaineahjud

30

10

8516601000

– – ahjud

30

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8516602000

– – pliidid

30

10

8516603000

– – ahjud, elektrigrillid ja -rösterid

20

10

8516710000

– – kohvi– ja teekannud ja -keetjad

20

5

8516720000

– – leivaröstrid

20

5

8516790000

– – muud

20

0

8516800000

– elektrikütte regulaatorid

5

10

8516900000

– osad

5

0

8517110000

– – traadita tavatelefonid

10

0

8517120010

– – täielikult lahtivõetud

15

10

8517120090

– – muud

15

10

8517180000

– – muud

10

0

8517610000

– – tugijaamad

5

0

8517621000

– – – automaatsed telefonide ja telegraafide lüli
tusseadmed

10

0

8517622000

– – – sideseadmed kandjate voo liinisüsteemide
või digitaalliinisüsteemide jaoks

0

0

8517629000

– – – muud

5

0

8517691000

– – – videofonid

10

0

8517692000

– – – raadiotelefoniside ja raadiotelegraafi vastu
võtuaparaadid

5

0

8517699000

– – – muud

5

0

8517700000

– osad

0

0

8518100000

– mikrofonid ja nende alused

15

0

8518210000

– – valjuhääldid, ühekaupa korpuses

15

0

8518220000

– – valjuhääldid, mitmekaupa korpuses

15

0

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8518290000

– – muud

10

0

8518300000

– kõrvaklapid ja kuularid, komplektis mikrofoniga
või mikrofonita

15

10

8518400000

– elektrilised helisagedusvõimendid

15

0

8518500000

– elektriline helivõimendusaparatuur

15

0

8518901000

– koonused, membraanid, kolgid

10

10

8518909010

– – – ümbrised, furnituurid või kapid

5

5

8518909090

– – – muud

10

5

8519200000

– müntide, paberraha, pangakaartide, žetoonide
või muude maksevahenditega käitatavad sead
med

20

5

8519301000

– – automaatseadisega plaatide vahetamiseks

20

5

8519309000

– – muud

20

5

8519500000

– telefonide automaatvastajad

20

10

8519811000

– – – kassettpleierid

20

5

8519812000

– – – optiliste lugemissüsteemide taasesitusapara
tuur

20

10

8519819000

– – – muud

20

10

8519891000

– – – plaadimängijad

20

5

8519899000

– – – muud

20

10

8521100000

– magnetlindiga

20

10

8521901000

– – mida kasutatakse laserplaatide (CD) salvesta
miseks

20

0

8521909010

– – täielikult lahtivõetud

20

10

8521909090

– muud

20

10

8522100000

– nõelhelipead

15

0

8522902000

– – furnituur või karbid

5

5

8522903000

– – kinnitamata safiirid ja teemandid grammofoni
nõelte jaoks

5

10

Märkused
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Kategooria

8522904000

– – optiliste lugemissüsteemide taasesitusmehha
nismid

5

0

8522905000

– – kassetitüüpi taasesitusmehhanismid

5

0

8522909000

– – muud

5

5

8523210000

– – magnetribaga kaardid

25

10

8523291000

– – – magnetplaadid

15

10

8523292100

––––

laiusega kuni 4 mm

15

0

8523292200

––––

laiusega üle 4 mm, kuid mitte üle
6,5 mm

15

0

8523292300

––––

laiusega üle 6,5 mm

15

0

8523293100

––––

laiusega kuni 4 mm

15

0

8523293200

––––

laiusega üle 4 mm, kuid mitte üle
6,5 mm

15

0

8523293300

––––

laiusega üle 6,5 mm

15

0

8523299010

––––

muu kui heli või pildi taasesitamiseks

15

5

8523299090

––––

muud

15

0

8523401000

– – salvestuseta

5

10

8523402100

– – – heli taasesituseks

15

10

8523402200

– – – kujutiste või kujutiste ja heli taasesituseks

25

10

8523402900

– – – muud

15

10

8523510000

– – pooljuht-püsisalvestid

15

0

8523520000

– – kiipkaardid

0

0

8523591000

– – – kaugsiirdekaardid ja -lipikud

0

0

8523599000

– – – muud

15

10
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Kategooria

8523801000

– – kettad (tühjad või salvestistega), ribad, filmid
ja teised töödeldud matriitsid ja etalonid

15

10

8523802100

– – – hariduslik

15

10

8523802900

– – – muud

15

10

8523803000

– – muu kui heli või pildi taasesitamiseks

15

10

8523809000

– – muud

15

10

8525501000

– – raadioringhäälingu jaoks

15

0

8525502000

– – televisiooni jaoks

15

0

8525601000

– – raadiotelefonside või raadiotelegraafi jaoks

15

0

8525602000

– – raadioringhäälingu jaoks

15

0

8525801000

– telekaamerad

5

0

8525802000

– – digitaalkaamerad ja salvestavad videokaame
rad

25

10

8526100000

– radarseadmed

5

0

8526910000

– raadionavigatsiooni abiaparatuur

5

0

8526920000

– – raadiokaugjuhtimisseadmed

5

0

8527120000

– – raadiovastuvõtjaga
pleierid

kassett

20

10

8527130000

– – muud aparaadid, ühitatud helisalvestus– või
-taasesitusseadmega

20

10

8527190000

– – muud

20

5

8527210010

– – täielikult lahtivõetud

0

0

8527210090

– – muud

20

10

8527290000

– – muud

20

10

taskuformaadis

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8527910000

– – ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega

20

10

8527920000

– – helisalvestus– või -taasesitusseadmeta, ühita
tud ajanäitajaga (kellaga)

20

10

8527990000

– – muud

20

10

8528410000

– – üksnes või peamiselt rubriigi 8471 automaat
setes andmetöötlussüsteemides (arvutites) ka
sutatavat tüüpi

0

0

8528490000

– – muud

20(*): ekraani läbimõõduga
kuni 20 tolli 5 % + 73,11
USD, ekraani läbimõõduga
20–32 tolli 5 % + 140,32
USD, ekraani läbimõõduga
32–41 tolli 5 % + 158,14
USD, ekraani läbimõõduga
41–50 tolli 5 % + 158,14
USD, ekraani läbimõõduga
kuni 50 tolli 20 %

10

8528510000

– – üksnes või peamiselt rubriigi 8471 automaat
setes andmetöötlussüsteemides (arvutites) ka
sutatavat tüüpi

0

0

8528590000

– – muud

20(*):ekraani läbimõõduga
kuni 20 tolli 5 % + 73,11
USD, ekraani läbimõõduga
20–32 tolli 5 % + 140,32
USD, ekraani läbimõõduga
32–41 tolli 5 % + 158,14
USD, ekraani läbimõõduga
41–50 tolli 5 % + 158,14
USD, ekraani läbimõõduga
kuni 50 tolli 20 %

10

8528610000

– – üksnes või peamiselt rubriigi 8471 automaat
setes andmetöötlussüsteemides (arvutites) ka
sutatavat tüüpi

0

0

8528690000

– – muud

20

0

8528710000

– – ei sisalda kuvarit ega ekraani

20

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

20

10

20(*):ekraani läbimõõduga
kuni 20 tolli 5 % + 39,97
USD, ekraani läbimõõduga
20–32 tolli 5 % + 73,11
USD, ekraani läbimõõduga
23–41 tolli 5 % + 140,32
USD, ekraani läbimõõduga
41–50 tolli 5 % + 158,14
USD, ekraani läbimõõduga
üle 50 tolli 20 %

10

8528720010

– – – täielikult lahtivõetud

8528720090

– – – muud

8528730000

– – muud mustvalge või muu monokromaatilise
pildiga

20

10

8529101000

– – ferriitantennid

10

0

8529102000

– – paraboolantennid

15

10

8529109000

– – muud; osad

15

10

8529901010

– – – ümbrised ja esikaaned

0

0

8529901090

– – – muud

15

0

8529902000

– – kaardid trükitud või pinnale kinnitatud osa
dega

5

10

8529909000

– – muud

20

5

8530100000

– raudteede ja trammiteede seadmed

15

0

8530801000

– – valgusfoorid ja nende kontrollkarbid

15

10

8530809000

– – muud

15

0

8530900000

– osad

10

0

8531100000

– valve– või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed jms

15

10

8531200000

– vedelkristalle (LCD) või valgusdioode (LED) sisal
davad näitpaneelid

5

0

8531800000

– muud seadmed

15

10
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Kategooria

8531900000

– osad

5

0

8532100000

– fikseeritud mahtuvusega elektrikondensaatorid,
kasutamiseks sagedustel 50/60 Hz ning reaktiiv
võimsusel üle 0,5 kVAr (tugevvoolukondensaato
rid)

5

0

8532210000

– – tantaal

0

0

8532220000

– – alumiinium-elektrolüütkondensaatorid

5

0

8532230000

– – ühekihilised keraamilised kondensaatorid

0

0

8532240000

– – mitmekihilised keraamilised kondensaatorid

0

0

8532250000

– – paberkondensaatorid ja plastkondensaatorid

0

0

8532290000

– – muud

0

0

8532300000

– muudetava või reguleeriva mahtuvusega konden
saatorid

5

0

8532900000

– osad

5

0

8533100000

– süsinik-püsitakistid (mass– või pindtakistid)

0

0

8533210000

– – võimsusega kuni 20 W

5

0

8533290000

– – muud

0

0

8533311000

– – – reostaadid tööpingele kuni 260 V ja nimi
voolule kuni 30 A

10

0

8533312000

– – – potentsiomeetrid

0

0

8533319000

– – – muud

10

0

8533391000

– – – reostaadid tööpingele kuni 260 V ja nimi
voolule kuni 30 A

0

0

8533392000

– – – muud reostaadid

0

0

8533393000

– – – potentsiomeetrid

0

0

8533399000

– – – muud

0

0
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8533401000

– – reostaadid tööpingele kuni 260 V ja nimivoo
lule kuni 30 A

0

0

8533402000

– – muud reostaadid

0

0

8533403000

– – süsinikpotentsiomeetrid

0

0

8533404000

– – muud potentsiomeetrid

0

0

8533409000

– – muud

0

0

8533900000

– osad

10

0

8534000000

Trükilülitused

0

0

8535100000

– kaitsmed

0

0

8535210000

– – pingele alla 72,5 kV

5

0

8535290000

– – muud

0

0

8535300000

– lahklülitid ja sisselülitus-katkestuslülitid

5

0

8535401000

– – piksepingelahendid ja pingepiirikud

5

0

8535402000

– – liigpingepiirikud

5

0

8535901000

– – kommutaatorid

5

0

8535909000

– – muud

5

0

8536101000

– – kaitsmed kaubagrupi 87 sõidukitele

0

0

8536102000

– – muud, tööpingele kuni 260 V ja nimivoolule
kuni 30 A

15

10

8536109000

– – muud

15

10

8536202000

– – tööpingele kuni 260 V ja nimivoolule kuni
100 A

5

5

8536209000

– – muud

5

5

8536301100

– – – tühjendusseadmed koos gaasilises keskkon
nas elektroodidega telefoniliinide kaitseks

5

0

8536301900

– – – muud

5

0
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Baasmäär
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8536309000

– – muud

5

0

8536411000

– – – nimivoolule kuni 30 A

5

0

8536419000

– – – muud

5

0

8536491100

––––

kontaktorid

0

0

8536491900

––––

muud

0

0

8536499000

– – – muud

15

0

8536501100

– – – grupi 87 sõidukite jaoks

5

0

8536501900

– – – muud

0

0

8536509000

– – muud

0

0

8536610000

– – lambikinnistused

5

10

8536690000

– – muud

5

10

8536700000

– optiliste kiudude, optiliste kiudude kimpude ja
kiudoptiliste kaablite pistikühendused

0

0

8536901000

– – seadmed ühenduste tegemiseks vooluringi või
vooluringis, pingega kuni 260 V ja nimivool
uga mitte üle 30 A

0

0

8536902000

– – terminalid pingele kuni 24 V

5

0

8536909000

– – muud

5

0

8537101000

– – programmeeritavad kontrollerid (PLC)

15

10

8537109000

– – muud

15

5

8537200000

– pingele üle 1 000 V

15

0

8538100000

– puldid, paneelid, konsoolid, jaotuskilbid jms alu
sed rubriigis 8537, aparatuuriga komplekteeri
mata

5

5

8538900000

– muud

5

5

8539100000

– hermeetilised suundvalguslambid

15

0
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Baasmäär

Kategooria

8539210000

– – volfram-halogeenlambid

15

10

8539221000

– – – mini-

15

10

8539229000

– – – muud

15

10

8539291000

– – – rubriigi 8512 tänavavalgustusele või sig
naalseadmetele, v.a sisevalgustus

15

10

8539292000

– – – mini-

15

10

8539299000

– – – muud

15

10

8539311000

– – – sirged torud

0

0

8539312000

– – – ümarad torud

0

0

8539313000

– – – kompaktsed, integreeritud või mitte

0

0

8539319000

– – – muud

0

0

8539320000

– – elavhõbe-kvartslambid või naatriumlambid;
metallhaliidlambid

30

5

8539392000

– – – välklambid

15

10

8539399000

– – – muud

15

10

8539410000

– – kaarlambid

5

10

8539490000

– – muud

5

10

8539901000

– – kruvitüüpi alused

0

0

8539909000

– – muud

0

0

8540110000

– – värvus

0

0

8540120000

– – mustvalge või muu monokromaatilise pildiga

5

0

8540200000

– telekaamerate kineskoobid; muundurtorud ja või
mendustorud (fotokordistid); muud fotokatood
torud

5

0

8540400000

– andme/graafikakuvarite torud, värvipildiga, he
lenduva ekraanipunkti mõõtmetega alla 0,4 mm

5

0

8540500000

– andme/graafikakuvarite torud, mustvalge või
muu monokromaatilise pildiga

5

0
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Kategooria

8540600000

– muud elektronkiiretorud

5

0

8540710000

– – magnetronid

5

0

8540720000

– – klüstronid

0

0

8540790000

– – muud

5

0

8540810000

– – vastuvõtja- või võimenditorud

5

0

8540890000

– – muud

5

0

8540910000

– – elektronkiiretorudega

5

0

8540990000

– – muud

5

0

8541100000

– dioodid (v.a fotodioodid ja valgusdioodid)

5

0

8541210000

– – kaovõimsusega kuni 1 W

0

0

8541290000

– – muud

0

0

8541300000

– türistorid, diiakid ja triiakid, v.a valgustundlikud

5

0

8541401000

– – fotogalvaanilised elemendid, mooduliteks või
paneelideks kokkumonteeritud või mitte

0

0

8541409000

– – muud

0

0

8541500000

– muud pooljuhtseadised

0

0

8541600000

– alusele monteeritud piesoelektrilised kristallid

5

0

8541900000

– osad

0

0

8542310000

– – protsessorid ja kontrollerid, koos mälu, muun
durite, vooluringide, võimenditega, kell- ja aja
ringiga või muude vooluahelatega või ilma

0

0

8542320000

– – mälud

0

0

8542330000

– – võimendid

0

0

8542390000

– – muud

0

0

8542900000

– osad

0

0
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8543100000

– elementaarosakeste kiirendid

5

0

8543200000

– signaaligeneraatorid

10

5

8543300000

– seadmed ja aparatuur galvaankatmiseks, elektro
lüüsiks või elektroforeesiks

10

5

8543701000

– – elektrikarjuste toiteseadmed

5

0

8543702000

– – metallidetektorid

0

0

8543703000

– – kaugjuhtimisseadmed

0

0

8543709000

– – muud

0

0

8543900000

– osad

0

0

8544110000

– – vask-

10

10

8544190000

– – muud

10

10

8544200000

– koaksiaalkaablid jm koaksiaalsed elektrijuhtmed

15

10

8544300000

– juhtmekomplektid süüteküünaldele jm liiklusva
hendites kasutatavad juhtmekomplektid

15

10

8544421000

– – – sideseadmete

15

10

8544422000

– – – muud vasktooted

15

10

8544429000

– – – muud

15

10

8544491000

– – – vask-

15

10

8544499000

– – – muud

15

10

8544601000

– – vask-

15

10

8544609000

– – muud

15

10

8544700000

– kiudoptilised kaablid (kiudvalgusjuhtmed)

0

0

8545110000

– – ahjudele

0

0

8545190000

– – muud

0

0

8545200000

– süsiharjad

0

0
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8545902000

– – aku süsiharjad

5

0

8545909000

– – muud

0

0

8546100000

– klaasist

5

0

8546200000

– keraamikast

10

10

8546901000

– – ränifosfiidist

5

10

8546909000

– – muud

5

10

8547101000

– – süüteküünalde katted

10

0

8547109000

– – muud

10

0

8547200000

– plastist isolatsioonivahendid

0

0

8547901000

– – torud ja nende liitmikud, mitteväärismetallist,
seestpoolt isoleeritud

0

0

8547909000

– – muud

10

0

8548100010

– – sisaldab ferriide

15

0

8548100090

– – muud

15

0

8548900020

– – sisaldab ferriide

5

0

8548900090

– – muud

15

0

8601100000

– toitega väliselt elektriallikalt

5

0

8601200000

– toitega akudelt

0

0

8602100000

– diiselelektrivedurid

5

0

8602900000

– muud

5

0

8603100000

– toitega väliselt elektriallikalt

5

0

8603900000

– muud

5

0

8604001000

– iseliikuvad

5

0

8604009000

– muud

5

0
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8605000000

Raudteel või trammiteel sõitvad reisijatevagunid;
pagasivagunid, postivagunid jm eriotstarbelised va
gunid (v.a rubriigis 8604 nimetatud)

20

0

8606100000

– tsisternvagunid jms

20

10

8606300000

– isetühjenevad
vagunid,
8606 10 nimetatud

20

10

8606910000

– – kinnised

20

10

8606920000

– lahtised, liikumatute üle 60 cm kõrguste külge
dega

20

10

8606990000

– – muud

20

0

8607110000

– – vedavad pöördvankrid

5

0

8607120000

– – muud pöördvankrid ja bissel-tüüpi pöördvan
krid

5

0

8607190000

– – muud, sh osad

5

0

8607210000

– – õhkpidurid ja nende osad

5

0

8607290000

– – muud

5

0

8607300000

– konksud jm haakeseadmed, puhvrid ja nende
osad

5

0

8607910000

– – vedurite

5

0

8607990000

– – muud

5

0

8608000000

Raudteede ja trammiteede teeseadmed ja -tarvikud;
raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede,
parklate, sadamate ja lennuväljade mehaanilised
(kaasa arvatud elektromehaanilised) märguande-,
ohutus- ja liikluskorraldusseadmed; nimetatud
seadmete osad

15

5

8609000000

Mahutid (k.a mahutid vedelike transpordiks), mis
on spetsiaalselt konstrueeritud ning varustatud ühe
või mitme transpordiliigi jaoks

15

0

8701100000

– käsitraktorid ehk üheteljelised aiatraktorid

0

0

8701200080

– – täielikult lahtivõetud

0

0

v.a

alamrubriigis
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8701200090

– – muud

0

0

8701300000

– roomiktraktorid

0

0

8701900000

– muud

0

0

8702101080

– – – täielikult lahtivõetud

0

0

8702101090

– – – muud

35

10

8702109080

––––

0

0

8702109090

– – – muud

10

7

8702901080

– – – täielikult lahtivõetud

0

0

8702901090

– – – muud

10

0

8702909180

– – – täielikult lahtivõetud

0

0

8702909190

––––

35

10

8702909980

– – – täielikult lahtivõetud

0

0

8702909991

––––

hübriidsõidukid

0

0

8702909992

––––

hübriidsõidukid, täielikult lahtivõetud

3

0

8702909999

––––

muud

0

0

8703100000

– mootorsõidukid lumel sõitmiseks; golfiautod jms
sõidukid

20

5

8703210080

– – – täielikult lahtivõetud

10 %, väärtuseline vähenda
tud tollitariifi %, mida ko
haldatakse tootes sisaldu
vate Ecuadori toodete prot
sendiosa alusel vastavalt
COMEXi määruse nr 65 II
lisale, miinimumtariif 5 %

7

8703210090

– – – muud

35

7

8703221080

––––

täielikult lahtivõetud

10 %, väärtuseline vähenda
tud tollitariifi %, mida ko
haldatakse tootes sisaldu
vate Ecuadori toodete prot
sendiosa alusel vastavalt
COMEXi määruse nr 65 II
lisale, miinimumtariif 5 %

7

8703221090

––––

muud

40

7

täielikult lahtivõetud

muud
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Baasmäär

Kategooria

10 %, väärtuseline vähenda
tud tollitariifi %, mida ko
haldatakse tootes sisaldu
vate Ecuadori toodete prot
sendiosa alusel vastavalt
COMEXi määruse nr 65 II
lisale, miinimumtariif 5 %

7

40

7

8703229080

––––

täielikult lahtivõetud

8703229090

––––

muud

8703231080

––––

täielikult lahtivõetud

10 % ja 14 %, väärtuseline
vähendatud tollitariifi %,
mida kohaldatakse tootes
sisalduvate Ecuadori too
dete protsendiosa alusel
vastavalt COMEXi määruse
nr 65 II lisale, miinimumta
riif 4,38 %

7

8703231090

––––

muud

40 %, 35 % ainult sõiduki
tele töömahuga üle
1 900 cm3

7

8703239080

––––

täielikult lahtivõetud

10 % ja 14 %, väärtuseline
vähendatud tollitariifi %,
mida kohaldatakse tootes
sisalduvate Ecuadori too
dete protsendiosa alusel
vastavalt COMEXi määruse
nr 65 II lisale, miinimumta
riif 4,38 %

7

8703239090

––––

muud

40 %, 35 % ainult sõiduki
tele mootori töömahuga
üle 1 900 cm3

7

8703241080

– – – täielikult lahtivõetud

18 %, väärtuseline vähenda
tud tollitariifi %, mida ko
haldatakse tootes sisaldu
vate Ecuadori toodete prot
sendiosa alusel vastavalt
COMEXi määruse nr 65 II
lisale, miinimumtariif
4,38 %

7

8703241090

––––

muud

35

7

8703249080

––––

täielikult lahtivõetud

18 %, väärtuseline vähenda
tud tollitariifi %, mida ko
haldatakse tootes sisaldu
vate Ecuadori toodete prot
sendiosa alusel vastavalt
COMEXi määruse nr 65 II
lisale, miinimumtariif
4,38 %

7
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8703249090

––––

muud

8703311080

––––

täielikult lahtivõetud

8703311090

––––

muud

8703319080

––––

täielikult lahtivõetud

8703319090

––––

muud

8703321080

––––

täielikult lahtivõetud

8703321090

––––

muud

8703329080

– – – täielikult lahtivõetud

8703329090

––––

muud

8703331080

––––

täielikult lahtivõetud

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

35

7

10 %, väärtuseline vähenda
tud tollitariifi %, mida ko
haldatakse tootes sisaldu
vate Ecuadori toodete prot
sendiosa alusel vastavalt
COMEXi määruse nr 65 II
lisale, miinimumtariif 5 %

7

40

7

10 %, väärtuseline vähenda
tud tollitariifi %, mida ko
haldatakse tootes sisaldu
vate Ecuadori toodete prot
sendiosa alusel vastavalt
COMEXi määruse nr 65 II
lisale, miinimumtariif 5 %

7

40

7

10 % ja 14 %, väärtuseline
vähendatud tollitariifi %,
mida kohaldatakse tootes
sisalduvate Ecuadori too
dete protsendiosa alusel
vastavalt COMEXi määruse
nr 65 II lisale, miinimumta
riif 5 %

7

40

7

10 % ja 14 %, väärtuseline
vähendatud tollitariifi %,
mida kohaldatakse tootes
sisalduvate Ecuadori too
dete protsendiosa alusel
vastavalt COMEXi määruse
nr 65 II lisale, miinimumta
riif 5 %

7

40

7

14 % ja 18 %, väärtuseline
vähendatud tollitariifi %,
mida kohaldatakse tootes
sisalduvate Ecuadori too
dete protsendiosa alusel
vastavalt COMEXi määruse
nr 65 II lisale, miinimumta
riif 5 %

7
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Baasmäär

Kategooria

40

7

14 % ja 18 %, väärtuseline
vähendatud tollitariifi %,
mida kohaldatakse tootes
sisalduvate Ecuadori too
dete protsendiosa alusel
vastavalt COMEXi määruse
nr 65 II lisale, miinimumta
riif 5 %

7

8703331090

––––

muud

8703339080

––––

täielikult lahtivõetud

8703339090

––––

muud

40

7

8703900080

– – täielikult lahtivõetud

14 % ja 18 %, väärtuseline
vähendatud tollitariifi %,
mida kohaldatakse tootes
sisalduvate Ecuadori too
dete protsendiosa alusel
vastavalt COMEXi määruse
nr 65 II lisale, miinimumta
riif 5 %

7

8703900091

––––

hübriidsõidukid

35(*): 0 %, ainult sõidukid
mootori töömahuga 0 kuni
2 000 cm3; 10 %, ainult
sõidukid mootori töömah
uga 2 001 kuni 3 000 cm3;
20 %, ainult sõidukid moo
tori töömahuga 3 001 kuni
4 000 cm3;
35 %, sõidukid mootori
töömahuga üle 4 000 cm3

7

8703900092

––––

hübriidsõidukid, täielikult lahtivõetud

14 % ja 18 %, väärtuseline
vähendatud tollitariifi %,
mida kohaldatakse tootes
sisalduvate Ecuadori too
dete protsendiosa alusel
vastavalt COMEXi määruse
nr 65 II lisale, miinimumta
riif 5 %

7

8703900099

– muud

35

7

8704100080

– – täielikult lahtivõetud

3

0

8704100090

– – muud

15

0

8704211080

––––

täielikult lahtivõetud

5 % kuni 9 %, väärtuseline
vähendatud tollitariifi %,
mida kohaldatakse tootes
sisalduvate Ecuadori too
dete protsendiosa alusel
vastavalt COMEXi määruse
nr 65 II lisale, miinimumta
riif 5 %

10

8704211090

––––

muud

40

10
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8704219080

––––

täielikult lahtivõetud

0

0

8704219090

––––

muud

10

10

8704221080

––––

täielikult lahtivõetud

0

0

8704221090

––––

muud

10

10

8704222080

––––

täielikult lahtivõetud

0

0

8704222090

––––

muud

10

10

8704229080

––––

täielikult lahtivõetud

0

0

8704229090

––––

muud

10

5

8704230080

– – – täielikult lahtivõetud

0

0

8704230090

– – – muud

10

5

8704311080

––––

täielikult lahtivõetud

5 % kuni 9 %, väärtuseline
vähendatud tollitariifi %,
mida kohaldatakse tootes
sisalduvate Ecuadori too
dete protsendiosa alusel
vastavalt COMEXi määruse
nr 65 II lisale, miinimumta
riif 5 %

10

8704311090

––––

muud

40

10

8704319080

––––

täielikult lahtivõetud

0

0

8704319090

––––

muud

10

10

8704321080

––––

täielikult lahtivõetud

3

0

8704321090

––––

muud

10

10

8704322080

––––

täielikult lahtivõetud

3

0

8704322090

––––

muud

15

10

8704329080

––––

täielikult lahtivõetud

3

0

8704329090

––––

muud

10

10

8704900080

– – täielikult lahtivõetud

0

0
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Baasmäär
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8704900091

– – – hübriidsõidukid

35(*): 0 %, ainult sõidukid
mootori töömahuga 0 kuni
2 000 cm3; 10 %, ainult
sõidukid mootori töömah
uga 2 001 kuni 3 000 cm3;
20 %, ainult sõidukid moo
tori töömahuga 3 001 kuni
4 000 cm3;
35 %, sõidukid mootori
töömahuga üle 4 000 cm3

10

8704900092

– – – hübriidsõidukid, täielikult lahtivõetud

14 % ja 18 %, väärtuseline
vähendatud tollitariifi %,
mida kohaldatakse tootes
sisalduvate Ecuadori too
dete protsendiosa alusel
vastavalt COMEXi määruse
nr 65 II lisale, miinimumta
riif 5 %

10

8704900099

– – – muud

10

10

8705100000

– autokraanad

5

0

8705200000

– mobiilsed puurimismasinad

10

0

8705300000

– tuletõrjeautod

10

5

8705400000

– betoonisegamisautod

10

0

8705901100

– – – tänavapuhastusautod

10

0

8705901900

– – – muud

10

10

8705902000

– – – röntgeniautod

5

0

8705909000

– – muud

10

0

8706001080

– – täielikult lahtivõetud

0

0

8706001090

– – muud

35

5

8706002180

– – – täielikult lahtivõetud

0

0

8706002190

– – – muud

10

0

8706002980

– – – täielikult lahtivõetud

0

0

8706002990

– – – muud

10

0

8706009180

– – – täielikult lahtivõetud

40(*): väärtuseline vähenda
tud tollitariifi %, mida ko
haldatakse tootes sisaldu
vate Ecuadori toodete prot
sendiosa alusel vastavalt
COMEXi määruse nr 65 II
lisale, miinimumtariif 5 %

7
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8706009190

– – – muud

10

10

8706009280

– – – täielikult lahtivõetud

0

0

8706009290

– – – muud

10

10

8706009980

– – täielikult lahtivõetud

3

0

8706009991

– – – hübriidsõidukid

0

0

8706009992

– – – hübriidsõidukid, täielikult lahtivõetud

0

0

8706009999

– – – muud

10

10

8707100000

– rubriigi 8703 sõidukite

15

10

8707901000

– – rubriigi 8702 sõidukite

15

10

8707909000

– – muud

15

10

8708100000

– kaitserauad ja nende osad

15

10

8708210000

– – turvavööd

15

0

8708291000

– – – autode pehmed ülaosad

15

10

8708292000

– – – poritiivad, mootorikatted, küljed, uksed ja
nende osad

15

10

8708293000

– – – eesmised õhuavad (ribakatikud, restid)

15

10

8708294000

– – – armatuurlauad

15

10

8708295000

– – – raamitud aknad; aknad, kas raamitud või
raamimata, varustatud soojustakistite või
elektriliste ühendustega või mitte

15

10

8708299000

– – – muud

15

5

8708301000

– – paigaldatud hõõrdkatted

10

10

8708302100

– – – trumlid

15

5

8708302200

– – – suruõhusüsteemid

5

0

8708302300

– – – hüdraulilised süsteemid:

5

0

8708302400

– – – võimendpidurid

5

0

Märkused
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NANDINA
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Kauba kirjeldus
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Baasmäär

Kategooria

8708302500

– – – kettad

5

5

8708302900

– – – muud osad

10

0

8708401000

– – käigukastid

5

0

8708409000

– – muud

5

0

8708501100

– – – diferentsiaaliga sõiduteljed

5

0

8708501900

– – – osad

5

0

8708502100

– – – vabasillad

5

0

8708502900

– – – osad

5

0

8708701000

– – rattad ja nende osad

10

5

8708702000

– – veljed (laagri kaitsekapslid, katted) ja muud
tarvikud

10

5

8708801000

– – kuulliigendid ja nende osad

5

0

8708802000

– – amortisaatorid ja nende osad

5

0

8708809000

– – muud

10

10

8708910000

– – radiaatorid ja nende osad

10

5

8708920000

– – summutid ja summutitorud; nende osad

10

5

8708931000

– – – sidurid

5

0

8708939100

––––

plaadid (pressid) ja kettad

10

5

8708939900

––––

muud

10

5

8708940000

– – roolirattad, roolisambad ja roolikarbid; nende
osad

5

5

8708950000

– – täispuhumissüsteemiga
osad

10

10

8708991100

––––

šassiraamid

10

10

8708991900

––––

osad

10

0

8708992100

––––

kardaaniülekanded

5

0

turvapadjad;

nende

Märkused
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Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

8708992900

––––

osad

5

0

8708993100

––––

mehaanilised süsteemid

5

0

8708993200

– – – hüdraulilised süsteemid

5

0

8708993300

––––

klemmid

5

0

8708993900

––––

muud osad

5

0

8708994000

– – – roomikud ja nende osad

5

0

8708995000

– – – kütusepaagid

10

10

8708999600

––––

laadurid ja turvavööde blokeerumisandu
rid

5

5

8708999920

–––––

elektrilised rakmed rubriikide 8701–
8705 sõidukitele

10

10

8708999990

–––––

muud

10

10

8709110000

– – elektrilised

5

0

8709190000

– – muud

10

10

8709900000

– osad

10

0

8710000000

Tankid jm soomusmasinad, ka relvadega varusta
tud, ning nende osad

20

10

8711100010

– – täielikult lahtivõetud

0

0

8711100090

– – muud

30

10

8711200010

– – täielikult lahtivõetud

0

0

8711200090

– – muud

30

10

8711300010

– – täielikult lahtivõetud

0

0

8711300090

– – muud

30

10

8711400010

– – täielikult lahtivõetud

5

10
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Kauba kirjeldus
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Baasmäär

Kategooria

8711400090

– – muud

30

10

8711500010

– – täielikult lahtivõetud

5

10

8711500090

– – muud

30

10

8711900010

– – täielikult lahtivõetud

5

10

8711900090

– – muud

30

10

8712000000

Jalgrattad jm rattad (k.a velorikšad ja kolmerattali
sed veojalgrattad), mootorita

30

10

8713100000

– mehaanilise jõuallikata

0

0

8713900000

– muud

0

0

8714110000

– – sadulad (istmed)

10

10

8714190000

– – muud

10

10

8714200000

– puudega inimestele mõeldud kärudele ja muu
dele sõidukitele

0

0

8714910000

– – raamid ja kahvlid ning nende osad

5

0

8714921000

– – – rattaveljed (rõngad)

5

0

8714929000

– – – kodarad

5

0

8714930000

– – rummud (v.a vabajooksud ja trummelpidurid)
ning vabajooksu ketirattad

10

0

8714940000

– – pidurid, k.a vabajooksud ja trummelpidurid,
nende osad

5

0

8714950000

– – sadulad (istmed)

10

0

8714960000

– – pedaalid ja väntmehhanism ning nende osad

10

0

8714990000

– – muud

10

10

8715001000

– lapsevankrid jms

20

10

8715009000

– osad

15

10

8716100000

– furgoonhaagised ja poolhaagised pidevaks elami
seks või turismiks

20

10

Märkused
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Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

8716200000

– peale- või mahalaadimisseadmega haagised ja
poolhaagised põllumajanduslikuks otstarbeks

20

7

8716310000

– – tsisternhaagised ja -poolhaagised

20

10

8716390000

– – muud

20

10

8716400000

– muud haagised ja poolhaagised

20

10

8716801000

– – kärud

20

5

8716809000

– – muud

20

5

8716900000

– osad

5

0

8801000000

Õhupallid ja dirižaablid; purilennukid, deltaplaanid
jm mootorita õhusõidukid

10

0

8802110000

– – tühimassiga kuni 2 000 kg

5

0

8802120000

– – tühimassiga üle 2 000 kg

5

0

8802201000

– – lennukid, mille suurim stardimass ei ületa
5 700 kg, v.a need, mis on mõeldud spetsiaal
selt sõjaliseks otstarbeks

5

5

8802209000

– – muud

0

0

8802301000

– – lennukid, mille suurim stardimass ei ületa
5 700 kg, v.a need, mis on mõeldud spetsiaal
selt sõjaliseks otstarbeks

5

0

8802309000

– – muud

5

0

8802400000

– lennukid jm
15 000 kg

üle

5

0

8802600000

– kosmoseaparaadid (sh satelliidid) ja ballistilised
või kosmoseaparaatide kanderaketid

5

0

8803100000

– propellerid ja tiivikud ning nende osad

5

0

8803200000

– telikud ja nende osad

5

0

8803300000

– muud lennukite ning helikopterite osad

5

0

õhusõidukid

tühimassiga

Märkused
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Kauba kirjeldus

L 356/1067

Baasmäär

Kategooria

8803900000

– muud

5

0

8804000000

– langevarjud (sh juhitavad langevarjud ja laugu
rid) ning rotovarjud; nende osad ja tarvikud

5

0

8805100000

– õhusõidukite stardiseadmed ja nende osad; sead
med õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms
seadmed ning nende osad

5

0

8805210000

– – õhulahingu simulaatorid ja nende osad

5

0

8805290000

– – muud

5

0

8901101100

– – – kuni 50 tonni

10

10

8901101900

– – – muud

5

10

8901102000

– – registrimassiga üle 1 000 tonni

0

0

8901201100

– – – kuni 50 tonni

10

5

8901201900

– – – muud

5

5

8901202000

– – registrimassiga üle 1 000 tonni

0

0

8901301100

– – – kuni 50 tonni

10

5

8901301900

– – – muud

5

5

8901302000

– – – registrimassiga üle 1 000 tonni

0

0

8901901100

– – – kuni 50 tonni

10

5

8901901900

– – – muud

5

5

8901902000

– – registrimassiga üle 1 000 tonni

0

0

8902001100

– – kuni 50 tonni

10

5

8902001900

– – muud

5

0

8902002000

– registrimassiga üle 1 000 tonni

0

0

8903100000

– täispuhutavad alused

30

10

8903910000

– – purjepaadid, abimootoriga või abimootorita

30

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

8903920000

– – mootorpaadid, v.a päramootoriga paadid

30

10

8903991000

– – – jetid

30

10

8903999000

– – – muud

20

10

8904001000

– kuni 50 tonni

10

5

8904009000

– muud

5

10

8905100000

– bagerid

0

0

8905200000

– ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvor
mid

0

0

8905900000

– muud

0

0

8906100000

– sõjalaevad

10

0

8906901010

– – – kuni 50 tonni

10

5

8906901090

– – – muud

5

5

8906909000

– – muud

5

0

8907100000

– täispuhutavad parved

10

0

8907901000

– – valguspoid

10

0

8907909000

– – muud

10

5

8908000000

Lammutamisele määratud laevad jm ujuvkonstrukt
sioonid

0

0

9001100000

– optilised kiud, optiliste kiudude kimbud ja kiu
doptilised kaablid

5

0

9001200000

– polariseerivast materjalist lehed ja plaadid

5

0

9001300000

– kontaktläätsed

5

0

9001400000

– klaasist prilliläätsed

10

0

9001500000

– muust materjalist prilliläätsed

10

0

9001900000

– muud

10

0

Märkused
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Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

9002110000

– – kaameratele, projektoritele ning fotosuuren
dus- ja -vähendusaparaatidele

10

0

9002190000

– – muud

5

0

9002200000

– filtrid

5

0

9002900000

– muud

5

0

9003110000

– – plastist

15

0

9003191000

– – – väärismetallist või mitteväärismetallist, pla
keeritud väärismetalliga (pinnatud)

15

0

9003199000

– – – muud

15

0

9003900000

– osad

5

0

9004100000

– päikeseprillid

30

5

9004901000

– – kaitseprillid kasutamiseks töötamisel

5

10

9004909000

– – muud

20

10

9005100000

– binoklid

20

10

9005800000

– muud instrumendid

10

10

9005900000

– osad ja tarvikud (sh statiivid)

10

10

9006100000

– kaamerad trükiplaatide või -silindrite valmista
miseks

5

0

9006300000

– kaamerad allvee- ja aerofotograafiaks või siseor
ganite meditsiiniliseks või kirurgiliseks läbivaatu
seks; võrdluskaamerad kohtumeditsiini ja krimi
nalistika tarbeks

5

0

9006400000

– kiirfotokaamerad

10

10

9006510000

– – peegelkaamerad,
35 mm

10

10

9006521000

– – – fikseeritud fookus

10

10

9006529000

– – – muud

10

10

9006531000

– – – fikseeritud fookus

10

10

rullfilmile

laiusega

kuni
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Baasmäär

Kategooria

9006539000

– – – muud

10

10

9006591000

– – – fikseeritud fookus

10

10

9006599000

– – – muud

10

10

9006610000

– – gaaslahenduslampidega (elektroonilised) välk
lambid

10

10

9006690000

– – muud

10

10

9006910000

– kaameratele

10

10

9006990000

– – muud

10

10

9007110000

– – kinematograafilisele filmile
16 mm või filmile 2 × 8 mm

10

10

9007190000

– – muud

10

0

9007201000

– – filmidele laiusega üle 35 mm

10

0

9007209000

– – muud

10

0

9007910000

– kaameratele

10

0

9007920000

– – projektoritele

10

0

9008100000

– diaprojektorid

10

0

9008200000

– mikrofilmi, mikrofiši jm mikrovormide lugejad,
kopeerimisseadmega või kopeerimisseadmeta

10

0

9008300000

– muud kujutise projektorid

10

0

9008400000

– fotosuurendus– ja -vähendusseadmed (v.a kine
matograafias kasutatavad)

10

0

9008900000

– osad ja tarvikud

5

0

9010100000

– aparatuur ja seadmed fotofilmide (sh kinofilmid)
ning rullides fotopaberi automaatilmutamiseks
või ilmutatud filmide automaatseks eksponeeri
miseks fotopaberirullidele

5

0

9010500000

– muu foto- ja kinolaborite aparatuur ja seadmed;
negatoskoobid

10

0

laiusega

alla
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Baasmäär

Kategooria

9010600000

– projektsiooniekraanid

10

0

9010900000

– osad ja tarvikud

0

0

9011100000

– stereomikroskoobid

0

0

9011200000

– muud mikrofotode ja mikrofilmide tegemiseks
ning mikroprojektsiooniks kasutatavad mikro
skoobid

5

0

9011800000

– muud mikroskoobid

0

0

9011900000

– osad ja tarvikud

0

0

9012100000

– mikroskoobid (v.a optilised mikroskoobid); dif
raktsiooniseadmed

0

0

9012900000

– osad ja tarvikud

5

0

9013100000

– relvade teleskoopsihikud; periskoobid; teleskoo
bid, mis kuuluvad osadena selles peatükis või
XVI jaotises nimetatud masinate, seadmete, ins
trumentide ja aparatuuri juurde

5

0

9013200000

– laserid (v.a laserdioodid)

5

0

9013801000

– – luubid

5

0

9013809000

– – muud

5

0

9013900000

– osad ja tarvikud

5

0

9014100000

– suundkompassid

0

0

9014200000

– lennu– või kosmosenavigatsiooniinstrumendid ja
-seadmed (v. a kompassid)

0

0

9014800000

– muud instrumendid ja seadmed

0

0

9014900000

– osad ja tarvikud

0

0

9015100000

– kaugusmõõturid

5

0

9015201000

– teodoliidid

5

0

9015202000

– tahhümeetrid

5

0

9015300000

– nivelliirid

0

0
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Baasmäär

Kategooria

9015401000

– elektrilised ja elektroonilised

5

0

9015409000

– – muud

5

0

9015801000

– – elektrilised ja elektroonilised

5

0

9015809000

– – muud

5

0

9015900000

– osad ja tarvikud

5

0

9016001100

– – elektrilised

0

0

9016001200

– – elektroonilised

0

0

9016001900

– – muud

0

0

9016009000

– osad ja tarvikud

0

0

9017100000

– joonestuslauad ja -masinad, ka automaatsed

15

5

9017201000

– – pantograafid

0

0

9017202000

– joonestuskomplektid (matemaatikakomplektid)
ja nende eraldi esitatavad osad

5

0

9017203000

– – arvutuslükatid, ring- ja silinderkalkulaatorid

5

5

9017209000

– – muud

15

5

9017300000

– kruvikud, nihikud ja mõõdikud

0

0

9017801000

– – lineaarseks mõõtmiseks

10

0

9017809000

– – muud

5

0

9017900000

– osad ja tarvikud

5

0

9018110000

– – elektrokardiograafid

0

0

9018120000

– – skaneerivad ultraheliaparaadid

5

0

9018130000

– – magnetresonantstomograaf

5

0

9018140000

– – stsintigraafiaseadmed

5

0
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Baasmäär

Kategooria

9018190000

– – muud

5

0

9018200000

– – ultraviolett– või infrapunaaparatuur

5

0

9018312000

– – – plastist

5

0

9018319000

– – – muud

0

0

9018320000

– – torujad metallnõelad ja kirurgilised õmblus
nõelad

0

0

9018390000

– – muud

0

0

9018410000

– – hambaravi puurmasinad, ka muude hambara
viseadmetega samale alusele ühitatud

5

10

9018491000

– – – hambapuurid, kettad, puurid ja harjad

5

0

9018499010

– – – hambaravitoolid hambaravi seadmetega või
muud selle rubriigi alla klassifitseeritavad
hambaraviseadmed, liidetud

10

5

9018499020

– – – pjedestaalil hambaraviseadmed (alusplaat)

5

5

9018499090

––––

5

5

9018500000

– muud oftalmoloogilised instrumendid ja sead
med

5

0

9018901000

– – elektromeditsiiniline

5

0

9018909000

– – muud

0

0

9019100000

– mehhanoteraapilised seadmed; massaažiapara
tuur; seadmed patsientide psühholoogilise sei
sundi kontrollimiseks

5

0

9019200000

– – seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks;
kunstliku hingamise aparaadid jm instrumen
did hingamisteede raviks

0

0

9020000000

Muud hingamisaparaadid ja gaasimaskid (v.a me
haaniliste osade ja vahetatavate filtriteta kaitsemas
kid)

5

0

9021101000

– – ortopeedilised

5

0

9021102000

– – luumurdude jaoks

5

0

9021210000

– – hambaproteesid

15

0

muud

Märkused

L 356/1074

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

9021290000

– – muud

5

0

9021310000

– – tehisliigesed

5

0

9021391000

– – – südameklapid

5

0

9021399000

– – – muud

5

0

9021400000

– kuuldeaparaadid (v.a nende osad ning tarvikud)

5

0

9021500000

– südamerütmurid südamelihaste stimuleerimiseks
(v.a nende osad ja tarvikud)

5

10

9021900000

– muud

10

10

9022120000

– kompuutertomograafid

5

0

9022130000

– – muud, kasutamiseks hambaravis

5

0

9022140000

– – muud, kasutamiseks meditsiinis, kirurgias või
veterinaarias

5

0

9022190000

– – muuks kasutuseks

5

0

9022210000

– – kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambara
vis või veterinaarias

5

0

9022290000

– – muuks kasutuseks

0

0

9022300000

– röntgenikiiretorud

5

0

9022900010

– – lauad, toolid jm vahendid uuringuteks ja ra
viks

5

10

9022900090

– – muud

15

10

9023001000

– inimese või loomade anatoomia mudelid

10

0

9023002000

– mikroskoopilised preparaadid

10

0

9023009000

– muud

10

0

9024100000

– masinad ja seadmed metallide mehaaniliste oma
duste määramiseks

5

0

9024800000

– muud masinad

0

0

9024900000

– osad ja tarvikud

0

0

9025111000

– – – kliiniliseks kasutamiseks

5

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/1075

Baasmäär

Kategooria

9025119000

– – – muud

0

0

9025191100

––––

0

0

9025191200

– – – termomeetrid grupi 87 sõidukite jaoks

5

0

9025191900

––––

5

0

9025199000

– – – muud

0

0

9025803000

– – tihedusmõõturid, areomeetrid, hüdromeetrid
jms ujuvad instrumendid

5

0

9025804100

– – – hügromeetrid ja psühromeetrid

0

0

9025804900

– – – muud

0

0

9025809000

– – muud

0

0

9025900000

– osad ja tarvikud

5

0

9026101100

– – – kütusemõõdikud kaubagrupi 87 sõidukitele

10

10

9026101200

– – – tasemenäitajad

0

0

9026101900

– – – muud

0

0

9026109000

– – muud

5

0

9026200000

– rõhu mõõtmiseks või kontrollimiseks

5

0

9026801100

– termoelement- soojamõõdikud

0

0

9026801900

– – – muud

0

0

9026809000

– – muud

0

0

9026900010

– – kütusemõõdikud kaubagrupi 87 sõidukitele

5

0

9026900020

– – manomeetrid kaubagrupi 87 sõidukitele

5

0

9026900090

– – muud

10

0

9027101000

– – elektrilised ja elektroonilised

0

0

9027109000

– – muud

0

0

9027200000

– kromatograafid ja elektroforeesiaparatuur

0

0

püromeetrid

muud

Märkused

L 356/1076

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

24.12.2016

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

9027300000

– spektromeetrid, spektrofotomeetrid ja spektro
graafid, mis kasutavad optilist kiirgust (ultravio
lettkiirgus, nähtav valgus, infrapunane kiirgus)

0

0

9027500010

– elektrilised ja elektroonilised

10

0

9027500090

– – muud

0

0

9027802000

– – polarimeetrid, pH-mõõdikud, hägususemõõdi
kud, salinomeetrid ja paisumismõõdikud

5

0

9027803000

– – suitsuandurid

5

0

9027809010

– – – elektrilised ja elektroonilised

5

0

9027809090

– – – muud

0

0

9027901000

– – mikrotoomid

5

0

9027909000

– osad ja tarvikud

0

0

9028100000

– gaasiarvestid

5

0

9028201000

– – veemõõtjad

5

0

9028209000

– – muud

5

0

9028301000

– – – ühefaasilised

15

10

9028309000

– – muud

15

10

9028901000

– – elektriarvestitele

5

0

9028909000

– – muud

5

0

9029101000

– – taksomeetrid

15

0

9029102000

– – elektroonilised tootehulgaloendurid

5

0

9029109000

– – muud

0

0

9029201000

– – kiirusmõõdikud, v.a elektrilised või elektrooni
lised

10

0

9029202000

– – tahhomeetrid

5

0

9029209000

– – muud

0

0

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/1077

Baasmäär

Kategooria

9029901000

– – kiirusemõõdikutele

10

0

9029909010

– – taksomeetritele

5

0

9029909090

– – – muud

0

0

9030100000

– instrumendid ja seadmed ioniseeriva kiirguse
mõõtmiseks või tuvastamiseks

5

0

9030200000

– ostsilloskoobid ja ostsillograafid

0

0

9030310000

– – multimeetrid, salvestusseadmeta

0

0

9030320000

– – multimeetrid, salvestusseadmega

10

0

9030330000

– – muud, salvestusseadmeta

5

0

9030390000

– – muud, salvestusseadmega

10

0

9030400000

– muud elektersideinstrumendid ja -seadmed (näi
teks ülekostemõõturid, võimendusmõõturid,
moonutusmõõturid, psofomeetrid)

10

0

9030820000

– – pooljuhtplaatide või -seadmete mõõtmiseks
või kontrollimiseks

10

0

9030840000

– – muud, salvestusseadmega

10

0

9030890000

– – muud

0

0

9030901000

– – vahendid ja seadmed elektriliste suuruste
mõõtmiseks

0

0

9030909000

– – muud

0

0

9031101000

– – elektroonilised

10

0

9031109000

– – muud

10

0

9031200000

– katsestendid

5

0

9031410000

– – pooljuhtplaatide või -seadmete kontrollimiseks
või pooljuhtseadmete tootmisel kasutatavate
fotomaskide või võrgustike kontrollimiseks

10

0

9031491000

– – – optilised võrdlusseadmed, võrdlusstendid,
mõõtestendid, interferomeetrid, optilised
pinnatestrid, diferentsiaalkombitsaga varus
tatud seadmed, reguleerimisteleskoobid, op
tikareeglid, mikromeetrilised lugemissead
med, optilised goniomeetrid või nurgamõõ
turid ja fokimeetrid

10

0

Märkused

L 356/1078

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

9031492000

– – – profiilprojektorid

10

0

9031499000

– – – muud

10

0

9031802000

– – seadmed grupi 87 sõidukite mootorite regu
leerimiseks (sünkroskoobid)

10

0

9031803000

– – planimeetrid

5

0

9031809000

– – muud

5

0

9031900000

– osad ja tarvikud

10

0

9032100000

– termostaadid

0

0

9032200000

– manostaadid (pressostaadid)

0

0

9032810000

– hüdraulilised või pneumaatilised

5

0

9032891100

––––

tööpingele kuni 260 V ja nimivoolule
kuni 30 A

5

0

9032891900

––––

muud

10

10

9032899000

– – – muud

0

0

9032901000

– – termostaatide

5

0

9032902000

– – pingeregulaatorite

10

0

9032909000

– – muud

0

0

9033000000

Grupi 90 masinate, seadmete, instrumentide ja
aparatuuri osad ja tarvikud (mujal käesolevas gru
pis nimetamata)

10

0

9101110000

– – ainult mehaanilise näidikuga

20

10

9101190000

– – muud

20

10

9101210000

– – automaatne

20

10

9101290000

– – muud

20

10

9101910000

– – elektriga töötavad

20

10

9101990000

– – muud

20

10

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/1079

Baasmäär

Kategooria

9102110000

– – ainult mehaanilise näidikuga

20

10

9102120000

– – ainult optoelektroonilise näidikuga

20

10

9102190000

– – muud

20

10

9102210000

– – automaatne

20

10

9102290000

– – muud

20

10

9102910000

– – elektriga töötavad

20

10

9102990000

– – muud

20

10

9103100000

– elektriga töötavad

20

10

9103900000

– muud

20

10

9104001000

– grupi 87 sõidukite jaoks

20

0

9104009000

– muud

20

0

9105110000

– – elektriga töötavad:

20

10

9105190000

– – muud

20

10

9105210000

– – elektriga töötavad:

20

10

9105290000

– – muud

20

10

9105911000

– – – elektriliste kellasüsteemide kellavärgid (pea
kell ja sekundaarsed kellad)

20

10

9105919000

– – – muud

20

10

9105990000

– – muud

20

10

9106100000

– ajaregistraatorid; ajasalvestusseadmed

10

0

9106901000

– – parkimisaja mõõturid

10

0

9106909000

– – muud

0

0

9107000000

Kellamehhanismi või sünkroonmootoriga aeglülitid

0

0

Märkused

L 356/1080

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

24.12.2016

Kauba kirjeldus

Baasmäär

Kategooria

9108110000

– – ainult mehaanilise näidikuga või seadmega,
mis võimaldab mehaanilise näidiku paigalda
mist

10

0

9108120000

– – ainult optoelektroonilise näidikuga

10

0

9108190000

– – muud

10

0

9108200000

– automaatselt üleskeeratavad

10

0

9108900000

– muud

10

0

9109110000

– – äratuskellamehhanismid

10

0

9109190000

– – muud

10

0

9109900000

– muud

5

0

9110110000

– – komplektsed, kokkupanemata või osaliselt
kokkupandud kellamehhanismid (kellamehha
nismikomplektid)

10

0

9110120000

– – kokkupandud mittekomplektsed kellamehha
nismid

10

0

9110190000

– – esmaselt kokkupandud, reguleerimata kella
mehhanismid

10

0

9110900000

– muud

10

0

9111100000

– väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud
metallist korpused

25

0

9111200000

– mitteväärismetallist korpused, ka kullatud või
hõbetatud

15

0

9111800000

– muud korpused

15

0

9111900000

– osad

15

0

9112200000

– korpused

15

0

9112900000

– osad

10

0

9113100000

– väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud
metallist

25

10

9113200000

– mitteväärismetallist, ka kullatud või hõbetatud

20

10

9113901000

– – plastist

20

10

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/1081

Baasmäär

Kategooria

9113902000

– – nahast

20

10

9113909000

– – muud

20

10

9114100000

– vedrud, sh juusvedrud

10

0

9114200000

– kellakivid

10

0

9114300000

– numbrilauad

10

0

9114400000

– plaadid ja sillad

10

0

9114900000

– muud

5

0

9201100000

– pianiinod

10

10

9201200000

– tiibklaverid

10

10

9201900000

– muud

10

10

9202100000

– muud poognaga mängitavad keelpillid

10

10

9202900000

– muud

10

5

9205100000

– vaskpuhkpillid

10

10

9205901000

– – viledega klahvorelid; harmooniumid jms lah
tiste metallkeeltega klahvpillid

10

10

9205902000

– – akordionid jms muusikariistad

10

5

9205903000

– – suupillid

10

5

9205909000

– – muud

10

10

9206000000

Löökpillid (näiteks trummid, ksülofonid, taldrikud,
kastanjetid, marakaad)

10

5

9207100000

– klahvpillid, v.a akordionid

10

10

9207900000

– muud

10

10

9208100000

– mängutoosid

20

10

9208900000

– muud

10

10

Märkused

L 356/1082

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

9209300000

– muusikariistade keeled

10

0

9209910000

– – klaveriosad ja -tarvikud

10

0

9209920000

– – rubriigi 9202 muusikariistade osad ja tarvi
kud

10

0

9209940000

– – rubriigi 9207 muusikariistade osad ja tarvi
kud

10

0

9209990000

– – muud

10

0

9301110000

– – iseliikuvad

30

5

9301190000

– – muud

30

5

9301200000

– raketilennutusseadmed; leegiheitjad; granaadi
heitjad; torpeedoaparaadid jm heitjad

30

5

9301901000

– – pikad tulirelvad sileda relvarauaga, täisauto
maatsed

30

5

9301902100

– – – lukkudega

30

5

9301902200

– – – poolautomaatsed

30

5

9301902300

– – – automaatsed

30

5

9301902900

– – – muud

30

5

9301903000

– – kuulipildujad

30

5

9301904100

– – – automaatpüstolid

30

5

9301904900

– – – muud

30

5

9301909000

– – muud

30

5

9302001000

– revolvrid

30

10

9302002100

– – poolautomaatsed

30

10

9302002900

– – muud

30

10

9302003000

– mitmeraudsed püstolid

30

10

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/1083

Baasmäär

Kategooria

9303100000

– eestlaetavad tulirelvad

30

10

9303201100

– – – harjutus-

30

10

9303201200

– – – poolautomaatsed

30

10

9303201900

– – – muud

30

10

9303202000

– – mitmeraudsed pikad tulirelvad, siledate rauda
dega, sh kombineeritud tulirelvad

30

10

9303209000

– – muud

30

10

9303301000

– – ühelasulised

30

10

9303302000

– – poolautomaatsed

30

10

9303309000

– – muud

30

10

9303900000

– muud

30

0

9304001000

– suruõhul töötavad

30

10

9304009000

– muud

20

0

9305101000

– – laskemehhanismid

25

10

9305102000

– – raamid ja alused

25

10

9305103000

– – relvarauad

25

10

9305104000

– – kolvid, nõelad ja tagasilöögi pehmendajad

25

10

9305105000

– – laadurid ja nende osad

25

10

9305106000

– – summutid ja nende osad

25

10

9305107000

– – kabad, käepidemed ja plaadid

25

10

9305108000

– – kelgud püstolitele ja trumlid revolvritele

25

10

9305109000

– – muud

25

10

9305210000

– – haavlipüssitorud

25

10

9305291000

– – – laskemehhanismid

25

10

Märkused

L 356/1084

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

9305292000

– – – raamid ja alused

25

10

9305293000

– – – vintpüssirauad

25

10

9305294000

– – – kolvid, nõelad ja tagasilöögi pehmendajad

25

10

9305295000

– – – laadurid ja nende osad

25

10

9305296000

– – – summutid ja nende osad

25

10

9305297000

– – – laskekambri katted ja nende osad

25

10

9305298000

– – – laskekambrid, poldid ja poldihoidjad

25

10

9305299000

– – – muud

25

10

9305911100

––––

laskemehhanismid

25

0

9305911200

––––

raamid ja alused

25

5

9305911300

––––

relvarauad

25

5

9305911400

––––

kolvid, nõelad ja tagasilöögi pehmendajad

25

5

9305911500

––––

laadurid ja nende osad

25

5

9305911600

––––

summutid ja nende osad

25

5

9305911700

––––

laskekambri katted ja nende osad

25

5

9305911800

––––

laskekambrid, poldid ja poldihoidjad

25

5

9305911900

––––

muud

25

5

9305919000

– – – muud

25

5

9305990000

– – muud

25

0

9306210000

– – padrunid

30

10

9306291000

– – – haavlid

30

10

9306299000

– – – osad

25

10

9306302000

– – padrunid neetimisseadmetele jms tööriistadele
ja loomade humaanse tapmise seadmetele

30

10

9306303000

– – muud padrunid

30

10

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/1085

Baasmäär

Kategooria

9306309000

– – osad

25

10

9306901100

– – – sõjaväerelvadele

30

10

9306901200

– – harpuunid ja harpuunrelvad

30

10

9306901900

– – – muud

30

10

9306909000

– – osad

25

10

9307000000

Mõõgad, pistodad, täägid, odad jms külmrelvad,
nende osad ja tuped

30

10

9401100000

– lennukites kasutatavad istmed

20

10

9401200000

– mootorsõidukite istmed

20

10

9401300000

– muudetava kõrgusega pöördtoolid

30

10

9401400000

– voodiks teisendatavad istmed, v.a aiatoolid ja
matkavarustus

25

10

9401510000

– – bambusest või rotangist

25

10

9401590000

– – muud

25

10

9401610000

– – polsterdatud

25

10

9401690000

– – muud

25

10

9401710000

– – polsterdatud

25

10

9401790000

– – muud

25

10

9401800000

– muud istmed

30

10

9401901000

– – seadmed istme seljatoe allalaskmiseks

15

10

9401909000

– – muud

25

10

9402101000

– – hambaravitoolid

15

10

9402109000

– – muud

15

10

9402901000

– – lõikuslauad ja nende osad

15

10

9402909000

– – muud ja nende osad

15

10

Märkused

L 356/1086

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

24.12.2016

Baasmäär

Kategooria

9403100000

– metallist kontorimööbel

25

10

9403200000

– muu metallmööbel

30

10

9403300000

– puidust kontorimööbel

30

10

9403400000

– puidust köögimööbel

25

10

9403500000

– puidust magamistoamööbel

25

10

9403600000

– muu puitmööbel

30

10

9403700000

– plastmööbel

30

10

9403810000

– – bambusest või rotangist

25

10

9403890000

– – muud

25

10

9403900000

– osad

25

10

9404100000

– madratsialused

20

10

9404210000

– – vahtkummist või vahtplastist, ümbrisega või
ümbriseta

30

10

9404290000

– – muudest materjalidest

30

10

9404300000

– magamiskotid

20

10

9404900000

– muud

20

10

9405101000

– – spetsiaalselt opereerimiseks või stomatoloogi
liseks opereerimiseks (skialüütilised lambid)

5

10

9405109000

– – muud

20

10

9405200000

– elektrilised laua-, öö– ja põrandalambid

30

10

9405300000

– elektrilised jõuluküünlad

20

10

9405401000

– avaliku elektrivalgustuse tarbeks

20

10

9405402000

– – valgusprožektorid

15

10

9405409000

– – muud

15

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

9405501000

– – rõhu all olev vedelkütus

20

10

9405509010

– – kaevandustes kasutatavad ohutuslambid

5

10

9405509090

– – – muud

20

10

9405600000

– sisevalgustusega sildid, valgustablood jms

20

10

9405910000

– – klaasist

15

10

9405920000

– – plastist

15

10

9405990000

– – muud

25

10

9406000000

Kokkupandavad ehitised

20

10

9503001000

– kolmerattalised jalgrattad, tõukerattad, pedaali
dega autod jms ratastel mänguasjad; nukuvan
krid ja -kärud

30

10

9503002210

– – vaimset tervist kahjustavad

20

10

9503002290

– – muud

20

10

9503002800

– – rõivad, rõivamanused, jalanõud ja peakatted

20

10

9503002900

– – osad ja muud tarvikud

20

10

9503003000

– vähendatud suurusega („mõõtkavas“) mudelid
jms meelelahutuslikud mudelid, liikuvad või liik
umatud;

30

10

9503004000

– igasugused mosaiikpildid

30

10

9503009100

– – elektrilised rongimudelid, k.a relsid, semaforid
jm lisadetailid

20

10

9503009200

– – mängukonstruktorid

30

10

9503009300

– – mänguasjad, mis kujutavad loomi või muid
olendeid peale inimeste

20

10

9503009400

– – muusikariistad

20

10

9503009500

– – kokku pandud komplektide või sortimentide
või valikutena

30

10

9503009600

– – muud, mootoriga

20

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

9503009900

– – muud

30

10

9504100000

– videomängud, mida kasutatakse koos televiiso
riga

30

10

9504200000

– igasugune piljardivarustus

30

10

9504301000

– – osavus- või õnnemängud

30

7

9504309000

– – muud

30

5

9504400000

– mängukaardid

20

10

9504901000

– – male- ja kabemängud

20

10

9504902000

– – keegliradade seadmed, automaatsed või mitte

20

10

9504909100

– – – osavus- või õnnemängud

20

10

9504909900

– – – muud

20

10

9505100000

– jõulu– ja uusaastakaubad

20

10

9505900000

– muud

20

10

9506110000

– – suusad

20

10

9506120000

– – suusasidemed

20

10

9506190000

– – muud

20

10

9506210000

– – purjelauad

20

10

9506290000

– – muud

20

10

9506310000

– – golfikepid, komplektis

20

10

9506320000

– – golfipallid

20

10

9506390000

– – muud

20

10

9506400000

– lauatennisetarbed ja -varustus

20

10

9506510000

– – tennisereketid, keelestatud või keelestamata

20

10

Märkused

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

NANDINA
2007

Kauba kirjeldus

L 356/1089

Baasmäär

Kategooria

9506590000

– – muud

20

10

9506610000

– – tennisepallid

20

10

9506620000

– – täispuhutavad

20

10

9506690000

– – muud

20

10

9506700000

– uisud ja rulluisud, k.a külgekinnitatud uiskudega
uisusaapad

20

10

9506910000

– – üldkehaliste harjutuste, võimlemis- ning kerge
jõustikutarbed ja -inventar

30

10

9506991000

– – – tarbed ja vahendid korvpalli ja pehmepalli
jm pallimängude tarbeks

20

10

9506999000

– – – muud

20

10

9507100000

– õngeridvad

20

10

9507200000

– õngekonksud, lipsuga või lipsuta

20

10

9507300000

– spinningurullid

20

10

9507901000

– – õngitsemiseks

20

5

9507909000

– – muud

20

10

9508100000

– rändtsirkused ja -loomaaiad

15

0

9508900000

– muud

15

0

9601100000

– töödeldud elevandiluu, tooted sellest

20

10

9601900000

– muud

20

10

9602001000

– želatiinikapslid farmaatsiatoodetele

5

10

9602009000

– muud

20

10

9603100000

– luuad ja harjad, vitstest vm kimpu seotud loo
duslikust materjalist, vartega või varteta

20

10

9603210000

– – hambaharjad, k.a harjad hambaproteesidele

30

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

9603290000

– – muud

20

10

9603301000

– – kunstnikupintslid

20

10

9603309000

– – muud

20

10

9603400000

– maalri-, liimi-, laki- jms pintslid (v.a alamrubrii
gis 9603 30 nimetatud); maalrirullid ja -tampoo
nid

20

10

9603500000

– muud harjad ja pintslid, mis kuuluvad osadena
masinate, seadmete või sõidukite juurde

20

0

9603901000

– – eeltöödeldud köitesõlmed ja harjasekimbud
luudade ja harjade valmistamiseks;

15

10

9603909000

– – muud

15

10

9604000000

Käsisõelad

15

0

9605000000

tualett-, õmblustarvete või jalatsite ja rõivaste pu
hastusvahendite reisikomplektid

20

10

9606100000

– rõhknööbid ja nende osad

5

10

9606210000

– – plastist, tekstiilümbriseta

15

10

9606220000

– – mitteväärismetallist, tekstiilümbriseta

15

10

9606291000

– – – taguast (taimne elevandiluu)

15

10

9606299000

– – – muud

15

10

9606301000

– – plastist või taguast (taimne elevandiluu)

15

10

9606309000

– – muud

15

10

9607110000

– – mitteväärismetallist hammastikuga

5

10

9607190000

– – muud

5

10

9607200000

– osad

5

10

9608101000

– – pastapliiatsid

30

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

9608102100

– – – otsad, kuuliga või mitte

0

0

9608102900

– – – muud

20

10

9608201000

– – viltpliiatsid ja markerid

30

10

9608209000

– – osad

20

10

9608310000

– – tušiga täidetavad joonestussulepead

20

10

9608390000

– – muud

30

10

9608400000

– liikuva või vintsüdamikuga pliiatsid

30

10

9608500000

– kirjutustarvete komplektid, mis koosnevad vähe
malt kahes eelnevas alamrubriigis nimetatud
toodetest

20

10

9608600000

– pastapliiatsite südamikud, mis koosnevad metall
kuulist ja tindimahutist

20

10

9608910000

– – suled ja suleotsikud

15

10

9608990000

– – muud

15

10

9609100000

– pliiatsid ja värvipliiatsid, jäigas ümbrises südami
kega:

30

10

9609200000

– pliiatsisüdamikud, harilikud või värvilised

15

10

9609900000

– muud

20

10

9610000000

Tahvlid kirjutamiseks või joonistamiseks, raamitud
või raamimata

20

10

9611000000

Kuupäeva-, pitseerimis- või nummerdamistemplid
jms (sh seadmed siltide trükkimiseks või pressimi
seks), käsitsi kasutamiseks; käsitrükirivikud ning
käsitrükiseadmed, mille juurde kuuluvad rivikud

5

0

9612100000

– lindid

15

0

9612200000

– templipadjad

5

0

9613100000

– mittetäidetavad gaaskütusel taskuvälgumihklid

30

10

Märkused
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Baasmäär

Kategooria

9613200000

– korduvtäidetavad gaaskütusel taskuvälgumihklid

20

10

9613800000

– muud välgumihklid ja tulemasinad

5

10

9613900000

– osad

20

10

9614000000

Piibud (k.a piibukahad) ja sigari- või sigaretipitsid,
nende osad

20

5

9615110000

– – kõvakummist või plastist

20

10

9615190000

– – muud

20

10

9615900000

– muud

20

10

9616100000

– lõhnaainete jm tualett-tarvete pulverisaatorid,
nende pumbad ja pihustid

30

10

9616200000

– puudritupsud ja tampoonid kosmeetika- ning
tualett-tarvete nahale kandmiseks

20

10

9617000000

Termosed jm vaakumanumad koos ümbrisega;
nende osad, v.a klaaskolvid

20

10

9618000000

Mannekeenid jms tooted; automaatmannekeenid
jm liikuvad kujunduselemendid vaateakende jaoks

15

5

9701100000

– maalid, joonistused ja pastellmaalid

20

10

9701900000

– muud

20

10

9702000000

Originaalgravüürid, -estambid ja -litograafiad

20

10

9703000000

Originaalskulptuurid ja kujud mis tahes materjalist

20

10

9704000000

Postmargid, maksumärgid, tempelmargid, esimese
päeva ümbrikud, tervikasjad (tempelpaber) jms, ka
sutatud või kasutamata, v.a rubriiki 4907 kuuluvad

20

10

9705000000

Kollektsioonid ja kollektsiooniobjektid zooloogia,
botaanika, mineraloogia, anatoomia, ajaloo, arheo
loogia, paleontoloogia, etnograafia või numismaa
tika valdkonnast

20

10

9706000000

Üle saja aasta vanused antiikesemed

20

10“.

Märkused
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VI LISA

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu II lisa
muudetakse järgmiselt.
1) Sisukorda muudetakse järgmiselt:
a) liidete loetelus asendatakse 5. liite pealkiri järgmisega:
„5. liide: Tooted, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu deklaratsiooni (artikli 5 kohta seoses Colombiast,
Ecuadorist ja Peruust pärit toodetega) punkti b“;
b) pealkirja „Deklaratsioonid seoses II lisaga „Mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlus ja halduskoostöö viisid““
all olev loetelu asendatakse järgmisega:
„Euroopa Liidu deklaratsioon II lisa artikli 5 kohta seoses Colombiast, Ecuadorist ja Peruust pärit toodetega
Colombia, Ecuadori ja Peruu ühisdeklaratsioon II lisa artikli 5 kohta seoses Euroopa Liidust pärit toodetega
Ühisdeklaratsioon Andorra Vürstiriigi kohta
Ühisdeklaratsioon San Marino Vabariigi kohta
Ühisdeklaratsioon II lisas „Mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlus ja halduskoostöö viisid“ esitatud päritolu
reeglite läbivaatamise kohta“.
2) Artikli 1 neljas taane asendatakse järgmisega:
„— „pädevad asutused või tolliasutused“ – osutab järgmistele valitsusasutustele:
a) Colombia puhul Ministerio de Comercio, Industria y Turismo või Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales või
nende õigusjärglased;
b) Ecuadori puhul Ministerio de Comercio Exterior või Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) või nende
õigusjärglane;
c) Peruu puhul Ministerio de Comercio Exterior y Turismo või selle õigusjärglane ning
d) Euroopa Liidu puhul Euroopa Liidu liikmesriikide tolliasutused;“.
3) Artikli 36 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.
Eksportija või tema volitatud esindaja kirjutab „Colombia“, „Ecuador“ või „Peruu“ ja „Ceuta ja Melilla“ liikumis
sertifikaadi EUR.1 lahtrisse 2 või arvedeklaratsioonile. Lisaks märgitakse Ceutast ja Melillast pärinevate toodete puhul
nende päritolustaatus kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 lahtrisse 4 või arvedeklaratsioonile.“
4) 2A liidet muudetakse järgmiselt:
a) märkus 1 asendatakse järgmisega:
„Märkus 1
Toodetele, mida eksporditakse Euroopa Liidust Colombiasse, Ecuadori või Peruusse riigist sõltuva aastakvoodi
raames, antakse päritolustaatus järgmise reegli järgi:
HSi rubriik

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud,
mis annavad päritolustaatuse

(1)

(2)

(3) või (4)

ex 0901

Röstitud Arabica kohv

Valmistamine mis tahes ru
briigi materjalidest
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Colombia

Peruu

Ecuador

120 tonni

30 tonni

110 tonni“;

b) märkus 3 asendatakse järgmisega:

„Märkus 3
Toodetele, mida eksporditakse Euroopa Liidust Colombiasse, Ecuadori või Peruusse riigist sõltuva aastakvoodi
raames, antakse päritolustaatus järgmise reegli järgi:
HSi rubriik

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud,
mis annavad päritolustaatuse

(1)

(2)

(3) või (4)

1805

Kakaopulber, suhkru või muu Valmistamine mis tahes ru
magusainelisandita
briiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv mater
jal

Colombia

Peruu

Ecuador

100 tonni

450 tonni

120 tonni“;

c) märkus 5 asendatakse järgmisega:

„Märkus 5
Toodetele, mida eksporditakse Colombiast, Ecuadorist ja Peruust Euroopa Liitu aastakvoodi raames, mis on riigiti
erinev, antakse päritolustaatus järgmise reegli järgi:
HSi rubriik

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud,
mis annavad päritolustaatuse

(1)

(2)

(3) või (4)

3920

Muud tahvlid, lehed, kiled, foo
liumid ja ribad, plastist, v.a
vahtplastist, armeerimata, lami
neerimata, tugevdamata ja
muul viisil teiste materjalidega
kombineerimata

Valmistamine mis tahes ru
briigi materjalidest, v.a toote
rubriiki kuuluv materjal. Toote
rubriigi materjale võib siiski
kasutada, kui nende koguväär
tus ei ületa 50 % toote tehase
hinnast

Valmistamine, mille puhul kõigi
kasutatavate materjalide kogu
väärtus ei ületa 55 % toote teha
sehinnast

Colombia

Peruu

Ecuador

15 000 tonni

15 000 tonni

15 000 tonni

Kui 75 % eespool esitatud kvootidest on asjaomase aasta jooksul ära kasutatud, vaadatakse kvoodi suurus
allkomitees läbi, et leppida kokku kvoodi suurendamises.“;
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d) märkus 7 asendatakse järgmisega:
„Märkus 7
Toodetele, mida eksporditakse Colombiast, Ecuadorist ja Peruust Euroopa Liitu aastakvoodi raames, mis on riigiti
erinev, antakse päritolustaatus järgmise reegli järgi:
HSi rubriik

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud,
mis annavad päritolustaatuse

(1)

(2)

(3) või (4)

6108.22

Naiste või tüdrukute aluspük Valmistamine
rubriikidesse
sid, silmkoelised või heegelda 5402 ja 5404 kuuluvast nai
tud, keemilisest kiust
lonlõngast või elastomeerlõn
gast

6112.31

rubriikidesse
Meeste ja poiste supelpüksid, Valmistamine
silmkoelised või heegeldatud, 5402 ja 5404 kuuluvast nai
sünteetilisest kiust
lonlõngast või elastomeerlõn
gast

6112.41

Naiste või tüdrukute ujumisrii Valmistamine
rubriikidesse
ded, silmkoelised või heegelda 5402 ja 5404 kuuluvast nai
tud, sünteeskiududest
lonlõngast või elastomeerlõn
gast

6115.10

rubriikidesse
Silmkoelised või heegeldatud Valmistamine
tugisukad (näiteks veenilaien 5402 ja 5404 kuuluvast nai
dite ravisukad)
lonlõngast või elastomeerlõn
gast

6115.21

Muud sukkpüksid ja retuusid
sünteeskiududest, mille ühe
kordse lõnga joontihedus on
alla 67 detsiteksi, silmkoelised
või heegeldatud

Valmistamine
rubriikidesse
5402 ja 5404 kuuluvast nai
lonlõngast või elastomeerlõn
gast

6115.22

Muud sukkpüksid ja retuusid
sünteeskiududest, mille ühe
kordse lõnga joontihedus on
vähemalt 67 detsiteksi, silm
koelised või heegeldatud

Valmistamine
rubriikidesse
5402 ja 5404 kuuluvast nai
lonlõngast või elastomeerlõn
gast

6115.30

Muud naiste sukad ja põlvikud, Valmistamine
rubriikidesse
ühekordse lõnga joontihedu 5402 ja 5404 kuuluvast nai
sega alla 67 detsiteksi
lonlõngast või elastomeerlõn
gast

6115.96

Muu, sünteeskiududest

Valmistamine
rubriikidesse
5402 ja 5404 kuuluvast nai
lonlõngast või elastomeerlõn
gast

HSi rubriik

Colombia
(tonnides)

Peruu
(tonnides)

Ecuador
(tonnides)

6108.22

200

200

200
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HSi rubriik

Colombia
(tonnides)

Peruu
(tonnides)

Ecuador
(tonnides)

6112.31

25

25

25

6112.41

100

100

100

6115.10

25

25

25

6115.21

40

40

40

6115.22

15

15

15

6115.30

25

25

25

6115.96

175

175

175

Kui 75 % eespool esitatud kvootidest on asjaomase aasta jooksul ära kasutatud, vaadatakse kvoodi suurus
allkomitees läbi, et leppida kokku kvoodi suurendamises.“;
e) märkuse 7 järele lisatakse märkus 7a:
„Märkus 7a
Toodetele, mida eksporditakse Ecuadorist Euroopa Liitu ja Euroopa Liidust Ecuadori, antakse päritolustaatus
järgmise reegli järgi:
HSi rubriik

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud,
mis annavad päritolustaatuse

(1)

(2)

(3) või (4)

ex 6504

Toquilla-õlgedest kübarad

Valmistamine, mille puhul ru
briiki 1401 kuuluvad toquillaõled on päritolustaatusega“;

f) märkus 8 asendatakse järgmisega:
„Märkus 8
Allpool loetletud toodete jaoks 2. liites esitatud päritolureeglid kehtivad nii kaua, kuni Euroopa Liit säilitab 0 %
WTO tariifi nende toodete jaoks. Kui Euroopa Liit suurendab nende toodete suhtes kohaldatavat WTO tariifi,
antakse toodetele, mida eksporditakse Colombiast, Ecuadorist ja Peruust Euroopa Liitu aastakvoodi raames, mis
on riigiti erinev, päritolustaatus järgmise reegli järgi:
HSi rubriik

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud,
mis annavad päritolustaatuse

(1)

(2)

(3) või (4)

7209 –
7214

Lehtvaltstooted rauast või le Valmistamine mis tahes ru
geerimata terases; rauast või le briiki kuuluvast materjalist, v.
geerimata terasest varbmaterjal a toote rubriiki kuuluv mater
jal

Valmistamine, mille puhul kõigi
kasutatavate materjalide kogu
väärtus ei ületa 50 % toote teha
sehinnast

24.12.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 356/1097

HSi rubriik

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud,
mis annavad päritolustaatuse

(1)

(2)

(3) või (4)

7216 –
7217

Nurk- ja profiilraud, rauast või Valmistamine mis tahes ru
legeerimata terasest; rauast või briiki kuuluvast materjalist, v.
legeerimata terasest traat
a toote rubriiki kuuluv mater
jal

Valmistamine, mille puhul kõigi
kasutatavate materjalide kogu
väärtus ei ületa 50 % toote teha
sehinnast

7304 –
7306

Rauast või terasest torud ja õõ Valmistamine mis tahes ru
nesprofiilid
briiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv mater
jal

Valmistamine, mille puhul kõigi
kasutatavate materjalide kogu
väärtus ei ületa 50 % toote teha
sehinnast

Rauast või terasest metallkons
truktsioonid ja nende osad;
tahvlid, vardad, kujuprofiilid,
torud jms tarindites kasutata
vad raud- või terastooted

Valmistamine, mille puhul kõigi
kasutatavate materjalide kogu
väärtus ei ületa 50 % toote teha
sehinnast

7308

Valmistamine mis tahes ru
briiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv mater
jal

Colombia
(tonnides)

Peruu
(tonnides)

Ecuador
(tonnides)

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega
vähemalt 600 mm, külmvaltsitud, plakeerimata, pin
damata või muul viisil katmata

100 000

100 000

100 000

7210

Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega
vähemalt 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul vii
sil kaetud

100 000

100 000

100 000

7211

Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega
alla 600 mm, plakeerimata, pindamata või muul viisil
katmata

7212

Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega
alla 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil
kaetud

100 000

100 000

100 000

7213

Kuumvaltsitud varbmaterjal rauast või legeerimata te
rasest, korrapäratult kokku keritud

100 000

100 000

100 000

7214

Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, se
pistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.a
valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata

100 000

100 000

100 000

7216

Kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest

100 000

100 000

100 000

HSi rubriik

Toote kirjeldus

7209
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HSi rubriik

Toote kirjeldus
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Colombia
(tonnides)

Peruu
(tonnides)

Ecuador
(tonnides)

7217

Rauast või legeerimata terasest traat

50 000

50 000

50 000

7304

Igasugused õmbluseta torud ja õõnesprofiilid, rauast
või terasest (v.a malmist)

50 000

50 000

50 000

7305

Muud raud- ja terastorud (näiteks keevitatud, needitud
või muu õmblusega), ümmarguse ristlõikega, välisläbi
mõõduga üle 406,4 mm

50 000

50 000

50 000

7306

Muud raud- või terastorud ning õõnesprofiilid (näiteks
lahtiste, keevitatud, needitud või muul viisil ühendatud
õmblustega)

100 000

100 000

100 000

7308

Rauast või terasest metallkonstruktsioonid ja nende
osad; tahvlid, vardad, kujuprofiilid, torud jms tarindi
tes kasutatavad raud- või terastooted

50 000

50 000

50 000

Kui 50 % kirje kvoodist on asjaomase aasta jooksul saavutatud, suureneb järgmise aasta kvoot tonnides 50 %
võrra. Kvoodi arvutamisel võetakse aluseks eelmise aasta kvoot. Kui üks lepingupool seda taotleb, võidakse need
kogused ja arvutamise alus kokkuleppel teiste lepingupooltega läbi vaadata.“;

g) märkus 9 asendatakse järgmisega:

„Märkus 9:
Toodetele, mida eksporditakse Colombiast, Ecuadorist ja Peruust Euroopa Liitu aastakvoodi raames, mis on riigiti
erinev, antakse päritolustaatus järgmise reegli järgi:
HSi rubriik

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud,
mis annavad päritolustaatuse

(1)

(2)

(3) või (4)

7321

Rauast või terasest pliidid (k.a
sisseehitatud keskkütte-kuuma
veekatlaga), ahjud, kaminad,
söepannid, gaasipõletid, soo
jendusplaadid jm mitteelektrili
sed kütteseadmed, nende osad

Valmistamine mis tahes ru
briiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv mater
jal

Valmistamine, mille puhul kõigi
kasutatavate materjalide kogu
väärtus ei ületa 50 % toote teha
sehinnast

7323

Rauast või terasest laua-,
köögi- jm majapidamistarbed,
nende osad; raud- või terasvill;
nõudepesunuustikud,
küüri
mis- või poleerimispadjakesed
ja -kindad jms, rauast või tera
sest

Valmistamine mis tahes ru
briiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv mater
jal

Valmistamine, mille puhul kõigi
kasutatavate materjalide kogu
väärtus ei ületa 50 % toote teha
sehinnast
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HSi rubriik

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud,
mis annavad päritolustaatuse

(1)

(2)

(3) või (4)

7325

Muud rauast või terasest vala Valmistamine mis tahes ru
tud tooted
briiki kuuluvast materjalist, v.
a toote rubriiki kuuluv mater
jal

Valmistamine, mille puhul kõigi
kasutatavate materjalide kogu
väärtus ei ületa 50 % toote teha
sehinnast

HSi rubriik

Colombia

Peruu

Ecuador

7321

20 000 ühikut

20 000 ühikut

20 000 ühikut

7323

50 000 tonni

50 000 tonni

50 000 tonni

7325

50 000 tonni

50 000 tonni

50 000 tonni

Need kogused võidakse kokkuleppel teiste lepingupooltega läbi vaadata, kui üks lepingupool seda taotleb.“
5) 5. liidet muudetakse järgmiselt:
a) pealkiri asendatakse järgmisega:
„TOOTED, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE EUROOPA LIIDU DEKLARATSIOONI (ARTIKLI 5 KOHTA SEOSES COLOMBIAST,
ECUADORIST JA PERUUST PÄRIT TOODETEGA) PUNKTI b“;

b) punkti 1 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:
„1. Euroopa Liidu deklaratsiooni (artikli 5 kohta seoses Colombiast, Ecuadorist ja Peruust pärit toodetega)
punktiga b kehtestatud tingimusi kohaldatakse järgmiste Peruust Euroopa Liitu eksporditavate toodete päritolu
kindlaks määramiseks, mille suhtes on kehtestatud alljärgnevad aastakvoodid:“.
6) Pealkiri „Euroopa Liidu deklaratsioon artikli 5 kohta seoses Peruust ja Colombiast pärit toodetega“ asendatakse
järgmisega:
„EUROOPA LIIDU DEKLARATSIOON ARTIKLI 5 KOHTA SEOSES COLOMBIAST, ECUADORIST JA PERUUST PÄRIT
TOODETEGA“.

7) Pealkirja „Peruu ja Colombia ühisdeklaratsioon artikli 5 kohta seoses Euroopa Liidust pärit toodetega“ muudetakse
järgmiselt:
a) pealkiri asendatakse järgmisega:
„COLOMBIA, ECUADORI JA PERUU ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 5 KOHTA SEOSES EUROOPA LIIDUST PÄRIT
TOODETEGA“;

b) sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:
„Colombia Vabariik, Ecuadori Vabariik ja Peruu Vabariik deklareerivad, et II lisa (Mõiste „päritolustaatusega tooted“
määratlus ja halduskoostöö viisid, edaspidi „lisa“) artikli 5 lõike 1 punktide f ja g tähenduses“.
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VII LISA
„C JAGU
ECUADOR

Asjaomased kaubad ja impordi käivituskogused
Olenemata käesoleva lepingu artikli 22 ja selle I lisa (Tollitariifide kaotamise ajakava) sätetest, võib Ecuador kohaldada
artiklis 29 sätestatud põllumajanduse kaitsemeetmeid järgmistele kaupadele:
1) iga järgneva tariifirea puhul, kui aastane impordikogus ületab 200 tonni:
Tariifiread

Kauba kirjeldus

07031000

– sibulad ja šalottsibulad

07133190

– – – muud (oad)

07133290

– – – muud

07133391

––––

mustad

07133392

––––

kollased

07133399

– – – muud (muud oad)

07133991

––––

liimaoad (Phaseolus lunatus)

07133992

––––

lehmahernes (Vigna unguiculata)

07133999

––––

muud

2) järgmiste L4 kategooria tariifiridade puhul:
Tariifiread

Aasta

Impordi käivituskogus
(tonnides)

Jõustumine

20 % lisaks proportsionaalsele kvoodile

1

1260

2

1320

3

1380

4

1440

5

1500

6

1560

7

1620

04064000
04069040
04069050
04069060 A

24.12.2016

ET

Tariifiread

Euroopa Liidu Teataja

L 356/1101

Aasta

Impordi käivituskogus
(tonnides)

8

1680

9

1740

10

1800

11

1860

12

1920

13

1980

14

2040

15

2100

16

2160

17

2210“
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VIII LISA

„1. liide
PÄDEVAD ASUTUSED

1. ELi osapoole pädevad asutused

Kontrollipädevust jagavad Euroopa Liidu liikmesriikide riiklikud talitused ja Euroopa Komisjon. Seoses sellega
kohaldatakse järgmisi sätteid:
a) Colombiasse ja/või Ecuadori ja/või Peruusse suunduva ekspordi puhul vastutavad Euroopa Liidu liikmesriigid
tootmistingimuste ja -protsesside kontrollimise, sh kohustuslike kontrollimiste ning importiva poole kehtestatud
standarditele ja nõuetele vastavust kinnitavate terviseohutussertifikaatide (või loomade heaolu sertifikaatide)
väljastamise eest;
b) Colombiast ja/või Ecuadorist ja/või Peruust saabuva impordi puhul vastutavad Euroopa Liidu liikmesriigid selle
eest, et kontrollitakse sellise impordi vastavust Euroopa Liidus kehtestatud imporditingimustele;
c) Euroopa Komisjon vastutab üldise koordineerimise, inspekteerimise ja inspekteerimissüsteemi auditeerimise ning
vajalike õigustoimingute eest, et tagada standardite ja nõuete ühetaoline kohaldamine Euroopa Liidus.

2. Colombia pädevad asutused

Kontrollimise ja seirega tegelevad ühiselt Instituto Colombiano Agropecuario (edaspidi „ICA“) ja Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (edaspidi „INVIMA“), kumbki institutsioon talle seadusega antud pädevuse
kohaselt. Seoses sellega kohaldatakse järgmisi sätteid:
a) Euroopa Liidu liikmesriikidesse suunduva ekspordi puhul vastutavad ICA ja INVIMA sanitaar- ja fütosanitaar
tingimuste ja -protsesside seire ja kontrollimise, sh kohustuslike kontrollimiste ning importiva poole kehtestatud
standarditele ja nõuetele vastavust kinnitavate sanitaar- ja fütosanitaarsertifikaatide väljastamise eest;
b) Euroopa Liidu liikmesriikidest Colombiasse suunatud impordi puhul vastutavad ICA ja INVIMA kehtestatud
imporditingimuste täitmise kontrollimise ja järelevalve eest, sh inspekteerimine ning Euroopa Liidu liikmesriikide
väljastatud sanitaar- ja fütosanitaarsertifikaadid, mis tõendavad sellise impordi vastavust Colombias kehtivatele
standarditele ja impordinõuetele;
c) ICA ja INVIMA vastutavad kumbki oma pädevuste piires üldise koordineerimise, inspekteerimise ja inspekteerimis
süsteemide auditeerimise eest.

3. Peruu pädevad asutused

Sanitaar- ja fütosanitaarküsimustes on pädevad järgmised Peruu asutused:
a) Servicio Nacional de Sanidad Agraria (edaspidi „SENASA“),
b) Dirección General de Salud Ambiental (edaspidi „DIGESA“),
c) Ministerio de Salud,
d) Instituto Tecnológico Pesquero (edaspidi „ITP“),
e) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (edaspidi „MINCETUR“).

24.12.2016
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4. Ecuadori pädevad asutused
Sanitaar- ja fütosanitaarküsimustes on pädevad järgmised Ecuadori asutused:
a) Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD),
b) Instituto Nacional de Pesca (INP),
c) Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), ning
d) Ministerio de Comercio Exterior (MCE).“
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IX LISA
„JAGU B
ELi OSAPOOL

Kasutatakse järgmisi lühendeid:
AT Austria
BE Belgia
BG Bulgaaria
CY Küpros
CZ Tšehhi Vabariik
DE Saksamaa
DK Taani
ES Hispaania
EE Eesti
EU Euroopa Liit, sealhulgas kõik selle liikmesriigid
FI

Soome

FR Prantsusmaa
EL Kreeka
HR Horvaatia
HU Ungari
IE

Iirimaa

IT

Itaalia

LV Läti
LT Leedu
LU Luksemburg
MT Malta
NL Madalmaad
PL Poola
PT Portugal
RO Rumeenia
SK Slovaki Vabariik
SI

Sloveenia

SE Rootsi
UK Ühendkuningriik
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1. Alljärgnevas kohustuste loetelus on käesoleva lepingu artikli 114 kohaselt liberaliseeritud majandustegevusalad ning
nende tegevusalade raames allakirjutanud Andide riikide ettevõtete ja investorite suhtes reservatsioonidena
kohaldatavad turulepääsu ja võrdse kohtlemise piirangud. Loendid koosnevad järgmistest osadest:
a) esimene veerg, milles on näidatud sektor või allsektor, kus pool on võtnud kohustuse, ja liberaliseerimise ulatus,
mil määral reservatsioone kohaldatakse, ning
b) teine veerg, kus kirjeldatakse kohaldatavaid reservatsioone.
Kui punktis b osutatud veerus on üksnes konkreetsetele Euroopa Liidu liikmesriikidele omased reservatsioonid,
võtavad selles veerus nimetamata Euroopa Liidu liikmesriigid kohustusi asjaomases sektoris reservatsioonideta (1).
Allpool esitatud loendis nimetamata sektorites või allsektorites ei ole kohustusi võetud.
2. Üksikute sektorite ja allsektorite kindlakstegemisel kasutatakse:
a) ISIC rev 3.1 – rahvusvaheline majandustegevusalade klassifikaator, nagu on esitatud ÜRO statistikaameti
väljaandes Statistical Papers (Series M, No 4, ISIC REV 3.1, 2002);
b) CPC – ühtne tooteklassifikaator, nagu on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes Statistical Papers (Series M, No
77, CPC prov, 1991, ning
c) CPC ver 1.0 – ühtne tooteklassifikaator, nagu on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes Statistical Papers (Series
M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).
3. Alljärgnevas loendis ei ole nimetatud kvalifikatsiooninõuete ja -menetluste, tehniliste normide ning litsentsimisnõuete
ja -menetlustega seotud meetmeid, kui need ei kujuta endast turulepääsu ega võrdse kohtlemise piirangut käesoleva
lepingu artiklite 112 ja 113 tähenduses. Neid meetmeid (nt tegevusloa saamise nõue, universaalteenuse osutamise
kohustused, kvalifikatsioonide tunnustamise nõue reguleeritud sektorites ja nõue sooritada teatud eksamid, sh
keeleeksamid, mittediskrimineeriv nõue, et teatud tegevusi ei tohi teostada keskkonnakaitsealadel või ajaloo- ja
kunstiväärtusega piirkondades), isegi kui neid ei ole loendisse lisatud, kohaldatakse igal juhul allakirjutanud Andide
riikide investorite suhtes.
4. Käesoleva lepingu artikli 107 lõike 3 kohaselt ei sisalda alljärgnev loend poolte määratud subsiidiumeid käsitlevaid
meetmeid.
5. Käesoleva lepingu artikli 112 kohaselt ei sisalda alljärgnev loend diskrimineerivaid nõudeid ettevõtte õigusliku vormi
liikide kohta.
6. Kohustuste loendist tulenevad õigused ja kohustused ei ole vahetult kohaldatavad ning seega ei anna need õigusi otse
üksikutele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

(1) Kui kõnealuses sektoris puuduvad Euroopa Liidu liikmesriigile omased reservatsioonid, ei piira see horisontaalseid reservatsioone või
valdkondlikke Euroopa Liidu reservatsioone, mida võidakse kohaldada.

KÕIK SEKTORID

Reservatsioonide kirjeldus

Kinnisvara

L 356/1106

Sektor või allsektor

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: piirangud välisinvestoritele maa ja kinnis
vara omandamisel (1).
ET

KÕIK SEKTORID

Kommunaalteenused
EU: riiklikul või kohalikul tasandil kommunaalteenusteks peetavate majandustegevusalade suhtes võib kohaldada riigi
monopoli või eraettevõtjatele antavaid ainuõigusi (2).

KÕIK SEKTORID

Ettevõtluse liigid

BG: filiaalide asutamisel on nõutav luba.
EE: vähemalt pooled direktorite nõukogu liikmetest peavad olema Euroopa Liidu alalised elanikud.

Euroopa Liidu Teataja

EU: kohtlemine, mis saab osaks Euroopa Liidu liikmesriigi õiguse kohaselt moodustatud (kolmanda riigi ettevõtete) tüta
rettevõtjatele, kelle registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või peamine tegevuskoht on Euroopa Liidu territooriumil, ei
laiene Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud kolmanda riigi ettevõtte filiaalidele ega esindustele.

FI: välismaalasel, kes tegeleb kaubandusega osanikuna Soome usaldus- või täisühingus, peab olema kauplemisluba ning
tema alaline elukoht peab olema Euroopa Liidus. Kõikide sektorite puhul, v.a telekommunikatsiooniteenused, kehtib ko
dakondsus- ja elukohanõue vähemalt poole juhatuse tava- ja asendusliikmete suhtes. Äriühingute puhul võib siiski teha
erandeid. Kui välisriigi organisatsioon kavatseb tegeleda äritegevuse või kaubandusega Soome filiaali asutamise kaudu,
on nõutav kauplemisluba. Usaldusühingu asutajana tegutsemise luba nõutakse välisriigi organisatsioonilt või eraisikult,
kes ei ole Euroopa Liidu kodanik. Telekommunikatsiooniteenuste sektoris kehtib alalise elukoha nõue poolte asutajate ja
poolte juhatuse liikmete puhul. Kui asutaja on juriidiline isik, kehtib kõnealuse juriidilise isiku puhul asukohanõue.
IT: tööstus-, äri- ja käsitöövaldkondadele juurdepääsuks on nõutav elamisluba ja eritegevusluba.
BG, PL: esinduse majandustegevus võib hõlmata üksnes välismaise emaettevõtja reklaamimist ja edendamist.
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PL: filiaalide puhul ei ole kohustusi võetud, välja arvatud finantsteenuste korral. Investorid väljastpoolt Euroopa Liitu
võivad tegeleda majandustegevusega üksnes usaldusühingu, piiratud vastutusega kapitaliühingu, piiratud vastutusega
äriühingu ning kapitaliühingu vormis (õigusteenuste sektoris üksnes registreeritud ühingu ja usaldusühingu vormis).

Reservatsioonide kirjeldus

RO: äriühingu ainus juhataja või juhatuse esimees ning pooled juhatuse liikmed peavad olema Rumeenia kodanikud,
kui asutamislepingus või põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Enamik äriühingu audiitoreid ja nende asetäitjaid peavad
olema Rumeenia kodanikud.

24.12.2016

Sektor või allsektor

ET

SE: välisriigi äriühing (mis ei ole asutanud juriidilist isikut Rootsis) tegeleb äritegevusega Rootsis asutatud filiaali kaudu,
millel on iseseisev juhtkond ja eraldi raamatupidamine. Ehitusprojektid, mis kestavad alla aasta, vabastatakse filiaali asu
tamise või residendist esindaja nimetamise kohustusest. Piiratud vastutusega äriühingu (kapitaliühingu) võivad asutada
üks või mitu asutajat. Asutajaliige elab Rootsis või on Rootsi juriidiline isik. Täisühing võib olla asutajaliige üksnes ju
hul, kui kõik osanikud elavad Rootsis. Vastavad tingimused kehtivad ka kõigi muud liiki juriidiliste isikute asutamise
kohta. Vähemalt 50 % juhatuse liikmetest peavad elama Rootsis. Välismaalased või väljaspool Rootsit elavad Rootsi ko
danikud, kes soovivad alustada äritegevust Rootsis, nimetavad ja registreerivad kohalikus asutuses residendist esindaja,
kes vastutab sellise tegevuse eest. Elukohanõudest võib loobuda, kui on võimalik tõendada, et seda ei ole konkreetsel ju
hul vaja.

SI: välisriigi äriühingute filiaalide asutamine on seotud tingimusega, et emaettevõtja peab olema registreeritud päritolu
riigi kohturegistris eelnevalt vähemalt ühe aasta.
SK: välismaine füüsiline isik, kelle nimi kantakse äriregistrisse ettevõtja nimel tegutseva volitatud isikuna, peab esitama
Slovaki Vabariigi elamisloa.

KÕIK SEKTORID

Euroopa Liidu Teataja

SE (ainult Ecuadori puhul): filiaali tegevdirektor ja vajaduse korral asetegevdirektor peavad elama EMPs. Väljaspool
EMPd elav füüsiline isik, kes tegeleb Rootsis äritegevusega, peab nimetama ja registreerima residendist esindaja, kes vas
tutab äritegevuse eest Rootsis. Rootsis toimuva äritegevuse kohta seatakse sisse eraldi raamatupidamine. Pädev asutus
võib üksikjuhtumitel filiaali ja elukohta käsitlevatest nõuetest erandeid teha.

Investeerimine
ES: et välisriigi valitsused ja avalik-õiguslikud üksused saaksid Hispaanias investeerida (mis viitab lisaks majandushuvi
dele ka ettevõtte majandusvälistele huvidele) otse või äriühingute või muude üksuste kaudu, mis on välisriigi valitsuste
otsese või kaudse kontrolli all, on vaja valitsuse eelnevat luba.

L 356/1107

BG: ettevõtetes, kus riiklik (riigi või kohaliku omavalitsuse) osalus aktsiakapitalis on üle 30 %, on nende aktsiate ülemi
nekuks kolmandatele isikutele vaja luba. Teatavate riigi või avaliku vara kasutamisega seotud majandustegevusalade pu
hul on nõutav kontsessiooniseaduse alusel antud kontsessiooni olemasolu. Välisinvestorid ei saa osaleda erastamises.
Kontrolliva välisosalusega välisinvestorid ja Bulgaaria juriidilised isikud vajavad luba a) loodusvarade geoloogilisteks uu
ringuteks, arendamiseks või kaevandamiseks territoriaalvetes, mandrilaval või majandusvööndis ja b) punktis a nimeta
tud tegevusaladega tegelevates äriühingutes kontrollitava osaluse omandamiseks.

Reservatsioonide kirjeldus

FR: välisostude suhtes, mis ületavad 33,33 % aktsiakapitalist või hääleõigusest olemasolevas Prantsusmaa ettevõttes või
20 % avalikult noteeritud Prantsusmaa äriühingutes, kohaldatakse järgmist eeskirja:

L 356/1108

Sektor või allsektor

— kuni 7,6 miljoni euro suuruseid investeeringuid Prantsusmaa äriühingutesse käibega kuni 76 miljonit eurot võib
teha, kui etteteatamisest ja summade õigsuse kontrollimisest on möödunud 15 päeva;
ET

— luba muudeks investeeringuteks antakse automaatselt üks kuu pärast eelnevat teatamist, kui majandusminister ei ole
erandlike asjaolude korral kasutanud oma õigust investeering edasi lükata.
Välisosalus hiljuti erastatud äriühingutes võib piirduda avalikkusele pakutavate aktsiate muutuva kogusega, mille Prant
susmaa valitsus kehtestab iga juhtumi korral eraldi. Teatavates kaubandus-, tööstus- või käsitöövaldkondades on vaja
asutamise eriluba, kui tegevdirektoril ei ole alalist elamisluba.

FI: kui välisomanikud omandavad aktsiaid, mis annavad üle ühe kolmandiku hääleõigusest Soome olulises äriühingus
või ettevõttes (rohkem kui 1000 töötaja või käive üle 168 miljoni euro või bilansimaht üle 168 miljoni euro), peab
olema Soome ametiasutuste kinnitus; kinnituse andmisest võib keelduda ainult juhul, kui kahjustataks olulist riiklikku
huvi. Neid piiranguid ei kohaldata telekommunikatsiooniteenuste suhtes.

IT: hiljuti erastatud äriühingutele võib anda ainuõigused ja neid pikendada. Mõnel juhul võib piirata hääleõigust hiljuti
erastatud äriühingutes. Viie aasta jooksul võib kaitse, transporditeenuste, telekommunikatsiooni ja energeetika valdkon
nas tegutsevate äriühingute suurte aktsiapakkide omandamiseks nõuda pädevate asutuste heakskiitu.

KÕIK SEKTORID

Euroopa Liidu Teataja

HU: kohustusi ei ole võetud välisosaluse korral hiljuti erastatud äriühingutes.

Geograafilised vööndid
FI: Ahvenamaa saarestikus piirangud, mis keelavad Ahvenamaa piirkondliku kodakondsuseta füüsilistel isikutel või mis
tahes juriidilistel isikutel kasutada asutamisõigust ilma saarestiku pädevate asutuste loata.

1. PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS, METSAMAJANDUS

AT, HR, HU, MT, RO: kohustusi ei ole võetud põllumajandustegevuse korral.

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), v.a nõustamisteenused
(3)

CY: Euroopa Liidu-väline osalus on lubatud kuni 49 %.

24.12.2016

A. Põllumajandus, jahindus

Reservatsioonide kirjeldus

FR: Euroopa Liidu-väliste riikide kodanikelt nõutakse põllumajandusettevõtete asutamiseks ja viinamarjaistanduste
omandamiseks luba.

24.12.2016

Sektor või allsektor

IE: väljaspool Euroopa Liitu elavatelt isikutelt nõutakse jahutootmise alustamiseks luba.
SE (ainult Ecuadori puhul): põhjapõdrakasvatusega võivad tegeleda ainult saamid.
ET

B. Metsamajandus ja metsaraie

BG: kohustusi ei ole võetud metsaraide korral.

(ISIC rev 3.1: 020), v.a nõustamisteenused

2. KALANDUS JA VESIVILJELUS

AT: vähemalt 25 % laevadest peavad olema registreeritud Austrias.

(ISIC rev 3.1: 0501, 0502), v.a nõustamisteenused

BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: välisinvestorid, kes ei ole asutatud ega kelle põhitegevuskoht ei ole Belgias, Soomes, Iirimaal,
Lätis, Madalmaades, Portugalis ega Slovaki Vabariigis, ei saa omandada Belgia, Soome, Iirimaa, Läti, Madalmaade, Portu
gali ja Slovaki lipu all sõitvaid laevu.
DK: väljaspool Euroopa Liitu elavad isikud ei saa omandada ühte kolmandikku ega üle selle kutselise kalapüügiga tegele
vast ettevõttest. väljaspool Euroopa Liitu elavad isikud ei saa omandada Taani lipu all sõitvaid laevu, välja arvatud Taanis
asutatud ettevõtte kaudu.
FR: isikutel, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud, ei saa olla osalust riigile kuuluvas merealas kala-/karplooma-/vetikakas
vatuse eesmärgil. Välisinvestorid, kes ei ole asutatud ega kelle põhitegevuskoht ei ole Prantsusmaal, saavad omandada
kuni 50 % Prantsuse lipu all sõitvatest laevadest.

Euroopa Liidu Teataja

CY, EL: Euroopa Liidu-väline osalus on lubatud kuni 49 %.

DE: merekalapüügiluba antakse üksnes laevadele, millel on õigus sõita Saksamaa lipu all. Need on kalalaevad, mille ena
musosalus kuulub Euroopa Liidu kodanikele või kooskõlas Euroopa Liidu eeskirjadega asutatud äriühingutele, mille põ
hitegevuskoht on Euroopa Liidu liikmesriigis. Laevade kasutamist peavad juhtima ja kontrollima Saksamaal alaliselt ela
vad isikud. Kalapüügiloa saamiseks tuleb kõik kalalaevad registreerida asjaomastes mereriikides, kus on laevade kodusa
damad.
EE: laevad on kohustatud sõitma Eesti lipu all, kui need asuvad Eestis ja enamusosalus täisühingutes ning osaühingutes
või muudes Eestis paiknevates juriidilistes isikutes kuulub Eesti kodanikele ning häälteenamus juhatuses kuulub Eesti ko
danikele.
BG, HR, HU, LT, MT, RO: kohustusi ei ole võetud.

L 356/1109

IT: välismaalased, kes ei ole Euroopa Liidu residendid, ei saa omandada enamusosalust Itaalia lipu all sõitvates laevades
ega kontrollivat osalust laevandusettevõttes, mille peakontor on Itaalias. Kalapüük Itaalia territoriaalvetes on reserveeri
tud Itaalia lipu all sõitvatele laevadele.

Reservatsioonide kirjeldus

SE: välisinvestorid, kes ei ole asutatud ja kelle põhitegevuskoht ei ole Rootsis, saavad omandada kuni 50 % Rootsi lipu
all sõitvatest laevadest. Rootsi vetes kutselise kalapüügiga tegelevates äriühingutes üle 50 % osaluse omandamiseks vaja
vad välisinvestorid luba.

UK: reservatsioon Ühendkuningriigi lipu all sõitvates laevades osaluse omandamise suhtes, v.a juhul, kui vähemalt 75 %
investeeringutest kuulub Briti kodanikele ja/või äriühingutele, mis kuuluvad vähemalt 75 % ulatuses Briti kodanikele,
kes kõigil juhtudel omavad alalist elu- ja asukohta Ühendkuningriigis. Laevade haldamine, juhtimine ja kontrollimine
peab toimuma Ühendkuningriigist.

3. MÄETÖÖSTUS (4)
A. Kivi- ja pruunsöe kaevandamine, turba kaevandamine
(ISIC rev 3.1: 10)
B. Toornafta ja maagaasi tootmine (5)

ET

SI: laevadel on õigus sõita Sloveenia lipu all, kui üle poole laevadest kuulub Euroopa Liidu kodanikele või juriidilistele
isikutele, kelle peakorter on Euroopa Liidu liikmesriigis.

L 356/1110

Sektor või allsektor

EU: energiat tarnivatest riikidest pärit investoritel võib olla keelatud tegevuse üle kontrolli omandamine. Kohustusi ei
ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna). Kohustusi ei ole võetud toornafta ja
maagaasi tootmise korral.
ES: kohustusi ei ole võetud strateegilistesse maavaradesse tehtavate välisinvesteeringute korral.
Euroopa Liidu Teataja

(ISIC rev 3.1: 1110)
C. Metallimaakide kaevandamine
(ISIC rev 3.1: 13)
D. Muu kaevandamine
(ISIC rev 3.1: 14)

4. TÖÖSTUSLIK TOOTMINE (6)

A. Toiduainete ja jookide tootmine

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 15)

B. Tubakatoodete tootmine

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 16)

Puuduvad

24.12.2016

C. Tekstiilitootmine
(ISIC rev 3.1: 17)

D. Rõivatootmine; karusnahkade töötlemine ja värvimine

Reservatsioonide kirjeldus

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 18)

ET

E. Nahaparkimine ja -töötlemine; pagasi, käekottide, sadulsepa Puuduvad
kaupade, rakmete ja jalatsite valmistamine

24.12.2016

Sektor või allsektor

(ISIC rev 3.1: 19)

F. Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a möö Puuduvad
bel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
(ISIC rev 3.1: 20)

Puuduvad

H. Kirjastamine, trükkimine ja salvestiste paljundamine (7)

IT: kirjastuste ja trükikodade omanikel kodakondsusnõue.

Euroopa Liidu Teataja

G. Paberi ja pabertoodete tootmine
(ISIC rev 3.1: 21)

(ISIC rev 3.1: 22, v.a kirjastamine ja trükkimine tasu või lepingu SE (ainult Ecuadori puhul): elukohanõue kirjastajate ning trükikodade ja kirjastuste omanike puhul.
alusel (8))

I. Koksitootmine

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 231)

J. Puhastatud naftatoodete tootmine (9)

K. Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine, v.a lõhkeained

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 24, v.a lõhkeainete tootmine)

L 356/1111

(ISIC rev 3.1: 232)

EU: energiat tarnivatest riikidest pärit investoritel võib olla keelatud tegevuse üle kontrolli omandamine. Kohustusi ei
ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

L. Kummi- ja plasttoodete tootmine

Reservatsioonide kirjeldus

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 25)

Puuduvad

ET

M. Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

L 356/1112

Sektor või allsektor

(ISIC rev 3.1: 26)

N. Metallitootmine

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 27)

O. Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 28)

a) üldmasinate tootmine

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 291)

b) erimasinate tootmine, v.a relvad ja laskemoon

Euroopa Liidu Teataja

P. Masinate tootmine

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

c) mujal liigitamata kodumasinate tootmine

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 293)

d) kontoriseadmete ja arvutite tootmine

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 30)

(ISIC rev 3.1: 31)

Puuduvad

24.12.2016

e) mujal liigitamata elektrimasinate ja -aparaatide tootmine

f) raadio-, televisiooni- ja sideseadmete ning -aparatuuri tootmine

Reservatsioonide kirjeldus

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 32)

ET

Q. Meditsiinitehnika, täppisinstrumentide, optikariistade ja kel Puuduvad
lade tootmine

24.12.2016

Sektor või allsektor

(ISIC rev 3.1: 33)

R. Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 34)

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 35, v.a sõjalaevade, -lennukite ja muude sõjaliste
transpordivahendite tootmine)

T. Mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine

Puuduvad

Euroopa Liidu Teataja

S. Muude (mittesõjaliste) transpordivahendite tootmine

(ISIC rev 3.1: 361, 369)

U. Ringlussevõtt

Puuduvad

(ISIC rev 3.1: 37)

5. ELEKTRI, GAASI, AURU JA KUUMA VEE TOOTMINE, ÜLE
KANNE JA JAOTAMINE OMAL KULUL (10)
(v.a tuumaenergiapõhine elektritootmine)

(ISIC rev 3.1: 4010 osa) ( )
11

EU: energiat tarnivatest riikidest pärit investoritel võib olla keelatud tegevuse üle kontrolli omandamine. Kohustusi ei
ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

L 356/1113

A. Elektritootmine; elektri ülekanne ja jaotus omal kulul

Reservatsioonide kirjeldus

B. Gaasitootmine; gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu EU: energiat tarnivatest riikidest pärit investoritel võib olla keelatud tegevuse üle kontrolli omandamine. Kohustusi ei
omal kulul
ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

L 356/1114

Sektor või allsektor

(ISIC rev 3.1: 4020 osa) (12)
ET

C. Auru ja kuuma vee tootmine; auru ja kuuma vee jaotus omal EU: energiat tarnivatest riikidest pärit investoritel võib olla keelatud tegevuse üle kontrolli omandamine. Kohustusi ei
kulul
ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).
(ISIC rev 3.1: 4030 osa) (13)

6. ÄRITEENUSED

A. Erialateenused

AT: välismaalastest advokaatide (kes peavad olema saanud oma asukohariigis täieliku erialase väljaõppe) osalus mis ta
hes õigusbüroo aktsiakapitalis ja tegevustulemustes ei või ületada 25 %. Neil ei tohi olla otsustavat mõju otsuste tegemi
sel.

(CPC 861) ( ),
v.a õigusabi- ja juriidiliste dokumentide ja nende tõendamisega
seotud teenused, mida osutavad avalikke funktsioone täitvad õi BE: kohaldatakse kvoote kassatsioonikohtus (Cour de cassation) tsiviilmenetluses esindamise suhtes.
gusspetsialistid, nt notarid, huissiers de justice'id ja muud officiers CY (ainult Ecuadori puhul): advokatuuri täieliku vastuvõtmise suhtes kohaldatakse kodakondsusnõuet koos elukohanõu
publics et ministériels'id.
dega.
14

Euroopa Liidu Teataja

a) õigusteenused

FR: advokaatide pääsu suhtes kutsealadele avocat auprès de la Cour de Cassation ja avocat auprès du Conseil d'Etat kohalda
takse kvoote.
DK: Taani õigusbüroo aktsiaid võivad omada üksnes Taanis tegevusluba omavad juristid ja Taanis registreeritud õigusbü
rood. Taani õigusbüroo juhatusse või juhtkonda võivad kuuluda üksnes Taanis tegevusluba omavad juristid. Tegevusloa
saamiseks Taanis nõutakse Taani õiguse eksami sooritamist.

FR: mõni õigusliku vormi liik (association d'avocats ja société en participation d'avocat) reserveeritakse neile advokaatidele,
kes on Prantsusmaal täielikult advokatuuri vastu võetud. Prantsusmaa või Euroopa Liidu õigusega seotud teenuseid osu
tavas õigusbüroos peavad vähemalt 75 % partneritest, kellele kuulub 75 % aktsiatest, olema Prantsusmaal advokatuuri
täielikult vastu võetud advokaadid.

HU: kaubanduslik kohalolek partnerlusena Ungari advokaadi (ügyvéd) või õigusbürooga (ügyvédi iroda) või esindusena.

24.12.2016

HR: pooli võivad esindada kohtutes üksnes Horvaatia advokatuuri (odvjetnici) liikmed. Advokatuuri liikmeks saamiseks
kehtib kodakondsusnõue.

Reservatsioonide kirjeldus

PL: kui Euroopa Liidu advokaatide jaoks on kättesaadavad muud õigusliku vormi liigid, on välisriigi advokaatidel juur
depääs üksnes registreeritud ühingu ja usaldusühingu õiguslikule vormile.

24.12.2016

Sektor või allsektor

SE (ainult Ecuadori puhul): advokatuuri vastuvõtmise suhtes, mis on vajalik ainult Rootsi kutsenimetuse „advokat“ kasu
tamiseks, kohaldatakse elukohanõuet.
ET

b) 1. Majandusarvestus- ja raamatupidamisteenused

AT: välismaalastest raamatupidajate (kes peavad olema volitatud vastavalt oma asukohariigi seadustele) osalus Austria
mis
tahes juriidilise isiku aktsiakapitalis ja tegevustulemustes ei või ületada 25 %; see tingimus kehtib üksnes nende isi
(CPC 86212, v.a auditeerimisteenused, CPC 86213, CPC 86219 ja
kute
kohta, kes ei ole Austria kutseorgani liikmed.
CPC 86220)
CY: juurdepääsu võimaldamisel tehakse majandusvajaduste test. Põhikriteerium: tööhõive olukord allsektoris.
DK: partnerettevõtte loomiseks Taani volitatud raamatupidajatega peavad välisriigi raamatupidajad hankima loa Taani
kaubandus- ja ettevõtlusametilt.

b) 2. Auditeerimisteenused

AT: välismaalastest audiitorite (kes peavad olema volitatud vastavalt oma asukohariigi seadustele) osalus Austria mis ta
hes juriidilise isiku aktsiakapitalis ja tegevustulemustes ei või ületada 25 %; see tingimus kehtib üksnes nende isikute
kohta, kes ei ole Austria kutseorgani liikmed.
CY: juurdepääsu võimaldamisel tehakse majandusvajaduste test. Põhikriteerium: tööhõive olukord allsektoris.
CZ, SK: vähemalt 60 % aktsiakapitalist või hääleõigusest on reserveeritud kodanikele.
DK: partnerettevõtte loomiseks Taani volitatud raamatupidajatega peavad välisriigi raamatupidajad hankima loa Taani
kaubandus- ja ettevõtlusametilt.
FI: vähemalt üks Soome piiratud vastutusega äriühingu audiitoritest peab olema alaline elanik.

Euroopa Liidu Teataja

(CPC 86211 ja 86212, v.a majandusarvestusteenused)

HR: puuduvad, v.a nõue, et auditeerimist võivad läbi viia ainult juriidilised isikud.

LV: vannutatud audiitorite äriühingus peab üle 50 % hääleõiguslikest aktsiatest kuuluma vannutatud audiitoritele või Eu
roopa Liidu vannutatud audiitorite äriühingutele.
LT: vähemalt 75 % aktsiatest peab kuuluma Euroopa Liidu audiitoritele või auditeerimisettevõtetele.
SE: üksnes Rootsis kinnitatud audiitoritel on õigus auditeerida kindlaid juriidilisi isikuid, nagu piiratud vastutusega äri
ühingud. Üksnes need audiitorid võivad olla aktsiate omanikud või moodustada partnerettevõtte, mis praktiseerib nõue
tele vastavat auditeerimist (ametlikul otstarbel). Heakskiidu saamiseks on nõutav alaline elukoht.
SI: välismaalastest isikute osa auditeerimisettevõtetes ei tohi ületada 49 % aktsiakapitalist.

(CPC 863) ( )
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AT: välismaalastest maksunõustajate (kes peavad olema volitatud vastavalt oma päritoluriigi õigusaktidele) osalus Au
stria mis tahes juriidilise isiku aktsiakapitalis ja tegevustulemustes ei või ületada 25 %; see tingimus kehtib üksnes nende
isikute kohta, kes ei ole Austria kutseorgani liikmed.

L 356/1115

c) maksualase nõustamise teenused

Reservatsioonide kirjeldus

CY: juurdepääsu võimaldamisel tehakse majandusvajaduste test. Põhikriteerium: tööhõive olukord allsektoris.

d) arhitektuuriteenused
e) linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused
(CPC 8671 ja CPC 8674)

f) inseneriteenused
ning

LV: arhitektuuriteenuste puhul on nõutav kolmeaastane kogemus Lätis projekteerimise valdkonnas ja ülikoolikraad, et
saada tegevusluba, mis võimaldaks tegutseda sellel alal täieliku õigusliku vastutuse ja projekti allkirjastamise õigusega.

ET

ning

BG: riikliku või piirkondliku tähtsusega projektide puhul peavad välisinvestorid tegutsema kohalike investorite partne
rite või nende alltöövõtjatena.

L 356/1116

Sektor või allsektor

BG: riikliku või piirkondliku tähtsusega projektide puhul peavad välisinvestorid tegutsema kohalike investorite partne
rite või nende alltöövõtjatena.

g) integreeritud inseneriteenused
(CPC 8672 ja CPC 8673)

AT: kohustusi ei ole võetud, välja arvatud hambaraviteenuste ning psühholoogide ja psühhoterapeutide puhul, kus reser
vatsioonid puuduvad.
DE: majandusvajaduste test arstidele ja hambaarstidele, kel on lubatud ravida riiklike kindlustusskeemide liikmeid. Põhi
kriteerium: arstide ja hambaarstide nappus asjaomases piirkonnas.
CY (ainult Ecuadori puhul), FI: kohustusi ei ole võetud.

Euroopa Liidu Teataja

h) meditsiini- (sh psühholoogide) ja hambaraviteenused
(CPC 9312 ja CPC 85201 osa)

FR: kuigi Euroopa Liidu investoritele on kättesaadavad muud õiguslikud vormid, on välisinvestoritel juurdepääs üksnes
sellistele õiguslikele vormidele nagu société d'exercice liberal ja société civile professionnelle.
LV: majandusvajaduste test. Põhikriteerium: arstide ja hambaarstide nappus asjaomases piirkonnas.
BG, LT: teenuse pakkumine, milleks tuleb anda luba, mille väljastamisel toetutakse tervishoiuteenuse kavale sõltuvalt va
jadustest, mis arvestavad rahvaarvu ning olemasolevate meditsiini- ja hambaraviteenustega.
SI: kohustusi ei ole võetud sotsiaalmeditsiini, sanitaar-, epidemioloogia-, meditsiini-/ökoloogiliste teenuste, vere, verepre
paraatide ja siirdatavate organite tarnimise ning lahangute korral.
UK: arstide registreerimine riiklikus tervishoiuteenistuses kuulub meditsiinilise tööjõu planeerimise alla.

i) veterinaariateenused

AT, CY (ainult Ecuadori puhul): kohustusi ei ole võetud.

(CPC 932)

BG: majandusvajaduste test. Põhikriteerium: rahvastik ja olemasolevate ettevõtete paiknemise tihedus.
FR: kuigi Euroopa Liidu investoritele on kättesaadavad muud õiguslikud vormid, on välisinvestoritel juurdepääs üksnes
sellistele õiguslikele vormidele nagu société d'exercice liberal ja société civile professionnelle.

24.12.2016

HU: majandusvajaduste test. Põhikriteerium: sektoris valitsevad tööturutingimused.

Reservatsioonide kirjeldus

j) 1. ämmaemandateenused

BG, CY (ainult Ecuadori puhul), FI, MT, SI: kohustusi ei ole võetud.

(CPC 93191 osa)

FR: kuigi Euroopa Liidu investoritele on kättesaadavad muud õiguslikud vormid, on välisinvestoritel juurdepääs üksnes
sellistele õiguslikele vormidele nagu société d'exercice liberal ja société civile professionnelle.

24.12.2016

Sektor või allsektor

LT: võib rakendada majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: tööhõive olukord allsektoris.
ET

j) 2. meditsiiniõdede, füsioterapeutide ja parameedikute teenused
(CPC 93191 osa)

AT: välisinvestoritel on lubatud tegutseda üksnes järgmistel tegevusaladel: meditsiiniõed, füsioterapeudid, töötervishoiu
terapeudid, logopeedid, dieedi- ja toitumisnõustajad.
BG, CY (ainult Ecuadori puhul), MT: kohustusi ei ole võetud.
FI, SI: kohustusi ei ole võetud füsioterapeutide ja parameedikute puhul.
FR: kuigi Euroopa Liidu investoritele on kättesaadavad muud õiguslikud vormid, on välisinvestoritel juurdepääs üksnes
sellistele õiguslikele vormidele nagu société d'exercice liberal ja société civile professionnelle.
LT: võib rakendada majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: tööhõive olukord allsektoris.

k) farmaatsiatoodete jaemüük ning meditsiini- ja ortopeediakau AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: kohustusi ei ole võetud.
pade jaemüük
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: loa andmisel kohaldatakse majandusvajaduste testi. Põhikriteeriumid:
(CPC 63211)
rahvastiku- ja olemasolevate apteekide paiknemise tihedus.
16
ja muud apteekriteenused ( )

B. Arvuti- ja arvutialased teenused

Euroopa Liidu Teataja

LV: majandusvajaduste test välisriigi füsioterapeutidele ja parameedikutele. Põhikriteerium: tööhõive olukord asjaomases
piirkonnas.

Puuduvad

(CPC 84)

C. Teadus- ja arendusteenused (17)

a ja c puhul:

a) loodusteaduslikud teadus- ja arendusteenused
(CPC 851)

EU: riiklikult rahastatavate teadus- ja arendusteenuste korral antakse ainuõigused ja/või -volitused üksnes Euroopa Liidu
kodanikele ja Euroopa Liidu juriidilistele isikutele, kelle peakorter on Euroopa Liidus.

b) sotsiaal- ja humanitaarteaduslikud teadus- ja arendusteenused

b puhul:

(CPC 852, v.a psühholoogiteenused) (18)

Puuduvad

(CPC 853)

L 356/1117

c) interdistsiplinaarsed teadus- ja arendusteenused

Reservatsioonide kirjeldus

D. Kinnisvarateenused (19)

a) oma või renditud varaga seotud teenused

L 356/1118

Sektor või allsektor

Puuduvad
ET

(CPC 821)

b) tasu eest või lepingu alusel osutatavad teenused

Puuduvad, välja arvatud:

(CPC 822)

CY (ainult Ecuadori puhul): kohustusi ei ole võetud.

E. Rendi-/liisinguteenused (ilma juhita)

LT: laevad peavad kuuluma Leedu füüsilistele isikutele või Leedus asutatud äriühingutele.

(CPC 83103)

SE: Rootsi lipu all sõitmiseks tuleb laeva välismaise osaluse korral tõendada Rootsi domineerivat tegevusmõju.

b) õhusõidukitega seotud teenused
(CPC 83104)

EU: Euroopa Liidu lennuettevõtja kasutuses olev õhusõiduk peab olema registreeritud lennuettevõtja litsentsinud Eu
roopa Liidu liikmesriigis või mujal Euroopa Liidus. Õhusõiduki omanik peab olema kas kindlatele kodakondsusnõuetele
vastav füüsiline isik või kindlatele kapitaliomandi- ja kontrollinõuetele (sealhulgas juhatuse liikmete kodakondsus) vastav
juriidiline isik. Vabastusi võib anda lühiajaliste rendilepingute puhul ja erakorralistel asjaoludel.

c) muude transpordivahenditega seotud teenused

Puuduvad

Euroopa Liidu Teataja

a) laevadega seotud teenused

(CPC 83101, CPC 83102 ja CPC 83105)

d) muude masinate ja seadmetega seotud teenused

Puuduvad

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 ja CPC 83109)

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: kohustusi ei ole võetud CPC
83202 korral.

24.12.2016

e) isiklike ja majapidamistarvetega seotud teenused

f) telekommunikatsiooniseadmete rent

Reservatsioonide kirjeldus

Puuduvad

(CPC 7541)

a) reklaam

ET

F. Muud äriteenused

24.12.2016

Sektor või allsektor

Puuduvad

(CPC 871)

b) turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused

Puuduvad

(CPC 864)

Puuduvad

(CPC 865)

d) juhtimisalase nõustamisega seotud teenused

HU: kohustusi ei ole võetud vahekohtu- ja lepitusteenuste korral (CPC 86602).

(CPC 866)

e) tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused (20)

Euroopa Liidu Teataja

c) juhtimisalase nõustamise teenused

Puuduvad

(CPC 8676)

f) põllumajanduse, jahinduse ja metsamajandusega seotud nõusta CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.
misteenused
(CPC 881 osa)

g) kalandusega seotud nõustamisteenused

Puuduvad

(CPC 882 osa)

(CPC 884 osa ja CPC 885 osa)

Puuduvad

L 356/1119

h) tööstusliku tootmisega seotud nõustamisteenused

Reservatsioonide kirjeldus

i) personali töölerakendamise ja värbamise teenused

i) 1. juhtide otsimise teenused

L 356/1120

Sektor või allsektor

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.
ET

(CPC 87201)

i) 2. töölerakendamisteenused

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: kohustusi ei ole võetud

(CPC 87202)

BE, FR, IT: riigimonopol
DE: loa andmisel kohaldatakse majandusvajaduste testi. Põhikriteerium: tööturu olukord ja areng.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud

(CPC 87203)

IT: riigimonopol

i) 4. modelliagentuuri teenused

Puuduvad.

(CPC 87209 osa)

j) 1. Uurimisteenused

Euroopa Liidu Teataja

i) 3. kontori abipersonali värbamise teenused

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.

(CPC 87301)

j) 2. turvateenused
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ja CPC 87305)

DK: juhatuse liikmetel kodakondsuse ja alalise elukoha nõue. Kohustusi ei ole võetud lennujaama valveteenuste osuta
mise korral.
BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: tegevusloa võib anda üksnes kodanikele või riiklikele registreeritud orga
nisatsioonidele.
ES: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna). Juurdepääsuks on
vajalik eelnev luba.
HR: kohustusi ei ole võetud.

(CPC 8675)

FR: välisinvestoritel on uurimis- ja geoloogilise luure teenuste jaoks vaja eriluba.

24.12.2016

k) nendega seotud teadusliku ja tehnilise nõustamise teenused (21)

l) 1. laevade hooldus ja remont

Reservatsioonide kirjeldus

Puuduvad

(CPC 8868 osa)

LV: riigimonopol.

(CPC 8868 osa)

SE: majandusvajaduste testi kohaldatakse siis, kui investorid kavatsevad luua oma terminali taristurajatised. Põhikritee
riumid: ruumi- ja võimsuspiirangud.

ET

l) 2. raudteetranspordivahendite hooldus ja remont

24.12.2016

Sektor või allsektor

l) 3. mootorsõidukite, mootorrataste, mootorsaanide ja maantee SE: majandusvajaduste testi kohaldatakse siis, kui investorid kavatsevad luua oma terminali taristurajatised. Põhikritee
transpordivahendite hooldus ja remont
riumid: ruumi- ja võimsuspiirangud
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osa ja CPC 8868 osa)

Puuduvad

l) 5. metalltoodete, (muude kui kontori-)masinate, (muude kui Puuduvad
transpordivahendite ja kontori-)seadmete hooldus- ja remonditee
nused ning personaal- ja majapidamistarvete hooldus- ja paran
dusteenused (22)

Euroopa Liidu Teataja

l) 4. õhusõidukite ja nende osade hooldus ja remont
(CPC 8868 osa)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 ja CPC 8866)

m) hoonete puhastusteenused

Puuduvad

(CPC 874)

n) fotograafiateenused

CY, EE, MT: kohustusi ei ole võetud.

(CPC 875)

Puuduvad

L 356/1121

o) pakendamisteenused
(CPC 876)

Reservatsioonide kirjeldus

p) trükkimine ja kirjastamine

LT, LV: kirjastamissektoris antakse asutamisõigus ainult riigis asutatud juriidilistele isikutele (mitte filiaalidele).

(CPC 88442)

PL: ajalehtede ja ajakirjade peatoimetajatel kodakondsusnõue.

L 356/1122

Sektor või allsektor

SE: kirjastajatel ning kirjastus- ja trükiettevõtte omanikel elukohanõue.
ET

q) konverentsiteenused

Puuduvad

(CPC 87909 osa)

r) 1. kirjaliku ja suulise tõlke teenused

DK: loa andmine riiklikele volitatud tõlkidele ja tõlkijatele võib piirata tegevusulatust.

(CPC 87905)

HR: kohustusi ei ole võetud Horvaatia kohtule kirjaliku ja suulise tõlke teenuse osutamise korral.
PL: kohustusi ei ole võetud vandetõlkide teenuste osutamise korral.
BG, HU, SK: kohustusi ei ole võetud ametliku kirjaliku ja suulise tõlke korral.

Puuduvad

(CPC 87907)

r) 3. inkassoteenused

Euroopa Liidu Teataja

r) 2. sisekujundus- ja tellimustoodete kujundamise teenused

IT, PT: investorite suhtes kohaldatakse kodakondsusnõuet.

(CPC 87902)

r) 4. krediidiinfoteenused

BE: tarbija krediidiandmepankade puhul investorite kodakondsusnõue.

(CPC 87901)

IT, PT: investorite suhtes kohaldatakse kodakondsusnõuet.

r) 5. paljundusteenused

Puuduvad

(CPC 87904) ( )
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(CPC 7544)

Puuduvad

24.12.2016

r) 6. telekommunikatsioonialase nõustamise teenused

r) 7. telefonivastamisteenused

Reservatsioonide kirjeldus

Puuduvad

(CPC 87903)

24.12.2016

Sektor või allsektor

ET

7. SIDETEENUSED

A. Posti- ja kulleriteenused

Puuduvad (31)

Euroopa Liidu Teataja

(Riigisisestesse või välisriigi sihtkohtadesse suunatud postisaade
tiste käitlemisega (24) seotud teenused (25) vastavalt järgmisele all
sektorite loetelule: i) mis tahes liiki füüsilisel kandjal olevate adres
seeritud kirjalike teabevahetuste käitlemine, (26) sealhulgas hü
briidpostiteenus ja otsepostitus, ii) adresseeritud saadetiste ja pak
kide käitlemine, (27) iii) adresseeritud ajakirjandustoodete käitle
mine, (28) iv) eespool punktides i–iii nimetatud postisaadetiste
käitlemine registreeritud või kindlustatud postisaadetistena, v)
kiirkulleriteenused (29) eespool punktides i–iii nimetatud postisaa
detiste puhul, vi) aadressita postisaadetiste käitlemine, vii) doku
mendivahetus (30)

Allsektorid i, iv ja v võib jätta välja, kui need kuuluvad reserveeri
tud teenuste valdkonda, s.t kirisaadetised hinnaga kuni 2,5-kordne
avalik põhitariif ja mille kaal ei ületa 50 grammi (32), lisaks kohtu
like või haldusmenetluse käigus kasutatav tähitud posti teenus.)
(CPC 751 osa, CPC 71235 osa (33) ja CPC 73210 osa (34))

B. Telekommunikatsiooniteenused
Teenused ei hõlma majandustegevust, mis seisneb telekommuni
katsiooniteenuste kaudu edastatava sisu tootmises.

L 356/1123

a) kõik elektromagnetiliste signaalide edastamist ja vastuvõtmist Puuduvad (37)
hõlmavad teenused (35), v.a ringhääling (36)

b) satelliitlevi edastamise teenused (38)

Reservatsioonide kirjeldus

EU: kõnealuse sektori teenuseosutajate suhtes võidakse kohaldada kohustust kaitsta nende võrgu kaudu sisu edastami
sega seotud üldist huvi pakkuvaid eesmärke kooskõlas Euroopa Liidu elektrooniliste sideteenuste õigusliku raamistikuga.

L 356/1124

Sektor või allsektor

BE: kohustusi ei ole võetud.
ET

8. EHITUSTEENUSED JA NENDEGA SEOTUD INSENERITEENU BG: riikliku või piirkondliku tähtsusega projektide korral peavad välisinvestorid tegutsema kohalike investorite partne
SED (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC rite või nende alltöövõtjatena.
516, CPC 517 ja CPC 518)
CY, CZ, HU, MT, SK: kohustusi ei ole võetud.

9. TURUSTUSTEENUSED

A. Komisjonimüügiagentide teenused

a) mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende Puuduvad
varuosade ja tarvikute komisjonimüügiga tegelevate agentide tee
nused

Euroopa Liidu Teataja

AT: kohustusi ei ole võetud pürotehniliste kaupade, süttivate kaupade ja lõhkeseadeldiste ning toksiliste ainete turusta
(v.a relvade, laskemoona, lõhkeainete ja muu sõjavarustuse turus mise korral. Farmaatsiatoodete ja tubakatoodete turustamisel antakse ainuõigused ja/või volitused üksnes Euroopa Liidu
kodanikele ning Euroopa Liidu juriidilistele isikutele, kelle peakorter asub Euroopa Liidus.
tamine)
FI: kohustusi ei ole võetud alkohoolsete jookide ja farmaatsiatoodete turustamise korral.
Kõik allpool nimetatud allsektorid (39)
HR: kohustusi ei ole võetud tubakatoodete turustamise korral.

(CPC 61111 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)

b) muud komisjonimüügiagentide teenused

Puuduvad

(CPC 621)

B. Hulgimüügiteenused

(CPC 61111 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)

24.12.2016

a) mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende Puuduvad
varuosade ja tarvikute hulgimüügiteenused

Reservatsioonide kirjeldus

b) telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete hulgimüügiteenu Puuduvad
sed

24.12.2016

Sektor või allsektor

(CPC 7542 osa)
ET

FR, IT: tubaka riigimonopol.
FR: hulgimüügiga tegelevatele apteekidele loa väljastamisel kohaldatakse majandusvajaduste testi. Põhikriteeriumid: rah
vastik ja olemasolevate apteekide paiknemise tihedus.

C. Jaemüügiteenused (41)

ES, FR, IT: tubaka riigimonopol.

Mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende va
ruosade ja tarvikute jaemüügiteenused
(CPC 61112 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)
Telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete jaemüügiteenused
(CPC 7542 osa)
Toiduainete jaemüügiteenused
(CPC 631)
Muude (mitteenergeetiliste) kaupade jaemüügiteenused, v.a far
maatsia-, meditsiini- ja ortopeediliste kaupade jaemüük (42)
(CPC 632, v.a CPC 63211 ja 63297)

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: kaubamajadele (FR puhul üksnes suurtele kauplustele) loa väljastamisel kohaldatakse majan
dusvajaduste testi. Põhikriteeriumid: olemasolevate kaupluste arv ja neile avalduv mõju, rahvastiku tihedus, geograafiline
paiknemine, mõju liiklustingimustele ja uute töökohtade loomine.
SE: loa väljastamisel ajutiseks kauplemiseks rõivaste, jalatsite ja toiduainetega, mida ei tarbita müügikohas, võib kohal
dada majandusvajaduste testi. Põhikriteeriumid: mõju selles geograafilises piirkonnas olemasolevatele kauplustele.

D. Frantsiisimine

Puuduvad

IE, SE: kohustusi ei ole võetud alkohoolsete jookide jaemüügi korral.

Euroopa Liidu Teataja

c) muud hulgimüügiteenused
(CPC 622, v.a energiatoodete hulgimüügiteenused) (40)

(CPC 8929)

10. HARIDUSTEENUSED (üksnes erasektori rahastatavad teenu
sed)

A. Esimese taseme hariduse teenused

EU: eraettevõtjate haridusvõrgus osalemiseks on nõutav kontsessioon.

(CPC 921)

AT: kohustusi ei ole võetud kõrgharidusteenuste korral. Kohustusi ei ole võetud raadio- ja telesaadete vahendusel osuta
tavate täiskasvanuharidusteenuste korral.

(CPC 922)

BG: kohustusi ei ole võetud esimese ja/või teise taseme hariduse teenuste osutamise korral välismaalastest füüsiliste isi
kute ja liitude poolt ning kõrgharidusteenuste osutamise korral.

L 356/1125

B. Teise taseme hariduse teenused

C. Kõrgharidusteenused

Reservatsioonide kirjeldus

CZ, SK: juhatuse liikmete enamuse suhtes kehtib kodakondsusnõue. Kohustusi ei ole võetud kõrgharidusteenuste osuta
mise korral, v.a teise taseme järgse tehnika- ja kutsehariduse teenused (CPC 92310).

D. Täiskasvanuharidusteenused

CY, FI, MT, RO, SE: kohustusi ei ole võetud.

(CPC 924)

EL: põhi- ja keskkoolide juhatuse liikmete enamuse suhtes kehtib kodakondsusnõue. Kohustusi ei ole võetud kõrgkoo
lide puhul, mis annavad välja tunnustatud riiklikke diplomeid.

ET

(CPC 923)

L 356/1126

Sektor või allsektor

ES, IT: vajaduste test eraülikoolide avamiseks, millel on õigus välja anda tunnustatud diplomeid ja kraade; menetlus hõl
mab parlamendilt nõuande saamist. Põhikriteeriumid: rahvastik ja olemasolevate ettevõtete paiknemise tihedus.
HR: kohustusi ei ole võetud esimese taseme hariduse teenuste korral (CPC 921). Keskharidusteenuste korral: juriidiliste
isikute puhul puuduvad.
HU, SK: asutatavate koolide arvu võivad piirata tegevuslubade väljaandmise eest vastutavad kohalikud ametiasutused
(või kõrgkoolide ja muude kõrgharidusasutuste korral keskvõimuorganid).
LV: kohustusi ei ole võetud puuetega õpilastele kutsekeskhariduse tüüpi haridusteenuste osutamise korral (CPC 9224).
SI: kohustusi ei ole võetud põhikoolide puhul. Kesk- ja kõrgkoolide juhatuse liikmete enamuse suhtes kehtib kodakond
susnõue.

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võe
tud.
CZ, SK: eraettevõtjate haridusvõrgus osalemiseks on nõutav kontsessioon. Juhatuse liikmete enamuse suhtes kehtib ko
dakondsusnõue.

11. KESKKONNATEENUSED (43)

Puuduvad

Euroopa Liidu Teataja

E. Muud haridusteenused

A. Reoveeteenused
(CPC 9401) (44)
B. Tahkete/ohtlike jäätmete käitlemine, v.a ohtlike jäätmete piiriü
lene transport
a) jäätmekäitlusteenused
(CPC 9402)
b) kanalisatsiooni- jms teenused
(CPC 9403)
C. Välisõhu ja kliima kaitse
(CPC 9404) (45)
D. Pinnase ja vee parandamine ja puhastamine
(CPC 9406 osa) (46)

24.12.2016

a) saastatud/reostatud pinnase ja vee puhastamine, parandamine

Reservatsioonide kirjeldus

E. Müra ja vibratsiooni vähendamine
(CPC 9405)

24.12.2016

Sektor või allsektor

F. Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
a) loodus- ja maastikukaitseteenused
ET

(CPC 9406 osa)
G. Muud keskkonnateenused ja nendega seotud teenused
(CPC 9409)

12. FINANTSTEENUSED

A. Kindlustus ja kindlustusega seotud teenused

BG, ES: enne teatavate kindlustusliikide osutamiseks filiaali või esinduse asutamist Bulgaarias või Hispaanias peab välis
riigi kindlustajal olema vähemalt viis aastat luba tegeleda samade kindlustusliikidega oma päritoluriigis.
EL: asutamisõigus ei hõlma esinduskontorite loomist ega muud kindlustusseltsi alalist kohalolekut, v.a juhul, kui sellised
kontorid asutatakse agentuuride, filiaalide või peakontoritena.
FI: vähemalt pooled kindlustusseltsi projekti elluviijatest, juhatuse ja järelevalvenõukogu liikmetest peavad elama Eu
roopa Liidus, kui pädevad asutused ei ole teinud neile erandit. Välisriigi kindlustajatele ei anta tegevusluba tegutsemiseks
Soomes filiaalina, kes annab kohustuslikku pensionikindlustust.

Euroopa Liidu Teataja

AT: välisriigi kindlustusseltsi filiaalile tuleb keelduda andmast tegevusluba, kui kindlustajal ei ole oma kodumaal õigus
likku vormi, mis oleks vastav või võrreldav aktsiaseltsi või vastastikuse kindlustusseltsiga.

IT: filiaalide asutamise luba antakse lõppkokkuvõttes järelevalveasutuste hinnangu alusel.
BG, PL: kindlustusvahendajad peavad olema kohalikud juriidilised isikud (mitte filiaalid).
PT: filiaali loomiseks Portugalis peavad välisriikide kindlustusseltsid tõendama, et neil on vähemalt viie aasta pikkune te
gutsemispraktika. Otseste filiaalide avamine ei ole lubatud kindlustusvahenduses, mis on reserveeritud vastavalt Euroopa
Liidu liikmesriigi õigusele loodud äriühingutele.
SK: välisriigi kodanikud võivad asutada aktsiaseltsina vormistatud kindlustusseltsi või teostada Slovaki Vabariigis regis
treeritud tütarettevõtete kaudu kindlustustegevust (filiaalid puuduvad).
SE: kindlustusmaakleri teenust pakkuvaid äriühinguid, mis ei ole asutatud Rootsis, võib luua ainult filiaali kaudu.

L 356/1127

B. Pangandus- ja muud finantsteenused (välja arvatud kindlustus) EU: investeerimisfondide vara hoiulevõtjana võivad tegutseda ainult firmad, mille registrijärgne asukoht on Euroopa Lii
dus. Avatud investeerimisfondide ja investeerimisettevõtete juhtimiseks tuleb asutada spetsialiseeritud fondivalitseja,
mille peakorter ja registrijärgne asukoht on samas Euroopa Liidu liikmesriigis.

Reservatsioonide kirjeldus

BG: pensionikindlustusteenust võib pakkuda osaluse kaudu juriidilise isikuna asutatud pensionikindlustusettevõtetes
(mitte filiaalides). Juhatuse esimehe ja direktorite nõukogu esimehe suhtes kohaldatakse alalise elukoha nõuet.

FI: vähemalt pooltel asutajatel, juhatuse liikmetel, vähemalt ühel nõukogu lihtliikmel ja ühel asendusliikmel ning isikul,
kellel on krediidiasutuse allkirjaõigus, peab olema alaline elukoht Euroopa Liidus. Pädevad asutused võivad teha erandi
kõnealustest nõuetest.

ET

CY: Küprosel võivad väärtpaberite maaklerlusega tegeleda üksnes Küprose börsi liikmed (maaklerid). Maaklerfirma võib
Küprose börsi liikmeks registreeruda üksnes siis, kui see on asutatud ja registreeritud vastavalt Küprose äriühinguõigu
sele (filiaalid ei ole lubatud).

L 356/1128

Sektor või allsektor

HR: puuduvad, v.a arveldus- ja kliiringuteenused, kui Keskdepositoorium (CDA) on Horvaatias ainus teenusepakkuja.
Mitteresidendid saavad CDA teenuseid kasutada võrdsetel alustel.
HU: välisriigi institutsioonide filiaalid ei tohi osutada varahaldusteenuseid erapensionifondidele ega hallata riskikapitali.
Finantsasutuse juhatuses peaks olema vähemalt kaks liiget, kes on Ungari kodanikud ja riigi elanikud asjaomaste välisva
luutat käsitlevate määruste tähenduses ning kes on vähemalt ühe aasta elanud alaliselt Ungaris.

24.12.2016

IT: selleks et saada luba Itaalias asutatud väärtpaberiarveldussüsteemi haldamiseks, peab äriühing olema asutatud juriidi
lise isikuna Itaalias (mitte filiaalina). Selleks et saada luba väärtpaberite keskdepositooriumi haldamiseks Itaalias, peab
äriühing olema asutatud juriidilise isikuna Itaalias (mitte filiaalina). Kollektiivsete investeerimisskeemide korral, mis ei
ole Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt ühtlustatud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtted (UCITS), peab usaldusisik/hoiulevõtja olema asutatud Itaalias või mõnes muus Euroopa Liidu liikmes
riigis ja filiaali kaudu Itaalias. Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt ühtlustamata vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse
ühiselt investeerimise ettevõtete haldusäriühingud peavad samuti olema asutatud Itaalias (mitte filiaalidena). Ainult pan
gad, kindlustusseltsid, investeerimisühingud ning Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt ühtlustatud vabalt võõrandatava
tesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtted, mille seaduslik peakorter on Euroopa Liidus, või Itaa
lias asutatud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtted võivad tegutseda pen
sionifondide ressursihaldajana. Rändmüügiteenuse osutamiseks peavad vahendajad kasutama tegevusloaga finantsmüügi
mehi, kelle elukoht on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil. Välisriigi vahendajate esinduskontorid ei või tege
leda tegevusega, mille eesmärk on osutada investeerimisteenuseid.

Euroopa Liidu Teataja

IE: kollektiivsete investeerimisskeemide puhul, mis toimivad avatud investeerimisfondide ja muutuvkapitaliga äriühingu
tena (välja arvatud ettevõtted, mis tegelevad kollektiivse investeerimisega vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse
(UCITS)), peavad usaldusisik/hoiulevõtja ja fondivalitseja olema asutatud Iirimaal või mõnes muus Euroopa Liidu liik
mesriigis (filiaalid ei ole lubatud). Investeerimisusaldusühingute puhul peab vähemalt üks täisosanik olema asutatud Iiri
maal. Selleks et saada Iirimaal börsi liikmeks, peab üksusel olema kas I) Iirimaa tegevusluba, mis nõuab, et asutatud
ühingu või seltsi peakorter/registrijärgne asukoht oleks Iirimaal, või II) mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi tegevus
luba kooskõlas Euroopa Liidu investeerimisteenuste direktiiviga.

Reservatsioonide kirjeldus

LT: varahalduse eesmärgil nõutakse spetsialiseeritud fondivalitseja asutamist (mitte filiaalina). Varade hoiulevõtjana või
vad tegutseda üksnes äriühingud, mille registrijärgne asukoht on Leedus.

RO: välisriigi asutuste filiaalid ei või osutada varahaldusteenuseid.

ET

PT: pensionifonde võivad hallata ainult Portugalis asutatud spetsialiseeritud äriühingud ja Portugalis asutatud kindlustus
seltsid, kellel on luba elukindlustuse valdkonnas tegutsemiseks, või ettevõtted, kellel on luba hallata pensionifonde teis
tes Euroopa Liidu liikmesriikides (kohustusi ei ole võetud kolmandate riikide otseste filiaalide avamise korral).

24.12.2016

Sektor või allsektor

SK: investeerimisteenuseid võivad Slovaki Vabariigis osutada pangad, investeerimisettevõtted, investeerimisfondid ja
väärtpaberidiilerid, mis on asutatud nõutava omakapitaliga aktsiaseltsina (mitte filiaalina).
SI: kohustusi ei ole võetud erapensionifondide (vabatahtlike pensionifondide) korral.
SE: hoiupanga asutaja peab olema Euroopa Liidus elav füüsiline isik.

Euroopa Liidu Teataja

13. TERVISHOIU- JA SOTSIAALTEENUSED (47)
(üksnes erasektori rahastatavad teenused)

A. Haiglateenused
(CPC 9311)
B. Kiirabiteenused
(CPC 93192)
C. Raviasutuste teenused, v.a haiglateenused
(CPC 93193)
D. Sotsiaalteenused
(CPC 933)

EU: eraettevõtjate tervishoiu- ja sotsiaalvõrgus osalemiseks on nõutav kontsessioon. Võib rakendada majandusvajaduste
testi. Põhikriteeriumid: olemasolevate ettevõtete arv ja neile avalduv mõju, transporditaristu, rahvastiku tihedus, geo
graafiline paiknemine ja uute töökohtade loomine.
AT, SI: kohustusi ei ole võetud kiirabiteenuste korral
BG: kohustusi ei ole võetud haiglateenuste, kiirabiteenuste ja raviasutuste, v.a haiglateenused, korral.
CZ, FI, MT, SE, SK: kohustusi ei ole võetud.
HU, SI: kohustusi ei ole võetud sotsiaalteenuste korral.
PL: kohustusi ei ole võetud kiirabiteenuste, raviasutuste (v.a haiglateenused) ja sotsiaalteenuste korral.
BE, UK: kohustusi ei ole võetud kiirabiteenuste, raviasutuste (v.a haiglateenused) ja sotsiaalteenuste korral, v.a sanatoo
riumid ja puhkekodud ning vanadekodud.
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CY: kohustusi ei ole võetud haiglateenuste, kiirabiteenuste, raviasutuste (v.a haiglateenused) ja sotsiaalteenuste korral, v.a
sanatooriumid ja puhkekodud ning vanadekodud.

Reservatsioonide kirjeldus

14. TURISMI- JA REISITEENUSED

BG: nõutav on asutamine juriidilise isikuna (mitte filiaalina).

(CPC 641, CPC 642 ja CPC 643),
v.a õhusõidukites toitlustamise teenused (48)

IT: baaride, kohvikute ja restoranide suhtes kohaldatakse majandusvajaduste testi. Põhikriteeriumid: rahvastik ja olemas
olevate ettevõtete paiknemise tihedus.

B. Reisibüroode ja reisikorraldajate teenused (sh reisijuhid)

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

(CPC 7471)

PT: nõue moodustada äriühing, mille juriidiline asukoht on Portugalis (kohustusi ei ole võetud filiaalide korral)

ET

A. Hotellid, restoranid ja toitlustamine

L 356/1130

Sektor või allsektor

CY (ainult Ecuadori puhul): turismi- ja reisiettevõtte asutamis- ja tegevusloa saamine ja selle pikendamine on võimalik
ainult Euroopa Liidu füüsiliste ja juriidiliste isikute puhul.
CZ: elanikkonna kriteeriumil põhinev majandusvajaduste test.

BG, CY, HU, LT, MT, PL: kohustusi ei ole võetud.

Euroopa Liidu Teataja

C. Giiditeenused
(CPC 7472)

15. PUHKE-, KULTUURI- JA SPORDITEENUSED (v.a audiovi
suaalteenused)

A. Meelelahutusteenused (sh teatrite, ansamblite, tsirkuste ja dis CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: kohustusi ei ole võetud.
koteekide teenused)
BG: kohustusi ei ole võetud, v.a teatrilavastajate, laulukollektiivide, ansamblite ja orkestrite pakutavad meelelahutustee
nused (CPC 96191); kirjanike, heliloojate, skulptorite, estraadikunstnike jt üksikartistide osutatavad teenused (CPC
(CPC 9619)
96192) ning teatrite lisateenused (CPC 96193).
EE: kohustusi ei ole võetud muude meelelahutusteenuste korral (CPC 96199), v.a kinoteenused.
LV: kohustusi ei ole võetud, v.a kinoteenused (CPC 96199osa).

(CPC 962)

FR: välisosalus prantsuskeelseid väljaandeid kirjastavates äriühingutes ei tohi olla üle 20 % äriühingu kapitalist ega hää
leõigusest. Välisinvestorite meediaagentuuride asutamise suhtes kohaldatakse vastastikkuse põhimõtet.
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B. Uudiste ja meediaagentuuride teenused

Reservatsioonide kirjeldus

C. Raamatukogud, arhiivid, muuseumid ja muud kultuuriteenu BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole
sed (49)
võetud.
(CPC 963)

24.12.2016

Sektor või allsektor

AT, LT: eraettevõtjate osalemiseks raamatukogude, arhiivide, muuseumide jm kultuuriteenuste võrgus on nõutav kont
sessioon või litsents.
ET

D. Sporditeenused

AT, SI: kohustusi ei ole võetud suusakooliteenuste ja mäeinstruktoriteenuste korral.

(CPC 9641)

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: kohustusi ei ole võetud

E. Puhkeparkide ja supelrandade teenused

Puuduvad

(CPC 96491)

Euroopa Liidu Teataja

16. TRANSPORDITEENUSED

A. Meretransport (50)

a) rahvusvaheline reisijatevedu

EU: kohustusi ei ole võetud registreeritud äriühingute asutamisel asutamisriigi lipu all sõitva laevastiku käitamiseks.

(CPC 7211, v.a riigisisene kabotaaž)

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

b) rahvusvaheline kaubavedu

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SE: fiiderteenused tegevusloa alusel.

(CPC 7212, v.a riigisisene kabotaaž) (51)

B. Siseveetransport (52)

a) reisijatevedu

(CPC 7222)

EU: kohustusi ei ole võetud registreeritud äriühingute asutamisel asutamisriigi lipu all sõitva laevastiku käitamiseks.
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b) kaubavedu

EU: meetmetega, mis põhinevad kehtivatel või kavandatavatel siseveekogudele juurdepääsu käsitlevatel lepingutel (sh
Reini-Maini-Doonau kanali kokkulepped), reserveeritakse osa liiklusõigusi asjaomaste riikide ettevõtjatele, kes vastavad
riigisisese omandilise kuuluvuse kriteeriumidele. Reini jõel laevatamist käsitleva Mannheimi konventsiooni rakendus
määrused.

(CPC 7221)

Reservatsioonide kirjeldus

AT: kodakondsusnõue, kui laevandusettevõtte asutavad füüsilised isikud. Juriidilise isikuna asutamise korral kehtib juha
tuse ja nõukogu liikmete kodakondsusnõue. Nõutav on äriühingu registreerimine või püsiv tegevuskoht Austrias. Lisaks
peab enamik aktsiatest kuuluma Euroopa Liidu kodanikele.

L 356/1132

Sektor või allsektor

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).
ET

FI: teenuseid võivad osutada üksnes Soome lipu all sõitvad laevad.
HR: kohustusi ei ole võetud.

C. Raudteetransport (53)

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

a) reisijatevedu

HR: kohustusi ei ole võetud.

(CPC 7111)
b) kaubavedu
(CPC 7112)

a) reisijatevedu
(CPC 7121 ja CPC 7122)

EU: välisinvestorid ei saa Euroopa Liidu liikmesriigis transporditeenuseid osutada (kabotaaž), v.a mitteregulaarsete bussi
teenuste (koos juhiga) rentimine.

Euroopa Liidu Teataja

D. Maanteetransport (54)

EU: majandusvajaduste test taksoteenuste korral. Põhikriteeriumid: olemasolevate ettevõtete arv ja neile avalduv mõju,
rahvastiku tihedus, geograafiline levik, mõju liiklustingimustele ja uute töökohtade loomine.
AT, BG: ainuõigused ja/või -volitused saab anda üksnes Euroopa Liidu kodanikele ja Euroopa Liidu juriidilistele isikutele,
kelle peakorter on Euroopa Liidus.
BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).
FI, LV: nõutav luba, ei laiene välismaal registreeritud sõidukitele.
LV, SE: riiklikult registreeritud sõidukite kasutamise puhul asutatud üksuse nõue.

ES: majandusvajaduste test CPC 7122 korral. Põhikriteerium: kohalik nõudlus.
24.12.2016

IT, PT: majandusvajaduste test limusiiniteenuste korral. Põhikriteeriumid: olemasolevate ettevõtete arv ja neile avalduv
mõju, rahvastiku tihedus, geograafiline levik, mõju liiklustingimustele ja uute töökohtade loomine.

Reservatsioonide kirjeldus

ES, IE, IT: majandusvajaduste test linnadevahelise bussiveo teenuste korral. Põhikriteeriumid: olemasolevate ettevõtete
arv ja neile avalduv mõju, rahvastiku tihedus, geograafiline levik, mõju liiklustingimustele ja uute töökohtade loomine.

24.12.2016

Sektor või allsektor

FR: kohustusi ei ole võetud linnadevahelise bussiveo teenuste korral.
ET

b) kaubavedu (55)
(CPC 7123, v.a postivedu omal kulul (56)).

AT, BG: ainuõigused ja/või -volitused saab anda üksnes Euroopa Liidu kodanikele ja Eurooa Liidu juriidilistele isikutele,
kelle peakorter on Eurooa Liidus.
BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).
FI, LV: nõutav luba, ei laiene välismaal registreeritud sõidukitele.
LV, SE: riiklikult registreeritud sõidukite kasutamise puhul asutatud üksuse nõue.
IT, SK: majandusvajaduste test Põhikriteerium on kohalik nõudlus.

(CPC 7139)

AT: ainuõigused võib anda üksnes Euroopa Liidu kodanikele ja Euroopa Liidu juriidilistele isikutele, kelle peakorter on
Euroopa Liidus.

17. TRANSPORDI ABITEENUSED (59)

A. Meretranspordi abiteenused (60)

EU: kohustusi ei ole võetud laevade rentimisel koos meeskonnaga, puksiirteenuste ja meretranspordi tugiteenuste korral.

a) meretranspordi lastikäitlemisteenused

IT: majandusvajaduste test meretranspordi lastikäitlemisteenuste korral. Põhikriteeriumid: olemasolevate ettevõtete arv ja
neile avalduv mõju, rahvastiku tihedus, geograafiline paiknemine ja uute töökohtade loomine.

b) hoiustamis- ja ladustamisteenused
(CPC 742 osa)
c) tollivormistusteenused
d) konteinerjaama- ja depooteenused
e) laevade agenteerimisteenused
f) meretranspordi ekspedeerimise teenused

Euroopa Liidu Teataja

E. Kaupade (v.a kütus) torutransport (57) (58)

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna). Osalus Bulgaaria
äriühingutes võib olla kuni 49 %.
SI: tollivormistust võivad teha üksnes Sloveenia Vabariigis asutatud juriidilised isikud (mitte filiaalid).
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HR: kohustusi ei ole võetud järgmiste teenuste korral: c) tollivormistusteenused, d) konteinerjaama- ja depooteenused, e)
mereagentuuriteenused ja f) meretranspordi ekspedeerimise teenused. Järgmiste teenuste korral: a) mereveose käitlemise
teenused, b) hoiustamis- ja laoteenused, j) muud tugi- ja abiteenused (sh toitlustamine), h) puksiirteenused ja i) mere
transpordi tugiteenused: puuduvad, v.a nõue, et välismaised juriidilised isikud peavad asutama Horvaatias äriühingu, kel
lele sadamavaldaja on andnud avaliku pakkumismenetluse tulemusena tegevusloa. Teenusepakkujate arvu võidakse pii
rata vastavalt sadamate võimsuspiiridele.

Reservatsioonide kirjeldus

g) laevade rentimine (koos meeskonnaga)
(CPC 7213)

L 356/1134

Sektor või allsektor

h) puksiirteenused
ET

(CPC 7214)
i) meretranspordi tugiteenused
(CPC 745 osa)
j) muud tugi- ja abiteenused (sh toitlustamine)
(CPC 749 osa)

B. Siseveetranspordi abiteenused (61)
a) lastikäitlemisteenused

(CPC 742 osa)
c) kaubaveoagentuuri teenused
(CPC 748 osa)
d) laevade rentimine (koos meeskonnaga)
(CPC 7223)

EU: kohustusi ei ole võetud laevade rentimisel koos meeskonnaga, puksiirteenuste ja siseveetranspordi tugiteenuste kor
ral.
AT: kodakondsusnõue, kui laevandusettevõtte asutavad füüsilised isikud. Juriidilise isikuna asutamise korral kehtib juha
tuse ja nõukogu liikmete kodakondsusnõue. Nõutav on äriühingu registreerimine või püsiv tegevuskoht Austrias. Lisaks
peab enamik aktsiatest kuuluma Euroopa Liidu kodanikele.
BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna). Osalus Bulgaaria
äriühingutes võib olla kuni 49 %.

e) puksiirteenused

HU: asutamisel võidakse nõuda riigi osalust.

(CPC 7224)

SI: tollivormistust võivad teha üksnes Sloveenia Vabariigis asutatud juriidilised isikud (mitte filiaalid).

f) siseveetranspordi tugiteenused

HR: kohustusi ei ole võetud.

Euroopa Liidu Teataja

(CPC 741 osa)
b) hoiustamis- ja ladustamisteenused

EU: meetmetega, mis põhinevad kehtivatel või kavandatavatel siseveekogudele juurdepääsu käsitlevatel lepingutel (sh
Reini–Maini–Doonau kanali kokkulepped), reserveeritakse osa liiklusõigusi asjaomastes riikide ettevõtjatele, kes vastavad
riigisisese omandilise kuuluvuse kriteeriumidele. Reini jõel laevatamist käsitleva Mannheimi konventsiooni rakendus
määrused.

(CPC 745 osa)
g) muud tugi- ja abiteenused
(CPC 749 osa)

C. Raudteetranspordi abiteenused (62)
(CPC 741 osa)

SI: tollivormistust võivad teha üksnes Sloveenia Vabariigis asutatud juriidilised isikud (mitte filiaalid).

24.12.2016

a) lastikäitlemisteenused

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna). Osalus Bulgaaria
äriühingutes võib olla kuni 49 %.

Reservatsioonide kirjeldus

HR: kohustusi ei ole võetud järgmiste teenuste korral: d) puksiirteenused ja g) tollivormistusteenused.
HU: kohustusi ei ole võetud tollivormistusteenuste korral.

c) kaubaveoagentuuri teenused
(CPC 748 osa)

PL: tollivormistusteenuste otsese esinduse korral kehtivad riigisisesed piirangud: neid teenuseid võivad osutada üksnes
tolliagendid, kelle elukoht asub Euroopa Liidu territooriumil.

d) puksiirteenused

FR: kohustusi ei ole võetud, välja arvatud täieliku vastastikkuse korral.

(CPC 7113)

FI: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral

e) raudteetranspordi tugiteenused

NL: füüsiliste või juriidiliste isikute tolliesindajatena tegutsemise lubamine kuulub inspektori otsustuspädevusse vastavalt
üldise tolliseaduse artikli 1 lõigetele 3 ja 9. Loa andmisest keeldutakse, kui taotleja on viimase viie aasta jooksul mõiste
tud lõplikult süüdi kriminaalasjas. Tolliesindajad, kes ei ela või ei ole asutatud Madalmaades, peavad taotlema elamisluba
või looma Madalmaades kindla asukoha, enne kui nad saavad tegutseda ametlikult kinnitatud tolliesindajatena.

(CPC 743)
f) muud tugi- ja abiteenused

ET

b) hoiustamis- ja ladustamisteenused
(CPC 742 osa)

24.12.2016

Sektor või allsektor

(CPC 749 osa)
g) tollivormistusteenused

a) lastikäitlemisteenused
(CPC 741 osa)
b) hoiustamis- ja ladustamisteenused
(CPC 742 osa)
c) kaubaveoagentuuri teenused

AT: kommertsveokite rentimiseks (koos juhiga) saab anda loa üksnes Euroopa Liidu kodanikele ja Euroopa Liidu juriidi
listele isikutele, kelle peakorter on Euroopa Liidus.
BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna). Osalus Bulgaaria
äriühingutes võib olla kuni 49 %.
FI: kommertsveokite rentimiseks (koos juhiga) on nõutav luba, mis ei laiene välismaal registreeritud sõidukitele.
SI: tollivormistust võivad teha üksnes Sloveenia Vabariigis asutatud juriidilised isikud (mitte filiaalid).

Euroopa Liidu Teataja

D. Maanteetranspordi abiteenused (63)

(CPC 748 osa)

d) kommertsveokite rent (koos juhiga)
(CPC 7124)

HR: kohustusi ei ole võetud järgmiste teenuste korral: d) kommertsveokite rent (koos juhiga) ja g) tollivormistusteenu
sed

e) maanteetranspordi tugiteenused

HU: kohustusi ei ole võetud tollivormistusteenuste korral.

(CPC 744)

PL: tollivormistusteenuste otsese esinduse korral kehtivad riigisisesed piirangud: neid teenuseid võivad osutada üksnes
esindajad, kelle elukoht asub Euroopa Liidu territooriumil.

f) muud tugi- ja abiteenused
g) tollivormistusteenused

FR: kohustusi ei ole võetud, välja arvatud täieliku vastastikkuse korral.
FI: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral

L 356/1135

(CPC 749 osa)

Reservatsioonide kirjeldus

NL: füüsiliste või juriidiliste isikute tolliesindajatena tegutsemise lubamine kuulub inspektori otsustuspädevusse vastavalt
üldise tolliseaduse artikli 1 lõigetele 3 ja 9. Loa andmisest keeldutakse, kui taotleja on viimase viie aasta jooksul mõiste
tud lõplikult süüdi kriminaalasjas. Tolliesindajad, kes ei ela või ei ole asutatud Madalmaades, peavad taotlema elamisluba
või looma Madalmaades kindla asukoha, enne kui nad saavad tegutseda ametlikult kinnitatud tolliesindajatena.

L 356/1136

Sektor või allsektor

ET

D. Õhutranspordi abiteenused

a) lendude teenindus (sh toitlustamine)

EU: teenuseliigid sõltuvad lennujaama suurusest. Teenuseosutajate arvu lennujaamas võib piirata olemasolevast pinnast
tulenevate piirangute tõttu, kuid muudel põhjustel ei tohi neid olla vähem kui kaks.
BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).
HR: kohustusi ei ole võetud.

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

(CPC 742 osa)

PL: külmutatud või jahutatud kaupade hoiustamisteenuste ning vedelike või gaaside mahtkaubana hoiustamise teenuste
korral sõltuvad teenuseliigid lennujaama suurusest. Teenuseosutajate arvu lennujaamas võib piirata olemasolevast pin
nast tulenevate piirangute tõttu, kuid muudel põhjustel ei tohi neid olla vähem kui kaks.

c) kaubaveoagentuuri teenused

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

(CPC 748 osa)

Euroopa Liidu Teataja

b) hoiustamis- ja ladustamisteenused

HU: kohustusi ei ole võetud.
SI: tollivormistust võivad teha üksnes Sloveenia Vabariigis asutatud juriidilised isikud (mitte filiaalid).

d) õhusõidukite rentimine (koos meeskonnaga)
(CPC 734)

EU: Euroopa Liidu lennuettevõtja kasutuses olev õhusõiduk peab olema registreeritud lennuettevõtja litsentsinud Eu
roopa Liidu liikmesriigis või, kui litsentsi andnud Euroopa Liidu liikmesriik lubab, siis ka mujal Euroopa Liidus.
Õhusõiduki registreerimiseks võib olla nõutav, et õhusõiduki omanik peab olema kas kindlatele kodakondsusnõuetele
vastav füüsiline isik või kindlatele kapitaliomandi- ja kontrollinõuetele vastav juriidiline isik.
Õhusõidukit käitava lennuettevõtja omanik peab olema kas kindlatele kodakondsusnõuetele vastav füüsiline isik või
kindlatele kapitaliomandi- ja kontrollinõuetele vastav juriidiline isik.

EU: lennuettevõtjate omanduses või kontrolli all olevaid arvutipõhiseid ettetellimissüsteeme käitavate investorite eriko
hustused.

24.12.2016

e) müük ja turustamine

Reservatsioonide kirjeldus

EU: lennuettevõtjate omanduses või kontrolli all olevaid arvutipõhiseid ettetellimissüsteeme käitavate investorite eriko
hustused.

g) lennujaamade juhtimine (64)

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).

ET

f) arvutipõhine ettetellimissüsteem

24.12.2016

Sektor või allsektor

PL: välisosalus piirdub 49 %-ga.
HR: kohustusi ei ole võetud.

h) tollivormistusteenused

BG: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).
SI: tollivormistust võivad teha üksnes Sloveenia Vabariigis asutatud juriidilised isikud (mitte filiaalid).
HR, HU: kohustusi ei ole võetud.

FR: kohustusi ei ole võetud, välja arvatud täieliku vastastikkuse korral.
FI: kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral
NL: füüsiliste või juriidiliste isikute tolliesindajatena tegutsemise lubamine kuulub inspektori otsustuspädevusse vastavalt
üldise tolliseaduse artikli 1 lõigetele 3 ja 9. Loa andmisest keeldutakse, kui taotleja on viimase viie aasta jooksul mõiste
tud lõplikult süüdi kriminaalasjas. Tolliesindajad, kes ei ela või ei ole asutatud Madalmaades, peavad taotlema elamisluba
või looma Madalmaades kindla asukoha, enne kui nad saavad tegutseda ametlikult kinnitatud tolliesindajatena.

E. Kaupade (v.a kütus) torutranspordi abiteenused (65)

Euroopa Liidu Teataja

PL: tollivormistusteenuste otsese esinduse korral kehtivad riigisisesed piirangud: neid teenuseid võivad osutada üksnes
tolliagendid, kelle elukoht asub Euroopa Liidu territooriumil.

Puuduvad

a) torude kaudu veetavate kaupade (v.a kütus) hoiustamis- ja la
dustamisteenused (66)
(CPC 742 osa)

18. ENERGIATEENUSED

(CPC 883) ( )
68

Puuduvad

L 356/1137

A. Kaevandamisega seotud teenused (67)

B. Kütuste torutransport (69)
(CPC 7131)

Reservatsioonide kirjeldus

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: kohustusi ei ole võe
tud.

L 356/1138

Sektor või allsektor

ET

C. Toru kaudu veetavate kütuste hoiustamis- ja ladustamisteenu CY, CZ, MT, PL, SK: energiat tarnivatest riikidest pärit investoritel võib olla keelatud tegevuse üle kontrolli omandamine.
sed (70)
Kohustusi ei ole võetud otseste filiaalide avamise korral (nõutav on asutamine juriidilise isikuna).
(CPC 742 osa)

D. Tahke-, vedel- ja gaaskütuse jms toodete hulgimüügiteenused

EU: kohustusi ei ole võetud elektri, auru ja kuuma vee hulgimüügiteenuste korral.

(CPC 62271)
ning elektri, auru ja kuuma vee hulgimüügiteenused (71)

EU: piiranguteta mootorkütuse, elektri, (muu kui balloon-)gaasi, auru ja kuuma vee jaemüügiteenuste korral.

(CPC 613)

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: kütteõli, balloonigaasi, kivisöe ja küttepuidu jaemüügi korral kohaldatakse kaubamajadele
(Prantsusmaal üksnes suurtele kauplustele) loa andmisel majandusvajaduste testi. Põhikriteeriumid: olemasolevate kau
pluste arv ja neile avalduv mõju, rahvastiku tihedus, geograafiline paiknemine, mõju liiklustingimustele ja uute töökoh
tade loomine.

F. Kütteõli, balloonigaasi, kivisöe ja küttepuidu jaemüük
(CPC 63297)
ning elektri, (muu kui balloon-)gaasi, auru ja kuuma vee jaemüü
giteenused (72)

G. Energiajaotusega seotud teenused (73)
(CPC 887)

Euroopa Liidu Teataja

E. Mootorikütuse jaemüügiteenused

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: kohustusi ei ole võe
tud, v.a nõustamisteenuste puhul, kus need puuduvad.
SI: kohustusi ei ole võetud, v.a gaasijaotusega kaasnevate teenuste puhul, kus reservatsioonid puuduvad.

19. MUJAL NIMETAMATA TEENUSED

(CPC 9701)

Puuduvad

24.12.2016

a) pesemis-, puhastus- ja värvimisteenused

b) juuksuriteenused
(CPC 97021)

Reservatsioonide kirjeldus

IT: majandusvajaduste test, mida kohaldatakse võrdsetel alustel. Majandusvajaduste test seab kohaldamise korral piiri et
tevõtete arvule. Põhikriteeriumid: rahvastik ja olemasolevate ettevõtete paiknemise tihedus.

24.12.2016

Sektor või allsektor

ET

c) iluravi, maniküüri- ja pediküüriteenused
(CPC 97022)

d) muud mujal liigitamata iluraviteenused
(CPC 97029)

IT: majandusvajaduste test, mida kohaldatakse võrdsetel alustel Majandusvajaduste test seab kohaldamise korral piiri et
tevõtete arvule. Põhikriteeriumid: rahvastik ja olemasolevate ettevõtete paiknemise tihedus.

IT: majandusvajaduste test, mida kohaldatakse võrdsetel alustel. Majandusvajaduste test seab kohaldamise korral piiri et
tevõtete arvule. Põhikriteeriumid: rahvastik ja olemasolevate ettevõtete paiknemise tihedus.

(CPC ver. 1.0 97230)

g) sidevõrguteenused

Euroopa Liidu Teataja

e) spaateenused ja mitteravimassaažid, niivõrd kui neid pakutakse Puuduvad
füüsilise heaoluga seotud lõõgastusteenusena ja mitte ravi või
taastusravi eesmärgil (74) (75)

Puuduvad

(CPC 7543)

L 356/1139

(1) Teenustesektorite puhul piirduvad kõnealused piirangud olemasolevates GATSi kohustustes kajastatud piirangutega.
(2) Kuna kommunaalteenuseid osutatakse sageli ka piirkondlikul tasandil, ei ole üksikasjalik ja ammendav sektoripõhine loetelu otstarbekohane. Arusaadavuse huvides nimetatakse kohustuste loetelu vastavates
joonealustes märkustes illustratiivselt ja mittetäielikult need sektorid, kus kommunaalteenustel on tähtis roll.
(3) Põllumajanduse, jahinduse, metsamajanduse ja kalandusega seotud nõustamisteenused on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 6.F.f ja 6.F.g.
(4) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(5) Ei hõlma kaevandamisega seotud teenuste osutamist tasu eest või lepingu alusel nafta- ja gaasimaardlates, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 18.A.
(6) Ei hõlma tööstusliku tootmisega kaasnevaid nõuandeteenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktis 6.F.h.
(7) Sektor piirdub tööstusliku tootmisega. See ei hõlma tegevusalasid, mis on seotud audiovisuaalteenustega või annavad edasi kultuurilist sisu.
(8) Kirjastamine ja trükkimine tasu eest või lepingu alusel on esitatud ÄRITEENUSTE all punktis 6.F.p.
(9) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(10) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(11) Ei hõlma elektri ülekande- ja jaotussüsteemide kasutamist tasu eest või lepingu alusel, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all.
(12) Ei hõlma maagaasi ja gaaskütuste transporti torujuhtmete kaudu, gaasi ülekannet ja jaotust tasu eest või lepingu alusel ning maagaasi ja gaaskütuste müüki, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all.
(13) Ei hõlma auru ja kuuma vee ülekannet ja jaotust tasu eest või lepingu alusel ning auru ja kuuma vee müüki, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all.

L 356/1140
ET

Euroopa Liidu Teataja

(14) Hõlmab õigusnõustamise, seadusjärgse esindamise, vahekohtu-, lepitus- ja vahendusmenetluse ning juriidiliste dokumentide ja nende tõendamisega seotud teenuseid. Õigusteenuste osutamine on lubatud
üksnes seoses rahvusvahelise avaliku õiguse, Euroopa Liidu õiguse ja iga jurisdiktsiooni õigusega, kus teenuseosutaja või tema töötaja on kvalifitseeritud advokaadina praktiseerima, ning õigusteenuse nagu
mis tahes muu teenuse osutamise puhul kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavaid litsentsimisnõudeid ja -menetlusi. Rahvusvahelise avaliku õiguse ja välisriigi seadustega seotud õigusteenuseid
osutavate advokaatide puhul võivad need muuhulgas olla vastavus kohalikule eetikakoodeksile, asukohariigi ametinimetuse kasutamine (kui vastuvõtva riigi ametinimetusega ei ole tunnustust saadud),
kindlustusnõuded, lihtregistreerimine vastuvõtva riigi advokatuuris või lihtsustatud vastuvõtt vastuvõtva riigi advokatuuri sobivustesti põhjal ning juriidiline või kutsealane asukoht vastuvõtvas riigis. Euroopa
Liidu õigusega seotud õigusteenuseid osutab põhimõtteliselt täieliku erialase väljaõppe saanud advokaat, kes on võetud vastu Euroopa Liidu advokatuuri ja tegutseb isiklikult, või osutatakse neid teenuseid
tema vahendusel, ning Euroopa Liidu liikmesriikide õigusega seotud õigusteenuseid osutab põhimõtteliselt täieliku erialase väljaõppe saanud advokaat, kes on võetud vastu liikmesriigi advokatuuri ja tegutseb
isiklikult, või osutatakse neid teenuseid tema vahendusel. Täielik vastuvõtmine asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi advokatuuri võib seetõttu osutuda vajalikuks kohtutes ja muudes ühenduse pädevates
asutustes esindamiseks, kuna see hõlmab Euroopa Liidu ja riikliku menetlusõiguse praktiseerimist. Mõnes liikmesriigis on aga lubatud neil välisriigi advokaatidel, keda ei ole advokatuuri täielikult vastu
võetud, esindada tsiviilkohtumenetluses poolt, kes on selle riigi kodanik või kuulub sellesse riiki, kus advokaadil on õigus praktiseerida.
(15) Ei hõlma maksualaseid õigusabi- ja esindusteenuseid, mis on esitatud õigusteenuste all punktis 1.A.a. Õigusteenused.
(16) Ravimite üldsusele väljastamisel kehtivad sarnaselt muude teenuste osutamisega Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavad litsentsimis- ja kvalifikatsiooninõuded ning -kord. Üldjuhul võivad seda teenust
osutada üksnes farmatseudid. Mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis on farmatseutidele reserveeritud üksnes retseptiravimite väljastamise õigus.
(17) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(18) CPC 85201 osa, mis on esitatud punktis 6.A.h – Meditsiini- ja hambaraviteenused.
(19) Asjaomased teenused on seotud kinnisvaraagentide kutsealaga ega mõjuta füüsiliste ning juriidiliste isikute õigusi ja/või piiranguid kinnisvara ostmisel.
(20) Kommunaalteenuste horisontaalpiirangut kohaldatakse tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenuste suhtes, mis on kohustuslikud müügiloa andmiseks või volituste kasutamiseks (nt auto ülevaatus,
toidukontroll).
(21) Mõne kaevandamisega (mineraalid, nafta, gaas jne) seotud tegevusala korral kohaldatakse horisontaalpiirangut kommunaalteenustele.
(22) Transpordivahendite hooldus- ja remonditeenused (CPC 6112, 6122, 8867 ja CPC 8868) on esitatud punktides 6.F.l.1–6.F.l.4.
Kontorimasinate ja -seadmete (s.h arvutid) hooldus- ja remonditeenused (CPC 845) on esitatud punktis 6.B. Arvutiteenused.
(23) Ei hõlma trükkimisteenuseid, mis kuuluvad CPC 88442 alla ja mis on esitatud punktis 6.F.p.
(24) Mõiste „postisaadetis“ tähendab saadetist, mida käitlevad kas riiklikud või eraettevõtjad.
(25) Mõiste „käitlemine“ peaks hõlmama kogumist, sorteerimist, vedu ja kättetoimetamist.
(26) Nt kirjad, postkaardid.
(27) Siia alla kuuluvad raamatud, kataloogid.
(28) Ajakirjad, ajalehed, perioodikaväljaanded.
(29) Kiirkulleriteenus võib sisaldada peale suurema kiiruse ja usaldusväärsuse lisaväärtuselemente, näiteks kogumine lähetamiskohast, adressaadile kättetoimetamine, asukoha kindlakstegemine ja jälgimine,
sihtpunkti ning adressaadi muutmine teel oleva saadetise puhul, vastuvõtukinnitus.
(30) Vahenditega, sh ajutiste ruumide ja transpordiga varustamine kolmanda isiku poolt, millega võimaldatakse teenuse tellijatel postisaadetisi omavahel vahetades neid ise kätte toimetada. Postisaadetis – saadetis,
mida käitlevad kas riiklikud või eraettevõtjad.
(31) Allsektoritele i–iv võidakse nõuda konkreetseid universaalteenuse osutamise kohustusi kehtestavaid lube ja/või sissemaksete tegemist tagatisfondi.
(32) Kirjasaadetis – mis tahes füüsilisele kandjale kirjutatud teade, mis edastatakse ja toimetatakse aadressil, mille saatja on märkinud saadetisele või selle ümbrisele. Raamatuid, katalooge, ajalehti ja perioodikaväl
jaandeid ei käsitata kirisaadetistena.
(33) Posti maanteevedu omal kulul.
(34) Posti õhuvedu omal kulul.
(35) Teenused ei hõlma sidusinfo- ja/või andmetöötlust (sh tehingute töötlust) (CPC 843 osa), mis on esitatud punktis 1.B. Arvutiteenused.
(36) Ringhäälingut määratletakse katkematu ülekandevoona, mis on vajalik TV- ja raadioprogrammide signaalide edastamiseks üldsusele, kuid mis ei hõlma operaatorite ühenduskanaleid.
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(37) Selgitav joonealune märkus: mõni Euroopa Liidu liikmesriik säilitab riikliku osaluse teatavates telekommunikatsiooniettevõtetes. Euroopa Liidu liikmesriigid jätavad endale õiguse sellise riikliku osaluse
säilitamiseks tulevikus. See ei ole turulepääsu piirang. Belgias on riigi osalus ja hääleõigus Belgacomis vabalt määratud seadusandlike volituste alusel, nagu see on hetkel reguleeritud 21. märtsi 1991. aasta
seadusega, mis käsitleb riigile kuuluvate majandusettevõtete reformi.
(38) Teenused hõlmavad telekommunikatsiooniteenuseid, mis koosnevad raadio- ja telesaate edastamisest ja vastuvõtmisest satelliidi vahendusel (satelliidi kaudu edastamise katkematu ahel, mis on vajalik TV- ja
raadioprogrammi signaalide levitamiseks üldsusele). See hõlmab satelliitsideteenuste müüki, kuid ei sisalda teleprogrammide pakettide müüki majapidamistele.
(39) Keemiakaupade, farmaatsiatoodete, meditsiiniotstarbeliste toodete (nt meditsiini- ja kirurgiaseadmed), meditsiiniotstarbeliste ainete ja esemete, sõjavarustuse ja väärismetallide (ja -kivide) turustamise suhtes
ning mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis ka tubaka ja tubakatoodete ning alkohoolsete jookide turustamise suhtes kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(40) Kõnealused teenused, mis hõlmavad CPC 62271, on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 18.D.
(41) Ei hõlma hooldus- ja remonditeenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 6.B ja 6.F.l.
Ei hõlma energiatoodete jaemüügiteenuseid, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktides 18.E ja 18.F.
(42) Farmaatsia-, meditsiini- ja ortopeediliste kaupade jaemüük on esitatud KUTSETEENUSTE all punktis 6.A.k.
(43) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(44) Vastab reoveekäitlusteenustele.
(45) Vastab heitgaaside puhastusteenustele.
(46) Vastab loodus- ja maastikukaitseteenuste osadele.
(47) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(48) Õhusõidukites toitlustamise teenused on esitatud punktis 17.D.a TRANSPORDI ABITEENUSTE all (lennuliikluse teenindamine).
(49) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(50) Sadamateenuste ja muude meretransporditeenuste suhtes, mis eeldavad avaliku omandi kasutamist, kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(51) Hõlmab fiiderteenuseid ja rahvusvaheliste merevedajate seadmete teisaldamist samas riigis asuvate sadamate vahel, kui sellega ei kaasne tulu.
(52) Kommunaalteenuste horisontaalpiirangut kohaldatakse sadamateenuste ja muude siseveetransporditeenuste suhtes, mis eeldavad avaliku omandi kasutamist.
(53) Avaliku omandi kasutamist eeldavate raudteetransporditeenuste suhtes kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(54) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(55) Mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(56) CPC 71235 osa, mis on esitatud SIDETEENUSTE all punktis 7.A. Posti- ja kulleriteenused.
(57) Kütuste torutransport on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 18.B.
(58) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(59) Ei hõlma transpordivahendite hooldus- ja remonditeenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 6.F.l.1–6.F.l.4.
(60) Sadamateenuste, muude avaliku omandi kasutamist eeldavate meretranspordi abiteenuste ning puksiirteenuste suhtes kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(61) Sadamateenuste, muude avaliku omandi kasutamist eeldavate meretranspordi abiteenuste ning puksiirteenuste suhtes kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(62) Avaliku omandi kasutamist eeldavate teenuste suhtes kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(63) Avaliku omandi kasutamist eeldavate teenuste suhtes kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(64) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(65) Kütuste torutranspordi abiteenused on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 18.C.
(66) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(67) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
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(68) Hõlmab järgmisi tasu eest või lepingu alusel osutatavaid teenuseid: kaevandamisega seotud nõuande- ja nõustamisteenused, maapealne platsi ettevalmistus, maapealne puurimisrajatis, naftapuurimine,
puuriterade teenused, terasraketis- ja toruteenused, hiivatehnoloogia ja -varustus, tahkete ainete kontroll, esemete puuraugust pinnaletoomine ja kaldpuuraukude eritoimingud, kaevuplatsi geoloogia ja
puurimise juhtimine, südamiku väljavõtmine, kaevude katsetamine, juhtmeliinide teenused, viimistlusvedelike (soolalahused) tarnimine ja kasutamine, viimistlusseadmete tarnimine ja paigaldamine,
tsementimine (surupumpamine), stimulatsiooniteenused (pragunemine, hapestamine ja surupumpamine), kaevude parandus- ja remonditeenused, kaevude sulgemine ja hülgamine.
Ei hõlma otsest juurdepääsu loodusvaradele või nende kasutamist.
Ei hõlma muude loodusvarade kui nafta ja gaasi (CPC 5115) kaevandamiseks tehtavaid platsi ettevalmistustöid, mis on esitatud punktis 8. EHITUSTEENUSED.
(69) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(70) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(71) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(72) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
(73) Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut, v.a nõustamisteenuste korral.
(74) Ravimassaažid ja soojusraviteenused on esitatud punktis 6.A.h: Meditsiiniteenused, 6.A.j.2: Õdede, füsioterapeutide ja parameedikute osutatud teenused ning tervishoiuteenused (13.A ja 13.C).
(75) Kommunaalteenuste horisontaalpiirangud kehtivad spaateenuste ja mitteravimassaažide puhul, mida osutatakse ühiskondliku tähtsusega paikade, nt teatavate veekogude juures.“
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X LISA
„JAGU D
ECUADOR

Käesolev kohustuste loend on kooskõlas Ecuadoris asutamisõiguse valdkonda reguleerivate põhiseaduslike ja
õigussätetega.
Käesoleva pakkumise ettevalmistamisel võeti arvesse rahvusvahelist majandustegevusalade klassifikaatorit, mis on
esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes „Statistical Papers“ (Series M, nr 4, ISIC REV 3.1, 2002), ning ühtset tooteklassifi
kaatorit, mis on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes „Statistical Papers“ (Series M, nr 77, provisional, 1991).
Metoodilise läbivaatamise ja analüüsi eesmärgil:
võetakse kohustusi ainult loendis esitatud sektorites või allsektorites;
esitatakse muudatused nende majanduse allsektorite puhul, kus kohustused säilitatakse või kuhu lisatakse uusi kohustusi,
vasakpoolses veerus „Sektor või allsektor“;
esitatakse turulepääsu ja võrdset kohtlemist käsitlevate eeskirjadega seotud reservatsioonid, tingimused ja kitsendused,
mida kohaldatakse säilitatud või äsjalisatud kohustuste suhtes, parempoolses veerus „Reservatsioonide kirjeldus“;
hõlmab parempoolne veerg loendi täiendamiseks kõiki märkusi, mida peetakse lisatavate või säilitatavate kohustuste või
reservatsioonide puhul vajalikuks;
sõltuvad konkreetsete sektorite või allsektorite kohustused esimeses jaos esitatud horisontaalsetest reservatsioonidest või
piirangutest, mida kohaldatakse ulatuslikult ja tingimusteta kõigi sektorite suhtes, kui ei ole sätestatud teisiti;
ei hõlma kohustused nõudeid, litsentse või tunnustamist käsitlevaid meetmeid või majandustegevusega tegelemiseks või
arendamiseks vajalikke menetlusi või protsesse, mida kohaldatakse isegi juhul, kui neid loendis ei esitata, välja arvatud
juhul, kui nad esitatakse turulepääsu ja võrdset kohtlemist käsitlevate eeskirjade suhtes kohaldatavate piirangutena.
Allpool esitatud reservatsioone, tingimusi ja kitsendusi ei kohaldata vastuolude korral nende allsektorite ja mooduste
suhtes, mille puhul on Ecuador võtnud 1996. aastal Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) ühinemiseks
erikohustuste loendis esitatud kohustusi; uuesti sõnastatud versioon sisaldub 24. jaanuari 2003. aasta dokumendis S/
DCS/W/ECU, mis on koostatud WTO teenustekaubanduse üldlepingu dokumentide GATS/SC/98/Suppl.1 ja GATS/SC/
98/Suppl.2 originaaltekstide ja nendesse tehtud muudatuste alusel. Sellest tulenevalt on nimetatud reservatsioonid,
tingimused ja kitsendused kohaldatavad ja nõutavad allpool esitatud loendis märgitud uute sektorite ja/või teenuste
osutamise mooduste suhtes.
Kooskõlas artikli 107 lõikega 3, milles käsitletakse teenuskaubandust, ettevõtete asutamist ja elektroonilist kaubandust
käsitleva jaotise eeskirjade reguleerimisala, ei ole loetletud meetmeid, mida Ecuadori riik võib seoses toetuste või
subsiidiumidega võtta või säilitada.
Toetudes teenuskaubandust, ettevõtete asutamist ja elektroonilist kaubandust käsitleva jaotise artikli 107 lõikele 5, jätab
Ecuador endale õiguse võtta vastu, säilitada ja rakendada täies ulatuses riigisiseseid õigusakte, eesmärgiga saavutada
õiguspäraseid poliitikaeesmärke sellistes valdkondades nagu haavatavate rühmade kaitse, tarbijakaitse, tervishoid ja
keskkond.
Vastavalt teenuskaubandust, ettevõtete asutamist ja elektroonilist kaubandust käsitleva jaotise artikli 107 lõikele 4 ei
hõlma käesolev pakkumine valitsuse funktsioonide täitmisel osutatavaid teenuseid.
Käesolevast kohustuste loendist tulenevad õigused ja kohustused ei ole vahetult kohaldatavad ja neil ei ole otsest mõju
ning seega ei anna need füüsilistele ja juriidilistele isikutele vahetult kohtus kaitstavaid õigusi.

KÕIK SEKTORID

Reservatsioonide kirjeldus

Investeerimine

ET

Investeerimine teatavasse strateegiliste sektorite ekspluateerimise või avalike teenuste osutamisega seotud majandustege
vusse eeldab kontsessiooniõiguste, litsentside, volituste ja muus vormis lubade eelnevat saamist kooskõlas vastava ma
jandussektori suhtes kohaldatavate õigusaktidega, ning mõne teise riigi õigusaktide kohaselt asutatud juriidiliste isikute
puhul, kelle põhiasukoht on mõnes teises riigis, tegevuskoha Ecuadori toomist või seal ettevõtja asutamist.
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Sektor või allsektor

Kõnealust nõuet kohaldatakse avalike teenuste suhtes joogi- ja niisutusvee, kanalisatsiooni, elektrienergia, telekommuni
katsiooni, teede haldamise ning sadama ja lennujaama infrastruktuuri valdkonnas ning teenuste suhtes, mis on seotud
kõigis vormides jäätmete energiakasutuse, taastumatute loodusvarade, süsivesinike rafineerimise ja transpordi, bioloogi
lise mitmekesisuse ja geneetilise pärandi, vee ja raadiospektriga.
Eelmises lõikes loetletud valdkondades tegutsevates ettevõtetes aktsiate või kontrolli-, haldus- või juhtimisõiguse täielik
või osaline omandamine võib sõltuda pädevate ametiasutuste heakskiidust.

Ecuadori poolt kõnealuse lepinguga strateegilistes sektorites ja avalike teenuste valdkonnas võetud erikohustusi käsita
takse avalike teenuste osutamise ja strateegiliste sektorite erasektorile delegeerimise puhul riigisisestes õigusaktides ette
nähtud erakorraliste asjaoludena.
Maa ja vee omandisuhted

Euroopa Liidu Teataja

Litsentside, volituste või muus vormis lubade andmise kriteeriumid on EList pärit osalevate ettevõtjate suhtes läbipaist
vad ja mittediskrimineerivad ning ei kujuta endast ettevõtjate jaoks kvantitatiivset piirangut.

Välisriikide füüsilised või juriidilised isikud ei või üheski vormis omandada riiklikes kaitsetsoonides maad või kontses
sioone majandustegevuse eesmärgil.
Ecuador jätab endale õiguse võtta või säilitada meetmeid, mis on seotud välisriikide kodanike omandiõigusega piiriala
del, rannikul või saartel.
Välisriikidest pärit töötajate värbamine
Iga enam kui 10 töötajaga tööandja töötajatest peavad vähemalt 90 % lihttöölistest ja vähemalt 80 % oskustöölistest,
spetsialistidest, juhtivtöötajatest või vastutaval ametikohal töötavatest töötajatest olema Ecuadori kodanikud. Kõnealust
piirangut ei kohaldata kuni 10 töötajaga tööandjate suhtes.
Seadusjärgne esindus
24.12.2016

Kõigil Ecuadoris kohustusi taotlevatel või võtvatel kohalike ja välisettevõtjate esindajatel on kohapeal agent või esindaja,
kes võib vastata taotlustele ja täita asjaomaseid nõudeid, ning kes peab olema Ecuadori resident.

Reservatsioonide kirjeldus

Sotsiaalmajandus
Vastavalt riigi põhiseadusele jätab Ecuador endale õiguse võtta meetmeid, millega kohaldatakse sotsiaalmajanduslikku
mudelit kasutavate ja järgivate sektorite suhtes eelis- ja erinevat kohtlemist. See hõlmab ka assotsiatiivseid ja kogukond
likke koostöösektoreid.
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Maksukorraldus
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Ecuadoris kohaldatakse kõigi ülekannete või rahasiirete suhtes valuuta väljavoolu maksu, mida peetakse artikli 296 säte
tega täielikult kooskõlas olevaks.
Kultuuri- ja looduspärand
Ecuador jätab endale õiguse võtta või säilitada meetmeid, millega antakse kohalikele kogukondadele õigusi või eeliseid
seoses immateriaalse kultuuripärandiga seotud väljenduste toetamise, edendamise ja arendamisega. Sarnaselt jätab Ecua
dor endale õiguse võtta või säilitada meetmeid, millega antakse kohalikele kogukondadele õigusi või eeliseid seoses
Ecuadori looduspärandi kaitse, säilitamise, taastamise ja edendamisega. See hõlmab keskkonna, teaduse, kultuuri või
maastiku seisukohast kõiki füüsilisi, bioloogilisi ja geoloogilisi väärtuslikke elemente, sealhulgas kaitsealade riiklikku süs
teemi ning haavatavaid ja ohustatud ökosüsteeme.
Kirjastussektor

1. PÕLLUMAJANDUS, KARILOOMAD, JAHINDUS JA METSA
MAJANDUS

A. Põllumajandus, jahindus

Turulepääs: Puudub (2)

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), v. a. nõustamisteenused
(1)

Võrdne kohtlemine: Puudub

B. Metsamajandus ja raie

Turulepääs: Puudub, v. a. ettevõtjate arvu, tehingute koguarvu ja toodangu kogumahu puhul.

(ISIC rev.3.1: 020), v.a nõustamisteenused

Võrdne kohtlemine: Puudub

Turulepääs: Puudub

(ISIC rev.3.1: 0501, 0502), v.a nõustamisteenused

Võrdne kohtlemine: Puudub, välja arvatud:
Väikesemahulise kalapüügiga võivad tegeleda ainult Ecuadori kalurid.
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2. KALAPÜÜK JA VESIVILJELUS
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Ecuador jätab endale õiguse võtta või säilitada meetmeid, mille alusel koheldakse ELi füüsilist või juriidilist isikut sama
moodi nagu koheldakse Ecuadori kirjastussektoris kohalikke füüsilisi või juriidilisi isikuid.

Reservatsioonide kirjeldus

Kalalaevad võivad värvata välismaalastest koosnevaid meeskondi ainult juhul, kui asjaomane ametiasutus on andunud
neile selleks vastava loa, mis kehtib kindla ajavahemiku jooksul.
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Sektor või allsektor

Siseveekogudel toimuv laevaliiklus on üldiselt lubatud Ecuadori laevadele, välislaevad ei või siseveekogudel ilma eelneva
loata sõita.
ET

Välisriigi lipu all sõitvate kreveti- ja garneelipüügilaevade ning tehaslaevade riiki sisenemine on piiratud, välja arvatud
juhul, kui neil on vaja remonditööde jaoks kasutada dokiteenuseid, või kavandamata dokkimise korral.
Välisinvesteeringud vastselaboratooriumidesse ja vesiviljeluse uurimiskeskustesse eeldavad pädeva ametiasutuse eelnevat
luba.

3. MÄETÖÖSTUS

Turulepääs: Puudub

(ISIC rev 3.1: 10)

Võrdne kohtlemine: Puudub

B) Toornafta ja maagaasi kaevandamine (ISIC rev 3.1: 1110)

Turulepääs: Kohustusi ei ole võetud

Ei hõlma kaevandamisega seotud teenuste osutamist tasu eest või Võrdne kohtlemine: Puudub
lepingu alusel nafta- ja gaasimaardlates.

C) Metallimaakide kaevandamine (ISIC rev 3.1: 13)

Euroopa Liidu Teataja

A) Kivi- ja pruunsöe kaevandamine; turba kaevandamine

Turulepääs: Puudub
Võrdne kohtlemine: Puudub

D) Muu allmaa- ja pealmaakaevandamine (ISIC rev 3.1: 14)

Turulepääs: Puudub
Võrdne kohtlemine: Puudub

F) Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a möö Turulepääs: Puudub
bel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine (ISIC rev 3.1: Võrdne kohtlemine: Puudub
20)

Turulepääs: Puudub
Võrdne kohtlemine: Puudub

24.12.2016

I) Koksitootmine (ISIC rev 3.1: 231)

U) Ringlussevõtt (ISIC rev 3.1: 37)

Reservatsioonide kirjeldus

Turulepääs: Puudub
Võrdne kohtlemine: Puudub
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4. TOOTMINE

A. Toiduainete ja jookide tootmine (ISIC rev 3.1: 15)

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

B. Tubakatoodete tootmine (ISIC rev 3.1: 16)

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

C. Tekstiili tootmine (ISIC rev 3.1: 17)

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

E. Naha parkimine ja töötlemine; kohvrite, käekottide, sadulsepa Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
toodete, rakmete ja jalatsite tootmine (ISIC rev 3.1: 19)

Euroopa Liidu Teataja

D. Rõivatootmine; karusnaha töötlemine ja värvimine (ISIC rev Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
3.1: 18)

L. Paberi ja pabertoodete tootmine (ISIC rev 3.1: 21)
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Sektor või allsektor

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

H. Kirjastamine, trükkimine ja salvestiste paljundamine (3) (ISIC Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
rev 3.1: 22), v.a. kirjastamine ja trükkimine tasu või lepingu alu
sel

J. Rafineeritud naftatoodete tootmine (ISIC rev 3.1: 232)

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
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K. Kemikaalide ja keemiatoodete, v.a lõhkeainete tootmine (ISIC Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
rev 3.1: 24, v.a. lõhkeainete tootmine)

L. Kummi- ja plasttoodete tootmine (ISIC rev 3.1: 25)

Reservatsioonide kirjeldus

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

N. Metallitootmine (ISIC rev 3.1: 27)

ET

M. Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine (ISIC Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
rev 3.1: 26)
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Sektor või allsektor

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

O. Metalltoodete, v.a masinate ja seadmete tootmine (ISIC rev Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
3.1: 28)

a) Üldmasinate tootmine (ISIC rev 3.1: 291)

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

b) Erimasinate, v.a relvade ja laskemoona tootmine (ISIC rev 3.1: Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

c) Mujal liigitamata kodumasinate tootmine (ISIC rev 3.1: 293)

Euroopa Liidu Teataja

P. Masinate tootmine

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

d) Kontori- ja raamatupidamismasinate ning arvutite tootmine Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
(ISIC rev 3.1: 30)

e) Mujal liigitamata elektrimasinate ja -seadmete tootmine (ISIC Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
rev 3.1: 31)
24.12.2016

f) Raadio-, televisiooni- ja sideseadmete ning -aparatuuri toot Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
mine (ISIC rev 3.1: 32)

Reservatsioonide kirjeldus

Q. Meditsiinitehnika, täppisinstrumentide, optikariistade ja kel Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
lade tootmine (ISIC rev 3.1: 33)

ET

R. Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine (ISIC rev Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
3.1: 34)

24.12.2016

Sektor või allsektor

S. Muude (mittesõjaliste) transpordivahendite tootmine (ISIC rev Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
3.1: 35, v.a sõjalaevade, -lennukite ja muude sõjaliste transpordi
vahendite tootmine)

T. Mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine (ISIC rev 3.1: Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
361, 369)

Turulepääs: Puudub
Võrdne kohtlemine: Puudub

Euroopa Liidu Teataja

U. Ringlussevõtt (ISIC rev 3.1: 37)

5. ELEKTRI, GAASI, AURU JA KUUMA VEE TOOTMINE, ÜLE
KANNE JA JAOTAMINE ENDA TARBEKS (v.a tuumaenergiapõ
hine elektritootmine)

A) Elektritootmine; ülekanne ja jaotus enda tarbeks (ISIC rev 3.1 Turulepääs: Piiranguteta
osa: 4010)
Võrdne kohtlemine: Puudub

B) Gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu (ISIC rev 3.1 osa: Turulepääs: Puudub
4020)
Võrdne kohtlemine: Puudub
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C) Auru ja kuuma vee tootmine; auru ja kuuma vee jaotus enda Turulepääs: Puudub
tarbeks (ISIC rev 3.1 osa: 4030)
Võrdne kohtlemine: Puudub

Reservatsioonide kirjeldus

1. ÄRITEENUSED

A. Kutseteenused

ET

Enamiku kutseteenuste osutamiseks Ecuadoris tuleb välismaal omandatud kutseoskused lasta esmalt riiklikul pädeval
asutusel tunnustada ja selleks peab üldiselt olema täidetud Ecuadori elukohanõue.
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Sektor või allsektor

a) Õigusteenused (CPC 861). Ainult välisriikide õigusakte ja rah Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
vusvahelist õigust käsitlevad nõustamisteenused (v.a riigisisesest
õigusest lähtuvad nõustamisteenused ja seadusjärgne esindus)

c) Maksualase nõustamise teenused (CPC 863)

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

d) ja g) Arhitektuuriteenused (CPC 8671), sealhulgas linnaplanee Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
rimis- ja maastikuarhitektiteenused (CPC 8674)
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b) Majandusarvestus-, auditeerimis- ja raamatupidamisteenused Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puuduvad, kuid raamatupidamisühenduste või äriühingute personal võib kutsealal ühi
(CPC 862)
selt tegutsemiseks koosneda ainult kas Ecuadori kodanikest või siis Ecuadori ja välisriikide kodanikest. Viimasel juhul
peavad vähemalt kaks kolmandikku raamatupidajatest olema Ecuadori kodanikud ning sama proportsioon kehtib kapi
tali jaotuse kohta. Sellised ühendused või äriühingud tuleb kanda raamatupidajate riiklikku registrisse.

e) Inseneriteenused (CPC 8672), v.a riigi poolt tellitud teenused Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

f) Integreeritud inseneriteenused (CPC 8673), v.a riigi poolt telli Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
tud teenused

B. Arvutiteenused ja nendega seotud teenused
24.12.2016

a) Arvutite riistvara paigaldamisega seotud nõustamisteenused Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
(CPC 841)

Reservatsioonide kirjeldus

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

c) Andmetöötlusteenused (CPC 843)

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

d) Andmebaasiteenused (CPC 844)

Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

ET

b) Tarkvara rakendusteenused (CPC 842)

24.12.2016

Sektor või allsektor

e) Kontoriseadmete, k.a arvutite hooldus- ja remonditeenused Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
(CPC 845) ja teised arvutiteenused (CPC 849)

a) Oma või renditud varaga seotud kinnisvarateenused (CPC 821) Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub
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D. Kinnisvarateenused (821+822)

b) Kinnisvarateenused vahendustasu eest või lepingu alusel (CPC Turulepääs: Puudub
822)
Võrdne kohtlemine: Puudub

E. Rendi-/liisinguteenused ilma juhita

a) Erasõidukite liisimine või rentimine, ilma juhita (CPC 83101) Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puudub

Süsivesinike rahvusvahelise meretranspordiga võivad tegeleda ainult Ecuadori riigiettevõtetele kuuluvad laevad.
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b) Laevade liisimine või rentimine, ilma meeskonnata (CPC Turulepääs, võrdne kohtlemine: Puuduvad. Kohaliku veetranspordi või kabotaažiga võivad tegeleda ainult Ecuadori lipu
83103)
alla sõitvad kaubalaevad.

Reservatsioonide kirjeldus

*F. Muud äriteenused
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Sektor või allsektor

a) Reklaamipinna või reklaamiaja müük ja rentimine (CPC 8711) Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
ET

b) Turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste teenused (CPC Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
864)

c) Juhtimisalase nõustamise teenused (CPC 865)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

d) Juhtimisalase nõustamisega seotud teenused (CPC 866)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

h) Kaevandamisega seotud teenused (CPC 883)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

i) Tootmisega seotud teenused (CPC 884+885)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
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e) Tehniliste katsete ja analüüsi teenused (CPC 8676)

m) Nendega seotud teadusliku ja tehnilise nõuande teenused Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
(CPC 8675)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

o) Hoonete puhastamisteenused (CPC 874)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

q) Pakendamisteenused (CPC 876)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

24.12.2016

n) Seadmete hooldus ja remont (CPC 633 + 8861–8866)

s) Konverentsiteenused (CPC 87909*)

Reservatsioonide kirjeldus

Turulepääs: Puudub
Võrdne kohtlemine: Puudub

24.12.2016

Sektor või allsektor

ET

t) Muude transpordivahendite remonditeenused tasu või lepingu Turulepääs: Puudub
alusel (CPC 8868)
Võrdne kohtlemine: Puudub

2. SIDETEENUSED

Ecuadori seaduste kohaselt on Ecuadoris posti- ja kulleriteenuste osutamiseks vaja kontsessiooni või muus vormis luba.

Riigisisestesse või välisriigi sihtkohtadesse suunatud postisaade Turulepääs: Puudub, kuid viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist kaalutakse uuesti, kas võimalikud reserveerita
tiste käitlemisega seotud teenused vastavalt järgmisele allsektorite vad teenused hõlmavad neid kirjasaadetisi, mille hind ja kaal määratakse kindlaks riigisiseste õigusaktide alusel.
loetelule:
Võrdne kohtlemine: Puudub
i) mis tahes liiki füüsilisel kandjal oleva adresseeritud kirjaliku
teabevahetuse käitlemine, sealhulgas otsepostitus ja hübriidposti
teenus,
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A. Posti- ja kulleriteenused (CPC 7511 osa ja CPC 7512)

ii) adresseeritud saadetiste ja pakkide käitlemine,
iii) adresseeritud ajakirjandustoodete käitlemine,
iv) eespool punktides i–iii nimetatud postisaadetiste käitlemine
registreeritud või kindlustatud postisaadetistena,
v) eespool punktides i–iii nimetatud postisaadetiste kättetoimeta
mise kiirkullerteenused,
vi) adresseerimata postisaadetiste käitlemine,
vii) dokumendivahetus

L 356/1153

Allsektorite i, iv ja v kohustused võib jätta välja, kui need kuulu
vad teenuste valdkonda, mida riik võib monopoliseerida, st kirja
saadetised (4) hinnaga kuni 2,5kordne avalik põhitariif, kui nende
kaal ei ületa 50 grammi, pluss kohtulike või haldusmenetluste
käigus kasutatav tähitud posti teenus. (CPC 751 osa, CPC 71235
osa (5) ja CPC 73210 osa (6))

C. Telekommunikatsiooniteenused
Sealhulgas allpool loetletud teenused, v.a ringhääling.

Reservatsioonide kirjeldus

Riik jätab endale õiguse määrata tulevikus kindlaks juhtumid, mille puhul võidakse nimetatud teenuste osutamiseks
nõuda kontsessiooni või muus vormis luba.

ET

Kõnealused teenused ei hõlma majandustegevust, mis seisneb tele Ecuador jätab endale õiguse võtta või säilitada meetmeid, millega tagatakse raadiospektri eelismääramine riikliku ring
häälingu (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) kasutusse, et garanteerida üldiste telekommunikatsioonitee
kommunikatsiooniteenuste kaudu edastatava sisu tootmises.
nuste osutamine isoleeritud maapiirkondades, äärelinnades ning madala sissetulekutega isikutele tingimustel, mis ei mõ
juta kõnealuse piiratud ressursi kasutamist eraõiguslike kanalite juurdepääsuks kommertsturgudele ja seal osalemiseks.

L 356/1154

Sektor või allsektor

a) kõik elektromagnetiliste vahendite abil signaalide edastamist ja Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
vastuvõtmist hõlmavad teenused, v.a raadio- ja teleringhääling

b) satelliitsideteenused tele- ja raadioringhäälingujaamade ühen Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
damiseks

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

3. EHITUSTEENUSED JA NENDEGA SEOTUD INSENERITEENU
SED

A. Üldehitus (CPC 512)
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c) muud

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

B. Üldehitus tsiviilehitusele (CPC 513), v.a riigi poolt tellitud tee Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
nused

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

D. Ehitiste viimistlustööd (CPC 517)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

E. Muud (CPC 511+515+518).

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

24.12.2016

C. Paigaldus- ja koostetööd (CPC 514+516)

Reservatsioonide kirjeldus

4. TURUSTUSTEENUSED

ET

A. Komisjonimüügiagentide teenused (CPC 6211), v.a kütuse Turulepääs: Puudub
müük
Võrdne kohtlemine: Puudub

24.12.2016

Sektor või allsektor

B) Hulgimüügiteenused

a) kaubanduslike mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaa Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
nide ning nende varuosade ja tarvikute hulgimüügiteenused (CPC
6111, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)

c) muud hulgimüügiteenused (CPC 622), v.a energiatoodete, mi Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
neraalide, kemikaalide ja ravimite hulgimüük.

C) Jaemüügiteenused (CPC 63 osa)

Turulepääs: Puudub

Ainult seoses järgmiste teenustega:

Võrdne kohtlemine: Puudub
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b) telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete hulgimüügiteenu Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
sed (CPC 7542 osa)

Toiduainete jaemüügiteenused (CPC 631)
Muude kaupade kui toiduainete jaemüügiteenused (CPC 632)
Mootorsõidukite müük (CPC 6111)
Mootorsõidukite osade ja tarvikute müük (CPC 6113)
Mootorsõidukite ja -saanide ning nende osade ja tarvikute müük
(CPC 6121)
Telekommunikatsiooniseadmete müük (CPC 7542)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
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D. Frantsiisimine (CPC 8929)

Reservatsioonide kirjeldus

6. KESKKONNATEENUSED

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

B) Jäätmekäitlusteenused (CPC 9402)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

C) Sanitaaria- jms teenused (CPC 9403)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

7. FINANTSTEENUSED

Ecuadori seaduste kohaselt ei ole lubatud avada selliste sotsiaalmajanduse finantssektori institutsioonide emaettevõtjat
või harukontorit nagu: säästu- ja laenuühistud, vastastikused või seotud kindlustusandjad, ühiskondlikud fondid ja pan
gad, hoiupangad ning kõnealusesse sektorisse kuuluvad ja päritoluriigis asuvad muud õiguslikud vormid või nimetused.
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D) Heitgaaside puhastusteenused (CPC 9404), müravähendamis Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
teenused (CPC 9405), loodus- ja maastikukaitseteenused (CPC
9406); muud (CPC 9409)

ET

A) Reoveeteenused (CPC 9401)
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Sektor või allsektor

Suurema läbipaistvuse saavutamiseks on Ecuadoris kindlustamise, edasikindlustamise ja sellega seotud teenuste ning
pangandusteenuste, muude finantsteenuste ja kõigis vormis väärtpaberiteenuste osutamisega tegelevate ettevõtjate asuta
miseks vaja selgesõnalist luba ning sellised ettevõtjad peavad vastama kõigi sellist tegevust käsitlevate kehtivate õigusak
tide sätetele.
Ecuadoris tegutsevate välismaiste finantseerimisasutuste filiaalide võlausaldajatele antakse emaettevõtja kontori likvidee
rimisel või selle tegevuse Ecuadoris mis tahes põhjusel lõpetamisel eelisõigus selle ettevõtja Ecuadoris asuvale varale.
Suurema läbipaistvuse tagamiseks peab Ecuadoris asutatud välismaiste finantseerimisasutuste, sealhulgas kindlustusselt
side ja edasikindlustusseltside filiaalide miinimumkapitalinõue võrduma kohalike finantseerimisasutuste miinimumkapi
talinõudega.

24.12.2016

Välismaised finantseerimisasutused, kes soovivad avada oma esindusi, mida kasutataks nende klientide teavitamiskeskus
tena või vahendite paigutamiseks Ecuadori laenude või investeeringute vormis, peavad saama vastavalt kontrollasutuselt
eelnevalt loa ning ei või osutada seadusega ette nähtud finantsvahendusteenuseid. Lisaks sellele hoiduvad nad sellist liiki
tehingutega seotud teabe jagamisest, selliste tehingute reklaamimisest või nendega seotud haldamis- või käsitlemistee
nuste osutamisest. Nad ei või Ecuadoris koguda vahendeid või deposiite investeeringute tegemiseks teistesse riikidesse
ega pakkuda Ecuadoris teises riigis välja antud väärtpabereid või neisse investeerida.

Reservatsioonide kirjeldus

Suurema läbipaistvuse tagamiseks registreeritakse finantsteabe esitamise ja edastamise ning finantsandmete töötlemisega
seotud finantsteenuste abiteenused vastavalt pangandusjärelevalve, kindlustuse ning erapensionifondide administraatorite
poolt kehtestatud eeskirjadele. Nimetatud abiteenuste abil ei tohi koguda, säilitada ega edastada krediidiinfot. Finants
teabe teenuste ja finantsandmete töötlemise suhtes kohaldatakse sellise teabe kaitset reguleerivaid Ecuadori õigussätteid.

ET

Suurema läbipaistvuse tagamiseks asutatakse finantsteenuseid, sealhulgas kindlustusteenuseid, abiteenuseid ja väärtpabe
riteenuseid osutavad juriidilised isikud Ecuadori õiguses sätestatud õiguslikus vormis, mis on ette nähtud äriühingute
või isikute õigusliku vastutuse tagamiseks, ning nende suhtes kohaldatakse mittediskrimineerivaid õiguspiiranguid ning
miinimumkapitalinõuet.

24.12.2016

Sektor või allsektor

Suurema läbipaistvuse tagamiseks ei või eraõiguslikku rahastamissüsteemi kuuluvad institutsioonid, nende direktorid ja
põhiaktsionärid otseselt ega kaudselt omada väärtpabereid ega osakuid väljaspool finantssektorit tegutsevates ettevõtetes
või äriühingutes, mis on esindatud või tegutsevad Ecuadori turul; see hõlmab ka ettevõtjaid, kelle tegevust reguleeritakse
väärtpaberituru või kahjukindlustuse seadusega.
Suurema selguse huvides ei või Ecuadoris pangandus-/finantsteenuse osutajad finantseerimisasutuste asutamise või ole
masoleva finantseerimisasutuse väärtpaberite täieliku või osalise omandamise kaudu omandada või säilitada osalust asu
tustes, mille eesmärk on osutada kindlustusteenuseid või kindlustusega seotud teenuseid, väärtpaberiteenuseid või väärt
paberitega seotud teenuseid.

Sõltumata oma koosseisust ei või finantskontsern koosneda rohkem kui ühest pangast ega omada rohkem kui ühte fi
nants- või abiteenuseid osutavat ja samale tegevusele pühendunud ettevõtjat.

A. KINDLUSTUSTEENUSED
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Finantskontsern koosneb Ecuadoris pangast, kes omab finants- või abiteenuseid osutavaid ettevõtjaid vastavalt käes
olevas õigusaktis sätestatule, ning iga eespool nimetatud üksuse tütarettevõtjaid Ecuadoris või väljapool seda, nagu on
sätestatud põhiseaduse raha ja rahandust käsitleva rakendusseaduse versioonis, mis on jõus 12. septembri 2014. aasta
seisuga.

Ecuador jätab endale õiguse võtta meetmeid, mille eesmärk on määrata avaliku sektori vahendite haldamisega seotud
eriteenuste osutamine kindlustus- või edasikindlustusseltsidele, mis on osaliselt või täielikult Ecuadori riigi omanduses.
Välismaised kindlustus- ja edasikindlustusseltsid ning välismaiste kindlustus- ja edasikindlustusseltside vahendajad ei
tohi oma esindusi avada.

1) Kindlustus kaubandusliku meretranspordiga kaasnevate riskide Turulepääs: Puudub
vastu, mis hõlmab sõidukeid, kaupu ja nendega seonduvat vastu Võrdne kohtlemine: Puudub
tust, ning kindlustus kaupade rahvusvahelise lennutranspordiga
kaasnevate riskide vastu.

Turulepääs: Puudub
Võrdne kohtlemine: Puudub
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2) Edasikindlustus ja retrosessioon

Reservatsioonide kirjeldus

3) Otsekindlustus (sh kaaskindlustus):

Turulepääs: Puudub

Elukindlustus

Võrdne kohtlemine: Puudub.
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Sektor või allsektor

Kahjukindlustus
ET

Õnnetusjuhtumikindlustus- ja tervisekindlustusteenused.
Veosekindlustusteenused
Tulekindlustus- ja muud varakahjukindlustusteenused
Finantskahjukindlustusteenused
Üldvastutuskindlustusteenused

4) Kindlustuse vahendamine, nt maaklerlus ja agenditeenus

Turulepääs: Puudub.
Võrdne kohtlemine: Puudub

B. PANGANDUS- JA MUUD FINANTSTEENUSED (v.a kindlustus) Ecuador jätab endale õiguse võtta meetmeid, mille eesmärk on määrata avaliku sektori vahendite haldamisega seotud
eriteenuste osutamine finantseerimisasutustele, mis on osaliselt või täielikult Ecuadori riigi omanduses.
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5) Kindlustuse abiteenused, nagu konsulteerimis- ja aktuaarteenu Turulepääs: Puudub
sed, riskihindamis- ja kahjukäsitlusteenused
Võrdne kohtlemine: Puudub

Väärtpaberiturul tegutsevatel asutustel ei ole filiaalide loomine lubatud.

a) Deposiitide ja teiste tagasimakstavate summade vastuvõtmine Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
avalikkuselt (CPC 81115–81119)

b) Kõik laenuliigid, sealhulgas tarbijakrediit, hüpoteeklaen, finant
seerimisasutuste poolne faktooring ja äritehingute finantseerimine
(CPC 8113)
24.12.2016

c) Kapitalirenditeenused (CPC 8112)

Reservatsioonide kirjeldus

d) Makse- ja arveldusteenused: krediit-, järelmaksu- ja deebetkaar
did, reisitšekid ja pangavekslid (CPC 81339)

ET

e) Tagatised ja kohustused (CPC 81199)

24.12.2016

Sektor või allsektor

f) Kauplemine oma või klientide nimel kas börsil või reguleeri Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
mata väärtpaberiturul:
— rahaturu instrumentidega (tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid
jne) (CPC 81339 osa);
— välisvaluutaga (CPC 81333);

— vahetuskursi ja intressimäära instrumentide, swap-tehingute ja
tähtpäevaintressiga lepingutega (CPC 81339 osa);
— vabalt võõrandavate väärtpaberitega (CPC 81321);
— muude vabalt kaubeldavate maksevahendite ja finantsvara
dega, sealhulgas väärismetallikangidega (CPC 71339 osa)

Euroopa Liidu Teataja

— tuletisinstrumentidega: futuurid ja optsioonid (CPC 81339
osa);

g) Osalemine igat liiki väärtpaberite emiteerimises, sh emissiooni Turulepääs: Puudub, registreerida tuleb aga emiteerija ja emiteeritavad väärtpaberid.
tagamisel ning riiklike või erainvesteeringute vahendajana ja emis Võrdne kohtlemine: Puudub
siooniga seotud teenuste pakkumine (CPC 8132)

i) Varahaldus: kassa- või portfellihaldus, ühisinvesteeringute hal Turulepääs: Puudub
damine, hooldus-, hoiustamis- ja usaldusteenused (CPC Võrdne kohtlemine: Puudub
8119 + 81323)
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j) Finantsvarade, sealhulgas väärtpaberite, tuletisväärtpaberite ja Turulepääs: Puudub
teiste vabalt kaubeldavate maksevahenditega seotud arveldus- ja Võrdne kohtlemine: Puudub
kliiringteenused (CPC 81339 või 81319)

Reservatsioonide kirjeldus

ET

k) Nõustamine ja muud finantsabiteenused, mis on seotud kõigi Turulepääs: Puudub, v.a krediidiinfo kogumine, säilitamine ja edastamine.
punktis „Pangandus- ja muud finantsteenused (v.a kindlustus)“ Võrdne kohtlemine: Puudub
loetletud tegevustega: krediidiinfo ja -analüüs, investeeringute ja
väärtpaberiportfelliga seotud uuringud ja nõustamine, äriühingute
omandamise ja restruktureerimise alane nõustamine (CPC 8131
või CPC 8133).

L 356/1160

Sektor või allsektor

l) Teiste finantsteenuste osutajate kasutuses oleva finantsteabe va Turulepääs: Puuduvad, v.a krediidiinfo kogumine, säilitamine ja edastamine.
hendamine ja edasiandmine ning finantsandmete töötlemine ja as Võrdne kohtlemine: Puudub
jakohase tarkvara pakkumine (CPC 8131)

8. TERVISHOIU- JA SOTSIAALTEENUSED (v.a klassifikatsiooni
nime-kirja W120 peatüki 1.A punktides h–j loetletud teenused)

Turulepääs: Puudub, kuid tervishoiu- või ettemakstud arstiabi ettevõtjate pakutavaid teenuseid tuleb osutada kohalike
või välismaiste piiratud vastutusega äriühingute kaudu.
Võrdne kohtlemine: Puudub

9. TURISMI JA REISIMISEGA SEOTUD TEENUSED

Enne turismiseaduses kirjeldatud turismitegevusega alustamist peavad kõik füüsilised ja juriidilised isikud, ettevõtjad ja
äriühingud end Ecuadori turismiministeeriumis turismiettevõtjate ja -firmade avalikus registris turismiteenuste osutajana
nõuetekohaselt registreerima.

A) Hotellid ja restoranid (sh toitlustamine) (CPC 641–643)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

Euroopa Liidu Teataja

A) Haiglateenused (CPC 9311)

B) Reisibüroode ja reisikorraldajate teenused (sealhulgas reisiju Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
hid) (CPC 7471)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

24.12.2016

C. Giiditeenused (CPC 7472)

Reservatsioonide kirjeldus

10. MEELELAHUTUS-, KULTUURI- JA SPORDITEENUSED

sed (CPC 96492)

ET

A) Meelelahutusteenused (sh teatri-, ansambli- ja tsirkuseteenu Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub, kuid füüsilistest või juriidilistest isikutest ürituste korraldajad, kes palkavad vä
sed) (CPC 9619)
lisartiste, ansambleid või orkestreid, peavad sama ürituse raames kasutama ka kohalikke artiste, nii et nende osakaal esi
Arvesse ei lähe: hasartmängude ja kihlvedude korraldamise teenu nejatest ulatuks 60 %ni.

24.12.2016

Sektor või allsektor

Ecuadori artistidele makstav tasu peab olema vähemalt 50 % välisartisti(de)le makstud tasust.
Kahte eelnevat lõiku ei kohaldata juhul, kui välisartisti, ansambli või orkestri esinemist spondeerib vastava riigi valitsus
või riiklik või rahvusvaheline ametiasutus või organisatsioon, või selliste esinemiste suhtes, mille erilise artistilise ise
loomu tõttu on võimatu kaasata vastavat Ecuadori poolset esinejat.
Teiste riikide valitsuste või riiklike või rahvusvaheliste ametiasutuste või organisatsioonide spondeeritud välisartisti esi
nemiseks on vaja töö- ja sotsiaalministeeriumi tööhõive ja inimressursside direktoraadi luba, samuti tuleb konsulteerida
FENARPEga (Ecuadori riiklik professionaalsete artistide föderatsioon).

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

C) Raamatukogud, arhiivid, muuseumid ja muud kultuuriteenu Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
sed (CPC 963)

D) Spordi- ja muud puhketeenused (CPC 964)
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B) Uudiste- ja meediaagentuuride teenused (CPC 962)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

11. TRANSPORDITEENUSED

A) Meretransporditeenused

Turulepääs: Puudub

a) Reisijatevedu (CPC 7211)

Võrdne kohtlemine: Puudub
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b) Kaubavedu (CPC 7212), v.a riigisisene kabotaaž. Hõlmab sead Turulepääs: Puudub
mete vedu juhul, kui teenuseosutaja ei saa sellest tulu.
Võrdne kohtlemine: Puudub

Reservatsioonide kirjeldus

B. Siseveetransport

a) Reisijatevedu (CPC 7221)

Turulepääs: Puudub
ET

Võrdne kohtlemine: Puudub

b) Kaubavedu (CPC 7222)
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Sektor või allsektor

Turulepääs: Puudub
Võrdne kohtlemine: Puudub

C. Raudteetransport

Turulepääs: Puudub
Võrdne kohtlemine: Puudub

Kaubavedu (CPC 7112)

Turulepääs: Puudub
Võrdne kohtlemine: Puudub

F) Maanteetransport
a) Reisijateveo teenused
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Reisijatevedu (CPC 7111)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub, kuid Ecuador jätab endale õiguse võtta või säilitada meetmeid, mis käsitlevad
rahvusvahelist reisijate- või kaubavedu piirialadel.

b) Kaubaveoteenused
c) Kaubanduslike veokite rentimine koos juhiga (CPC 7121
+7122+7123+7124)

12. TRANSPORDI ABITEENUSED

A) Abiteenused (ainult meretranspordis)
b) Hoiu- ja laoteenused

Sadamateenuseid osutada lubavate kontsessioonide ja muus vormis lubade omanikud peavad olema asutanud ettevõtte
Ecuadoris ning nende peamiseks tegevuseesmärgiks peab olema selliste teenuste osutamine või sadamate käitamise või
juhtimisega seotud muude tegevuste teostamine. Füüsilised isikud peavad resideerima Ecuadoris ning omama vastavat
luba.

24.12.2016

a) Veosekäitlemisteenused

c) Kaubaveoagentuuri teenused
d) Puksiirteenused

Reservatsioonide kirjeldus

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub, kuid süsivesinike lastimine, lossimine ja ladustamine on lubatud ainult kohali
kele, riigi omanduses olevatele või segaettevõtjast laevakompaniidele, mille aktsiakapitalist vähemalt 51 % kuulub riigile.

24.12.2016

Sektor või allsektor

e) Toiduainete, kütuse ja veega varustamine
f) Navigeerimisteenused
ET

g) Avariiremonditeenused
h) Ankurdamis-, kai- ja sildumisteenused
(CPC 741+742+748+749)

A. Siseveetranspordi abiteenused

a) Veosekäitlemisteenused

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

b) Hoiu- ja laoteenused

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

(CPC 742 osa)

c) Kaubaveoagentuuri teenused

Euroopa Liidu Teataja

(CPC 741 osa)
Puudub.

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

(CPC 748 osa)

d) Laevade rentimine koos meeskonnaga

Turulepääs: Piiranguteta

(CPC 7223)

Võrdne kohtlemine: Puudub

e) Puksiirteenused

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

(CPC 7224)

(CPC 749 osa)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
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g) Muud tugi- ja abiteenused

C. Raudteetranspordi abiteenused

Reservatsioonide kirjeldus

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

d) Raudteetransporditeenuste tugiteenused (CPC 743)
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Sektor või allsektor

f) Muud tugi- ja abiteenused (CPC 749 osa)
ET

D. Maanteetranspordi abiteenused
a) Veosekäitlemisteenused
b) Hoiu- ja laoteenused
c) Kaubaveoagentuuri teenused
e) Maanteetranspordiseadmetega seotud teenused

Sadamateenuseid osutada lubavate kontsessioonide ja muus vormis lubade omanikud peavad olema asutanud ettevõtte
Ecuadoris ning nende peamiseks tegevuseesmärgiks peab olema selliste teenuste osutamine või sadamate käitamise või
juhtimisega seotud muude tegevuste teostamine. Füüsilised isikud peavad resideerima Ecuadoris ning omama vastavat
luba.
Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub, kuid süsivesinike lastimine, lossimine ja ladustamine on lubatud ainult kohali
kele, riigi omanduses olevatele või segaettevõtjast laevakompaniidele, mille aktsiakapitalist vähemalt 51 % kuulub riigile.

f) Muud tugi- ja abiteenused (CPC 741+ 742+ 744+ 749) (CPC
741 osa)
Euroopa Liidu Teataja

E. Õhutranspordi abiteenused

a) Lennujaamade käitamisteenused, v.a veoste käitlemine (CPC Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub (7)
7461 teenused)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub, kuid Ecuadori ettevõtetes võib tasulist lennundustegevust teostada ainult Ecua
dori kodanikest lennundustehniline personal ning välismaiste tehnikute või Ecuadori tehnikute välisinstruktorite kasuta
mine on lubatud ainult juhul, kui see on vajalik lennuteenuste parandamise eesmärgil. Sellise loa annab tsiviillennun
duse peadirektoraat mitte rohkem kui kuueks kuuks ning seda on võimalik tõestatud vajaduse korral samaks perioodiks
pikendada. Kõnealusel perioodil koolitab palgatud personal Ecuadori kodanikest personali, kes neid hiljem asendab.

c) Õhutransporditeenuste müük ja turustamine

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

24.12.2016

b) Õhusõidukite remondi- ja hooldusteenused (CPC 8868 osa)

Reservatsioonide kirjeldus

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub

13. ENERGIATEENUSED

Välismaised ettevõtjad peavad uurimis- ja tootmislepingute sõlmimiseks asutama filiaali või äriühingu vastavalt äriühin
guseadusele, omandama asukoha Ecuadoris ning määrama ametisse Ecuadori elanikust agendi või seadusliku esindaja.
Välismaa kodanikud tuleb kanda avalikku registrisse ning neile tuleb määrata Ecuadori kodanikust ja Ecuadoris elav sea
duslik esindaja.

ET

d) Arvutipõhised ettetellimisteenused

24.12.2016

Sektor või allsektor

Ecuador jätab endale õiguse määrata kindlaks juhtumid, mille puhul võidakse nimetatud teenuste osutamiseks nõuda
kontsessiooni või muus vormis luba.

Seonduvad teadusliku ja tehnilise nõuande teenused
(CPC 8675)

Turulepääs: Võrdne kohtlemine: Puudub
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A. UURIMISE JA TOOTMISEGA SEOTUD TEENUSED

Kaevandamisega seotud teenused
(CPC 883)
Metallitoodete, masinate ja seadmete ning elektrimasinate hool
dus- ja remonditeenused.
(CPC 8861-8866 osa)
Inseneriteenused
(CPC 8672)
Integreeritud inseneriteenused
(CPC 8673)
Juhtimisalased nõustamisteenused
(CPC 865)
(CPC 866)
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Juhtimisalase nõustamisega seotud teenused

Reservatsioonide kirjeldus

Tehniliste katsete ja analüüsi teenused
(CPC 8676)

Energia infrastruktuuri rajamine

ET

B. ENERGIA INFRASTRUKTUURI RAJAMISEGA SEOTUD TEE
NUSED
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Sektor või allsektor

Turulepääs: Piiranguteta

Kaugtorujuhtmed, kaabelside- ja elektriliinid (kaablid) (CPC Võrdne kohtlemine: Puudub
51340)
Linnatorustikud ja -kaablid, abitööd (CPC 51350)
Kaevandus- ja tootmisrajatised (CPC 51360)
Hoonete ehitamisel või lammutamisel või tsiviilehitustöödes kasu
tatavate masinate rentimise teenused (koos juhiga) (CPC 518)
D. HOIUSTAMIS- JA LADUSTAMISTEENUSED
Turulepääs: Piiranguteta
Võrdne kohtlemine: Puudub
(1) Põllumajanduse, jahinduse, metsamajanduse ja kalandusega seotud nõustamisteenused on esitatud ÄRITEENUSTE all.
(2) See ei piira Ecuadori valitsuse õigust kasutada oma volitusi ning reguleerida ja kehtestada uusi õigusakte, millega edendatakse põllumajanduses säästvat tootmist ja õiglast kaubandust, toiduainetega varustamise
sõltumatust kaitsvate ja edendavate põllumajandustavade väljatöötamist, põllumajandusettevõtjate ja maarahvastiku majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste toetamist ning põllumuldade säilitamist, taastamist ja
jaotamist.
(3) Sektor piirdub töötleva tööstusega. See ei hõlma audiovisuaalvaldkonna tegevusi ega kultuurilise sisu edastamist.
(4) „Kirjasaadetis“ – mis tahes füüsilisele kandjale kirjutatud teateid, mis edastatakse ja toimetatakse aadressile, mille saatja on märkinud saadetisele või selle ümbrisele. Kirjasaadetiseks ei loeta raamatuid, kata
looge, ajalehti ja muid perioodikaväljaandeid.(5) Posti maanteevedu enda tarbeks.
(6) Posti õhuvedu enda tarbeks.
(7) Kontsessiooni olemasolul.“
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Vedelike või gaaside hoiustamisteenused (CPC 74220)

24.12.2016

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja
XI LISA
„JAGU B
ELi OSAPOOL

Kasutatakse järgmisi lühendeid:
AT Austria
BE Belgia
BG Bulgaaria
CY Küpros
CZ Tšehhi Vabariik
DE Saksamaa
DK Taani
ES Hispaania
EE Eesti
EU Euroopa Liit, sealhulgas kõik selle liikmesriigid
FI

Soome

FR Prantsusmaa
EL Kreeka
HR Horvaatia
HU Ungari
IE

Iirimaa

IT

Itaalia

LV Läti
LT Leedu
LU Luksemburg
MT Malta
NL Madalmaad
PL Poola
PT Portugal
RO Rumeenia
SK Slovaki Vabariik
SI

Sloveenia

SE Rootsi
UK Ühendkuningriik
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ET
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1. Allpool olevas kohustuste loendis on esitatud käesoleva lepingu artikli 121 kohaselt liberaliseeritud teenuste sektorid
ning nendes sektorites Andide riikide teenuste ja teenuseosutajate suhtes reservatsioonidena kohaldatavad turulepääsu
ja võrdse kohtlemise piirangud. Loend koosneb järgmistest osadest:
a) esimene veerg, milles on näidatud sektor või allsektor, kus pool on võtnud kohustuse, ja liberaliseerimise ulatus,
mil määral reservatsioone kohaldatakse;
b) teine veerg, kus kirjeldatakse kohaldatavaid reservatsioone.
Kui punktis b osutatud veerus on konkreetsetele Euroopa Liidu liikmesriikidele omased reservatsioonid, võtavad selles
veerus nimetamata Euroopa Liidu liikmesriigid kohustusi asjaomases sektoris reservatsioonideta (1).
Käesoleva lepinguga hõlmatud sektorites või allsektorites, mida ei ole alljärgnevas loendis nimetatud, ei ole teenuste
piiriülese osutamise puhul kohustusi võetud.
2. Üksikute sektorite ja allsektorite kindlakstegemisel kasutatakse:
a) CPC – ühtne tooteklassifikaator, mis on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes Statistical Papers (Series M, No
77, CPC prov, 1991), ning
b) CPC ver. 1.0 – ühtne tooteklassifikaator, mis on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes Statistical Papers (Series
M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).
3. Alljärgnev loend ei sisalda kvalifikatsiooninõuete ja -menetluste, tehniliste normide ning litsentsimisnõuete ja
-menetlustega seotud meetmeid, kui need ei kujuta endast turulepääsu ega võrdse kohtlemise piiranguid käesoleva
lepingu artiklite 119 ja 120 tähenduses. Neid meetmeid (nt loavajadus, universaalteenuse osutamise kohustused,
vajadus kvalifikatsioonide tunnustamise järele reguleeritud sektorites, vajadus sooritada teatud eksamid, sh
keeleeksamid), isegi kui neid ei ole loendisse lisatud, kohaldatakse igal juhul Andide riikide teenuseosutajate suhtes.
4. Allpool olev loend ei piira teatud teenuste sektorite ja allsektorite mooduse nr 1 teostatavust ning riigimonopoli ja
ainuõiguste olemasolu, nagu on kirjeldatud ettevõtete asutamisega seotud kohustuste loendis.
5. Käesoleva lepingu artikli 107 lõike 3 kohaselt ei sisalda alljärgnev loend poolte määratud subsiidiumeid käsitlevaid
meetmeid.
6. Kohustuste loendist tulenevad õigused ja kohustused ei ole vahetult kohaldatavad ning seega ei anna need õigusi otse
üksikutele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

(1) Kui kõnealuses sektoris puuduvad Euroopa Liidu liikmesriigile omased reservatsioonid, ei piira see horisontaalseid reservatsioone või
valdkondlikke Euroopa Liidu reservatsioone, mida võidakse kohaldada.

KÕIK SEKTORID

Reservatsioonide kirjeldus

Kinnisvara Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

24.12.2016

Sektor või allsektor

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: piirangud välisinvestoritele maa ja kinnisvara
omandamisel (1).
ET

1. ÄRITEENUSED

A. Erialateenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 861), ( )
välja arvatud õigusabi ja juriidiliste dokumentide ja nende tõenda
misega seotud teenused, mida osutavad avalikke funktsioone täit
vad õigusspetsialistid, nt notarid, huissiers de justice'id või muud of
ficiers publics et ministériels'id

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: advokatuuri täieliku vastuvõtmise suhtes, mida nõutakse riigisisese (Euroopa Liidu ja selle
liikmesriigi) õiguse praktiseerimiseks, kohaldatakse kodakondsusnõuet.

2

HR: kohustusi ei ole võetud Horvaatia õiguse praktiseerimise korral.
BE, FI: advokatuuri täieliku vastuvõtmise suhtes, mida nõutakse esindusteenuste puhul, kehtib kodakondsusnõue koos
elukohanõuetega. Belgias kohaldatakse kvoote kassatsioonikohtus (Cour de cassation) tsiviilmenetluses esindamise suhtes.
BG: välismaalastest advokaadid võivad esindada oma asukohariigi kodanikku ning nende suhtes kohaldatakse vastastik
kuse põhimõtet ja nad peavad tegema koostööd Bulgaaria advokaadiga. Vahendusteenuste puhul on nõutav alaline elu
koht.
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a) õigusabiteenused

FR: advokaatide pääsu suhtes kutsealadele avocat auprès de la Cour de Cassation ja avocat auprès du Conseil d'Etat kohalda
takse kvoote ja kodakondsusnõuet.
HU: advokatuuri täieliku vastuvõtmise suhtes kohaldatakse kodakondsusnõuet koos elukohanõuetega. Välismaalastest
advokaatide korral piirdub nende õigustegevus õigusabi andmisega.

LV: vandeadvokaatide suhtes, kellel on kriminaalasjades esindamise ainuõigus, kohaldatakse kodakondsusnõuet.
DK: õigusteenuste turustamise õigus on juristidel, kes omavad tegevusluba Taanis, ja Taanis registreeritud õigusbüroo
del. Tegevusloa saamiseks Taanis nõutakse Taani õiguse eksami sooritamist.
SE: advokatuuri vastuvõtmise puhul, mis on vajalik Rootsi kutsenimetuse advokat kasutamiseks, kohaldatakse elukoha
nõuet.

Mooduse nr 1 korral

(CPC 86212, v.a auditeerimisteenused, CPC 86213, CPC 86219 ja FR, HU, IT, MT, RO, SI: kohustusi ei ole võetud
CPC 86220)

L 356/1169

b) 1. Majandusarvestus- ja raamatupidamisteenused

Reservatsioonide kirjeldus

AT: kodakondsusnõue pädevates asutustes esindusõiguse korral.
Mooduse nr 2 korral

L 356/1170

Sektor või allsektor

Puuduvad
ET

b) 2. Auditeerimisteenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 86211 ja 86212, v.a majandusarvestusteenused)

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: kohustusi ei ole võetud
AT: kodakondsusnõue pädevates asutustes esindamise puhul ja konkreetsete Austria seadustega (nt kapitaliühingute sea
dus, väärtpaberibörsi seadus, pangandusseadus jne) ette nähtud auditite tegemise korral.
HR: välismaised audiitorifirmad võivad pakkuda Horvaatia territooriumil auditeerimisteenuseid, kui nad on seal asuta
nud filiaali.
SE: üksnes Rootsis kinnitatud audiitoritel on õigus osutada auditeerimisteenuseid õiguslikel alustel kindlate juriidiliste
isikute juures, nagu piiratud vastutusega äriühingud. Üksnes need isikud võivad olla aktsiate omanikud või moodustada
partnerettevõtte, mis praktiseerib nõuetele vastavat auditeerimist (riigi huvides). Heakskiidu saamiseks on nõutav alaline
elukoht.
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

c) maksualase nõustamise teenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 863) (3)

AT: kodakondsusnõue pädevates asutustes esindamise puhul.

Euroopa Liidu Teataja

LT: audiitori aruanne tuleb koostada koostöös audiitoriga, kellel on Leedus tegutsemise luba.

CY: maksunõunikel peab olema rahandusministri luba. Loa andmisel kohaldatakse majandusvajaduste testi. Neid kritee
riume kohaldatakse analoogselt välisinvesteeringutele antavate lubade puhul (loetletud horisontaaljaos), sest need kehti
vad selle allsektori suhtes, kusjuures alati arvestatakse tööhõive olukorraga.
BG, MT, RO, SI: kohustusi ei ole võetud
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

Mooduse nr 1 korral
AT: kohustusi ei ole võetud, v.a planeerimisteenuste puhul.

e) linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: kohustusi ei ole võetud

(CPC 8671 ja CPC 8674)

DE: kõikide välisriigist osutatavate teenuste tasude suhtes kohaldatakse riiklikke eeskirju.

24.12.2016

d) arhitektuuriteenused
ning

Reservatsioonide kirjeldus

HR: füüsilised ja juriidilised isikud võivad pakkuda arhitektiteenuseid Horvaatia Arhitektide Koja heakskiidul. Välismaal
valminud disainlahenduse või projekti vastavust Horvaatia õigusele peab tunnustama (kinnitama) volitatud füüsiline või
juriidiline isik Horvaatias. Kohustusi ei ole võetud linnaplaneerimise korral.

24.12.2016

Sektor või allsektor

HU, RO: kohustusi ei ole võetud maastikuarhitektuuriteenuste puhul.
ET

Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

f) inseneriteenused ning

Mooduse nr 1 korral

g) integreeritud inseneriteenused

AT, SI: kohustusi ei ole võetud, v.a planeerimisteenuste puhul.

(CPC 8672 ja CPC 8673)

BG, CY, EL, IT, MT, PT: kohustusi ei ole võetud
HR: füüsilised ja juriidilised isikud võivad pakkuda inseneriteenuseid Horvaatia Inseneride Koja heakskiidul. Välismaal
valminud disainlahenduse või projekti vastavust Horvaatia õigusele peab tunnustama (kinnitama) volitatud füüsiline või
juriidiline isik Horvaatias.
Puuduvad

h) meditsiini- (sh psühholoogide) ja hambaraviteenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 9312 ja CPC 85201 osa)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: kohustusi ei ole võetud

Euroopa Liidu Teataja

Mooduse nr 2 korral

HR: kohustusi ei ole võetud, välja arvatud telemeditsiini puhul.
SI: kohustusi ei ole võetud sotsiaalmeditsiini, sanitaar-, epidemioloogiliste, meditsiini-/ökoloogiliste teenuste, vere, vere
preparaatide ja siirdatavate organite tarnimise ning lahangute puhul.
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

i) veterinaariateenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 932)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NL, PT, RO, SI, SK: kohustusi ei ole võetud
UK: kohustusi ei ole võetud, v.a veterinaararstidele osutatavate veterinaarlabori- ja veterinaartehniliste teenuste ning üld
nõustamise, juhiste ja teabe (nt lemmikloomade toitmine, käitumine ja hooldus) andmise puhul.
Puuduvad

L 356/1171

Mooduse nr 2 korral

Reservatsioonide kirjeldus

j) 1. Ämmaemandateenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 93191 osa)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: kohustusi ei ole võetud
FI, PL: kohustusi ei ole võetud, v.a õdede puhul.

(CPC 93191 osa)

HR: kohustusi ei ole võetud, välja arvatud telemeditsiini puhul.
Mooduse nr 2 korral

ET

j) 2. Meditsiiniõdede, füsioterapeutide ja parameedikute teenused

L 356/1172

Sektor või allsektor

Puuduvad

k) farmaatsiatoodete jaemüük ning meditsiini- ja ortopeediakau Mooduse nr 1 korral
pade jaemüük
AT, BE, BG, DE, CY, CZ (ainult Ecuadori puhul), DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: ko
(CPC 63211)
hustusi ei ole võetud
ja muud apteekriteenused (4)
CZ (ainult Colombia ja Peruu puhul), LV, LT: kohustusi ei ole võetud, v.a postimüügi korral.
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

B. Arvuti- ja arvutialased teenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 84)

Puuduvad

Euroopa Liidu Teataja

HU: kohustusi ei ole võetud, v.a CPC 63211 korral.

C. Teadus- ja arendusteenused

a) loodusteaduslikud teadus- ja arendusteenused

Nii a kui ka c puhul:

(CPC 851)

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

b) sotsiaal- ja humanitaarteaduslikud teadus- ja arendusteenused
c) interdistsiplinaarsed teadus- ja arendusteenused

Punkti b puhul:

(CPC 853)

Puuduvad

24.12.2016

(CPC 852, v.a psühholoogiteenused) ( )

EU: riiklikult rahastatavate teadus- ja arendusteenuste korral antakse ainuõigused ja/või -volitused üksnes Euroopa Liidu
kodanikele ja Euroopa Liidu juriidilistele isikutele, kelle peakorter on Euroopa Liidus.

5

Reservatsioonide kirjeldus

D. Kinnisvarateenused (6)

Mooduse nr 1 korral
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud

ET

a) oma või renditud varaga seotud teenused
(CPC 821)

24.12.2016

Sektor või allsektor

HR: nõutav kaubanduslik kohalolek.
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

b) tasu eest või lepingu alusel osutatavad teenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 822)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud
HR: nõutav kaubanduslik kohalolek.
Mooduse nr 2 korral

E. Rendi-/liisinguteenused (ilma juhita)

a) laevadega seotud teenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 83103)

BG, CY, DE, HU, MT, RO: kohustusi ei ole võetud

Euroopa Liidu Teataja

Puuduvad

Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

b) õhusõidukitega seotud teenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 83104)

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: kohustusi ei ole võetud
EU: Euroopa Liidu lennuettevõtja kasutuses olev õhusõiduk peab olema registreeritud lennuettevõtja litsentsinud Eu
roopa Liidu liikmesriigis või mujal Euroopa Liidus. Vabastusi võib anda lühiajaliste rendilepingute puhul ja erakorralistel
asjaoludel.

c) muude transpordivahenditega seotud teenused

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: kohustusi ei ole võetud
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

L 356/1173

(CPC 83101, CPC 83102 ja CPC 83105)

Mooduse nr 1 korral

Reservatsioonide kirjeldus

d) muude masinate ja seadmetega seotud teenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 ja CPC 83109)

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: kohustusi ei ole võetud

L 356/1174

Sektor või allsektor

Mooduse nr 2 korral

e) isiklike ja majapidamistarvetega seotud teenused
(CPC 832)

ET

Puuduvad

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: kohustusi ei ole võetud
EE: kohustusi ei ole võetud, v.a eelnevalt lindistatud videokassettide koduseadmetes kasutamiseks laenutamise teenuste
korral.

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 7541)

Puuduvad

F. Muud äriteenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 871)

Puuduvad

b) turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 864)

Puuduvad

c) juhtimisalase nõustamise teenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 865)

Puuduvad

d) juhtimisalase nõustamisega seotud teenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 866)

HU: kohustusi ei ole võetud vahekohtu- ja lepitusteenuste korral (CPC 86602).

24.12.2016

a) reklaam

Euroopa Liidu Teataja

f) telekommunikatsiooniseadmete rent

Reservatsioonide kirjeldus

e) tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 8676)

IT: kohustusi ei ole võetud bioloogide ja keemiaanalüütikute kutseala puhul.

24.12.2016

Sektor või allsektor

HR: kohustusi ei ole võetud kohustuslike tunnistuste ja sarnaste ametlike dokumentidega seotud teenuste puhul.
Mooduse nr 2 korral

ET

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: kohustusi ei ole võetud
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: kohustusi ei ole võetud
HR: kohustusi ei ole võetud kohustuslike tunnistuste ja sarnaste ametlike dokumentidega seotud teenuste puhul.

f) põllumajanduse, jahinduse ja metsamajandusega seotud nõusta Mooduse nr 1 korral
misteenused
IT: kohustusi ei ole võetud agronoomi ja periti agrari tegevusalade puhul.
(CPC 881 osa)
CY, EE, MT, RO, SI: kohustusi ei ole võetud
Mooduse nr 2 korral

g) kalandusega seotud nõustamisteenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 882 osa)

LV, MT, RO, SI: kohustusi ei ole võetud
Mooduse nr 2 korral

Euroopa Liidu Teataja

Puuduvad

Puuduvad

h) tööstusliku tootmisega seotud nõustamisteenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 884 osa ja CPC 885 osa)

Puuduvad

i) personali töölerakendamise ja värbamise teenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 87201)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: kohustusi ei ole võetud
Mooduse nr 2 korral
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud

L 356/1175

i) 1. Juhtide otsimise teenused

Reservatsioonide kirjeldus

i) 2. Töölerakendamisteenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 87202)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: kohustusi ei
ole võetud

L 356/1176

Sektor või allsektor

Mooduse nr 2 korral

i) 3. Kontori abipersonali värbamise teenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: kohustusi ei ole võetud

ET

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: kohustusi ei ole võe
tud

Mooduse nr 2 korral
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: kohustusi ei ole
võetud

j) 2. Turvateenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ja CPC 87305)

HU: kohustusi ei ole võetud CPC 87304 ja CPC 87305 korral.

Euroopa Liidu Teataja

j) 1. Uurimisteenused

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: kohustusi ei ole võetud

k) nendega seotud teadusliku ja tehnilise nõuande teenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 8675)

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: kohustusi ei ole võetud uurimisteenuste korral.
HR: põhilisi geoloogilisi, geodeetilisi ja mäendusalaseid nõustamisteenuseid ning asjaomaseid keskkonnakaitsealaseid
nõustamisteenuseid võib Horvaatia territooriumil teostada üksnes ühiselt kohalike juriidiliste isikutega või nende kaudu.
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

Mooduse nr 1 korral

(CPC 8868 osa)

Merelaevade korral: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: kohustusi ei ole
võetud

24.12.2016

l) 1. Laevade hooldus ja remont

Reservatsioonide kirjeldus

Siseveelaevade korral: EU: kohustusi ei ole võetud
Mooduse nr 2 korral

24.12.2016

Sektor või allsektor

Puuduvad
ET

l) 2. Raudteetranspordivahendite hooldus ja remont

Mooduse nr 1 korral

(CPC 8868 osa)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: kohustusi ei ole
võetud
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

l) 4. Õhusõidukite ning nende osade hooldus ja remont
(CPC 8868 osa)

Mooduse nr 1 korral
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

Euroopa Liidu Teataja

l) 3. Mootorsõidukite, mootorrataste, mootorsaanide ning maan Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
teetranspordivahendite hooldus ja remont
Puuduvad
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osa ja CPC 8868 osa)

l) 5. Metalltoodete, (muude kui kontori-)masinate, (muude kui Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
transpordivahendite ja kontori-)seadmete hooldus- ja remonditee Puuduvad
nused ning isiklike ja majapidamistarvete hooldus- ja parandus
teenused (7)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 ja CPC 8866)

Mooduse nr 1 korral
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: kohustusi ei ole
võetud
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

L 356/1177

m) hoonete puhastusteenused
(CPC 874)

Reservatsioonide kirjeldus

n) fotograafiateenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 875)

CY, MT: kohustusi ei ole võetud

L 356/1178

Sektor või allsektor

BG, EE, LV, LT, PL, SE, SI: kohustusi ei ole võetud aerofotograafiateenuste puhul.
Mooduse nr 2 korral

ET

HR, LV: kohustusi ei ole võetud erifotograafiateenuste puhul (CPC 87504).
Puuduvad

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 876)

Puuduvad

p) trükkimine ja kirjastamine

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 88442)

1. Puuduvad, välja arvatud:
SE (ainult Ecuadori puhul): elukohanõue kirjastajate ning trükikodade ja kirjastuste omanike puhul.

q) konverentsiteenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 87909 osa)

Puuduvad

r) 1. Kirjaliku ja suulise tõlke teenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 87905)

PL: kohustusi ei ole võetud vandetõlkide teenuste korral.

Euroopa Liidu Teataja

o) pakendamisteenused

HU, SK: kohustusi ei ole võetud ametliku tõlkimise korral.
HR: kohustusi ei ole võetud ametlike dokumentide puhul.
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

r) 2. Sisekujundus- ja tellimustoodete kujundamise teenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 87907)

DE: kõikide välisriigist osutatavate teenuste tasude suhtes kohaldatakse riiklikke eeskirju.Mooduse nr 2 korral
24.12.2016

Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

Reservatsioonide kirjeldus

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 87902)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole
võetud

r) 4. Krediidiinfoteenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 87901)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole
võetud

r) 5. Paljundusteenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 87904) ( )

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: kohustusi ei
ole võetud
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ET

r) 3. Inkassoteenused

24.12.2016

Sektor või allsektor

Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 7544)

Puuduvad

r) 7. Telefonivastamisteenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 87903)

Puuduvad

Euroopa Liidu Teataja

r) 6. Telekommunikatsioonialase nõustamise teenused

2. SIDETEENUSED

A. Posti- ja kulleriteenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

L 356/1179

(Riigisisestesse või välisriigi sihtkohtadesse suunatud postisaade Puuduvad (16)
tiste käitlemisega (9) seotud teenused (10) vastavalt järgmisele all
sektorite loetelule: i) mis tahes liiki füüsilisel kandjal olevate adres
seeritud kirjalike teabevahetuste käitlemine, (11) sealhulgas hü
briidpostiteenus ja otsepostitus, ii) adresseeritud saadetiste ja pak
kide käitlemine, (12) iii) adresseeritud ajakirjandustoodete käitle
mine, (13) iv) eespool punktides i–iii nimetatud postisaadetiste
käitlemine registreeritud või kindlustatud postisaadetistena, v)
kiirkullerteenused (14) eespool punktides i–iii nimetatud postisaa
detiste korral, vi) aadressita postisaadetiste käitlemine, vii) doku
mendivahetus (15)

Reservatsioonide kirjeldus

Allsektorid i, iv ja v võib jätta välja, kui need kuuluvad reserveeri
tud teenuste valdkonda, s.t kirisaadetised hinnaga kuni 2,5-kordne
avalik põhitariif ja mille kaal ei ületa 50 grammi (17) lisaks kohtu
like või haldusmenetluste käigus kasutatav tähitud posti teenus.)

ET

(CPC 751 osa, CPC 71235 osa (18) ja CPC 73210 osa (19))

L 356/1180

Sektor või allsektor

B. Telekommunikatsiooniteenused
Teenused ei hõlma majandustegevust, mis seisneb telekommuni
katsiooniteenuste kaudu edastatava sisu tootmises.

b) satelliitlevi edastamise teenused (22)

Euroopa Liidu Teataja

a) kõik elektromagnetiliste signaalide edastamist ja vastuvõtmist Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
sisaldavad teenused, (20) v.a ringhääling (21)
Puuduvad

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
EU: puuduvad, v.a see, et selle sektori teenuseosutajate suhtes võidakse kohaldada kohustust kaitsta nende võrgu kaudu
sisu edastamisega seotud üldist huvi pakkuvaid eesmärke kooskõlas Euroopa Liidu elektrooniliste sideteenuste õigusliku
raamistikuga.
BE: kohustusi ei ole võetud

Puuduvad

24.12.2016

3. EHITUSTEENUSED JA NENDEGA SEOTUD INSENERITEENU Mooduse nr 1 korral
SED (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC CY, CZ, HU, LV, MT, SK: kohustusi ei ole võetud
516, CPC 517 ja CPC 518)
Mooduse nr 2 korral

4. TURUSTUSTEENUSED

Reservatsioonide kirjeldus

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(v.a relvade, laskemoona, lõhkeainete ja muu sõjavarustuse turus EU: kohustusi ei ole võetud kemikaalide ja väärismetallide (ja -kivide) turustamise korral.
tamine)
AT: kohustusi ei ole võetud pürotehniliste kaupade, süttivate kaupade ja lõhkeseadeldiste ning toksiliste ainete turusta
A. Komisjonimüügiagentide teenused
mise korral.

b) muud komisjonimüügiagentide teenused

AT, BG, PL, RO: kohustusi ei ole võetud tubaka ja tubakatoodete turustamise korra.

(CPC 621)

IT: hulgikaubandusteenuste puhul tubaka riigimonopol.

ET

a) mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende AT, BG: kohustusi ei ole võetud meditsiiniotstarbeliste toodete, nt meditsiini- ja kirurgiaseadmete, meditsiiniotstarbeliste
varuosade ja tarvikute komisjonimüügiga tegelevate agentide tee ainete ja esemete turustamise korral.
nused
HR: kohustusi ei ole võetud tubakatoodete turustamise korral.
(CPC 61111 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)
Mooduse nr 1 korral

24.12.2016
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B. Hulgimüügiteenused

FR: komisjonimüügiagentide teenuste puhul ei ole kohustusi võetud, kui teenuseid osutavad riiklike huvidega seotud
seitsmeteistkümnel (17) värskete toiduainete turul tegutsevad ettevõtjad ja maaklerid. Kohustusi ei ole võetud farmaat
siatoodete hulgimüügi puhul.
MT: kohustusi ei ole võetud komisjonimüügiagentide teenuste korral.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: kohustusi ei ole võetud jaemüügiteenuste puhul,
v.a postimüük.

Euroopa Liidu Teataja

BG, FI, PL, RO: kohustusi ei ole võetud alkohoolsete jookide turustamise korral.
a) mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende SE: kohustusi ei ole võetud alkohoolsete jookide turustamise korral.
varuosade ja tarvikute hulgimüügiteenused
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud farmaatsiatoodete turustamise korral.
(CPC 61111 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)
BG, HU, PL: kohustusi ei ole võetud kaubamaaklerite teenuste puhul.

b) telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete hulgimüügiteenu
sed
(CPC 7542 osa)
c) muud hulgimüügiteenused
(CPC 622, v.a energiatoodete hulgimüügiteenused (23))
C. Jaemüügiteenused (24)
Mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende va
ruosade ja tarvikute jaemüügiteenused
L 356/1181

(CPC 61112 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)

Reservatsioonide kirjeldus

Telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete jaemüügiteenused
(CPC 7542 osa)

L 356/1182
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Toiduainete jaemüügiteenused
(CPC 631)
ET

Muude (mitteenergeetiliste) kaupade jaemüügiteenused, v.a far
maatsia-, meditsiini- ja ortopeediliste kaupade jaemüük (25)
(CPC 632, v.a CPC 63211 ja 63297)
D. Frantsiisimine
(CPC 8929)

5. HARIDUSTEENUSED (üksnes erasektori rahastatavad teenu
sed)

Mooduse nr 1 korral

(CPC 921)

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: kohustusi ei ole võetud
Mooduse nr 2 korral
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: kohustusi ei ole võetud

B. Teise taseme hariduse teenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 922)

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: kohustusi ei ole võetud

Euroopa Liidu Teataja

A. Esimese taseme hariduse teenused

Mooduse nr 2 korral
CY, FI, MT, RO, SE: kohustusi ei ole võetud
Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
LV: kohustusi ei ole võetud puuetega õpilastele teise taseme tehnika- ja kutsehariduslike teenustega seotud haridustee
nuste osutamise korral (CPC 9224).

Mooduse nr 1 korral
AT, BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: kohustusi ei ole võetud

24.12.2016

C. Kõrgharidusteenused
(CPC 923)

Reservatsioonide kirjeldus

Mooduse nr 2 korral
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: kohustusi ei ole võetud

24.12.2016
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Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

D. Täiskasvanuharidusteenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 924)

AT: kohustusi ei ole võetud raadio- ja telesaadete vahendusel osutatavate täiskasvanuharidusteenuste puhul.

ET

CZ, SK: kohustusi ei ole võetud kõrgharidusteenuste korral, välja arvatud keskkoolijärgsed tehnilise ja kutsehariduse tee
nused (CPC 92310)

CY, FI, MT, RO, SE: kohustusi ei ole võetud.

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võe
tud.
HR: puuduvad kirjavahetuse või telekommunikatsiooni teel antava hariduse puhul.

6. KESKKONNATEENUSED

Mooduse nr 1 korral

A. Reoveeteenused

EU: kohustusi ei ole võetud, v.a nõustamisteenuste korral.

(CPC 9401) ( )

Mooduse nr 2 korral

26
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E. Muud haridusteenused

B. Tahkete/ohtlike jäätmete käitlemine, v.a ohtlike jäätmete piiriü Puuduvad
lene transport
a) jäätmekäitlusteenused
(CPC 9402)
b) kanalisatsiooni- jms teenused
(CPC 9403)
C. Välisõhu ja kliima kaitse
(CPC 9404) (27)
D. Pinnase ja vee parandamine ja puhastamine
L 356/1183

a) saastatud/reostatud pinnase ja vee puhastamine, parandamine
(CPC 94060 osa) (28)

Reservatsioonide kirjeldus

E. Müra ja vibratsiooni vähendamine
(CPC 9405)

L 356/1184

Sektor või allsektor

F. Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
a) loodus- ja maastikukaitseteenused
ET

(CPC 9406 osa)
G. Muud keskkonnateenused ja nendega seotud teenused
(CPC 94090)

7. FINANTSTEENUSED

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: kohustusi ei ole võetud otsekindlus
tusteenuste korral, v.a selliste riskide kindlustamise korral, mis on seotud järgmisega:
i) merelaevandus, kommertslennundus ning kosmoselennud ja -veod (sealhulgas satelliidid), mille puhul kindlustus ka
tab mis tahes osa või kõik alljärgnevast: veetavad kaubad, kaupu vedav sõiduk ja sellest tulenevad kohustused, ning

Euroopa Liidu Teataja

A. Kindlustus ja kindlustusega seotud teenused

ii) rahvusvahelises transiidis olevad kaubad.
AT: müügitoetustegevus ja vahendus väljaspool Euroopa Liitu asutatud tütarettevõtja või väljaspool Austriat asutatud fi
liaali nimel (välja arvatud edasikindlustus ja retrotsessioon) on keelatud. Kohustusliku õhuveokindlustuse lepinguid võib
sõlmida ainult Euroopa Liidus asutatud tütarettevõtja või Austrias asutatud filiaal. Kindlustuslepingute pealt (välja arva
tud edasikindlustus või retrotsessioon), mille sõlmib tütarettevõtja, mis ei ole asutatud Euroopa Liidus, või filiaal, mis ei
ole asutatud Austrias, võetakse kõrgemat kindlustuspreemia maksu. Kõrgemast maksust võib teha erandeid.
DK: kohustusliku õhuveokindlustuse lepinguid võivad sõlmida üksnes Euroopa Liidus asutatud firmad. Ükski isik ega
äriühing (sh kindlustusseltsid) peale Taani seaduste kohaselt või Taani pädevate asutuste poolt litsentsitud kindlustusselt
side ei või Taanis ärilistel eesmärkidel kaasa aidata Taanis elavate isikute, Taani laevade või Taanis asuva vara otsekind
lustuslepingute sõlmimisele.
DE: kohustuslikku õhusõidukindlustust võib anda üksnes Euroopa Liidus asutatud tütarettevõtja või Saksamaal asutatud
filiaal. Kui välisriigi kindlustusselts on asutanud Saksamaal filiaali, võib see sõlmida Saksamaal rahvusvahelise transpor
diga seotud kindlustuslepinguid ainult Saksamaal asutatud filiaali kaudu.
FR: maismaaveoriskide kindlustusteenust võivad osutada ainult Euroopa Liidus asutatud kindlustusseltsid.
24.12.2016

PL: kohustusi ei ole võetud edasikindlustuse ja retrotsessiooni korral, v.a kaupade riskid rahvusvahelises kaubanduses.

Reservatsioonide kirjeldus

PT: õhu- ja meretranspordi kindlustust, mis hõlmab kaupu, õhusõidukit, laevakeret ja vastutust, võivad anda ainult Eu
roopa Liidus asutatud äriühingud; ainult Euroopa Liidus registrisse kantud isikud või äriühingud võivad tegutseda sellise
kindlustustegevuse vahendajatena Portugalis.

24.12.2016
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RO: edasikindlustus rahvusvahelisel turul on lubatud vaid juhul, kui riski ei saa edasi kindlustada siseturul.
ET

ES: aktuaari teenuste osas elukohanõue ja kolmeaastane vastav kogemus.
Mooduse nr 1 korral
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: kohustusi ei ole võetud otsekindlustuse
vahendamise teenuste puhul, v.a selliste riskide kindlustamise korral, mis on seotud järgmisega:
i) merelaevandus, kommertslennundus ning kosmoselennud ja -veod (sealhulgas satelliidid), mille puhul kindlustus ka
tab mis tahes osa või kõik alljärgnevast: veetavad kaubad, kaupu vedav sõiduk ja sellest tulenevad mis tahes kohustused
ning
ii) rahvusvahelises transiidis olevad kaubad.

CY, LV, MT: kohustusi ei ole võetud otsekindlustusteenuste korral, v.a selliste riskide kindlustamise korral, mis on seotud
järgmisega:
i) merelaevandus, kommertslennundus ning kosmoselennud ja -veod (sealhulgas satelliidid), mille puhul kindlustus ka
tab mis tahes osa või kõik alljärgnevast: veetavad kaubad, kaupu vedav sõiduk ja sellest tulenevad mis tahes kohustused
ning

Euroopa Liidu Teataja

BG: kohustusi ei ole võetud otsekindlustuse korral, välja arvatud teenuste puhul, mida osutavad välisriigi teenuseosuta
jad välisriigi isikutele Bulgaaria Vabariigi territooriumil. Välisriigi kindlustusseltsid ei või sõlmida otse kaupade transpor
dikindlustuse, sõidukikindlustuse ega vastutuskindlustuse lepinguid, mis on seotud Bulgaaria Vabariigis olevate riskidega.
Välisriigi kindlustusselts võib sõlmida kindlustuslepinguid üksnes filiaali kaudu. Kohustusi ei ole võetud hoiusekindlus
tuse ning samalaadsete tagatissüsteemide ning kohustuslike kindlustusskeemide korral.

ii) rahvusvahelises transiidis olevad kaubad.
LT: kohustusi ei ole võetud otsekindlustusteenuste korral, v.a selliste riskide kindlustamise korral, mis on seotud järgmi
sega:
i) merelaevandus, kommertslennundus ning kosmoselennud ja -veod (sealhulgas satelliidid), mille puhul kindlustus ka
tab mis tahes osa või kõik alljärgnevast: veetavad kaubad, kaupu vedav sõiduk ja sellest tulenevad mis tahes kohustused
ning
ii) rahvusvahelises transiidis oleva kaubaga, v.a maismaatranspordi puhul, kui risk asub Leedus.

BG, LV, LT, PL: kohustusi ei ole võetud kindlustusvahenduse korral.

L 356/1185

FI: ainult kindlustajad, kelle peakontor asub Euroopa Liidus või kellel on filiaal Soomes, võivad pakkuda otsekindlustuse
(sh kaaskindlustuse) teenuseid. Kindlustusmaakleriteenuste osutamise tingimuseks on alaline tegevuskoht Euroopa Lii
dus.

Reservatsioonide kirjeldus

HR: kohustusi ei ole võetud otsekindlustuse ja otsekindlustuse vahendusteenuste korral, v.a:
a) elukindlustuse pakkumine Horvaatias alaliselt elavatele välismaalastele;

L 356/1186

Sektor või allsektor

b) kahjukindlustuse pakkumine Horvaatias alaliselt elavatele välismaalastele, v.a liikluskindlustus;
c) mere-, lennu- ja transpordikindlustus.
ET

HU: Ungari territooriumil võivad kindlustusseltsid, mis ei ole Euroopa Liidus asutatud, osutada otsekindlustusteenuseid
üksnes Ungaris registreeritud filiaali kaudu.
IT: kohustusi ei ole võetud aktuaaride puhul. Kaupade veokindlustuse, sõidukikindlustuse ja Itaalias kehtiva riskivastu
tuskindlustuse lepinguid võivad pakkuda ainult Euroopa Liidus asutatud kindlustusseltsid. Nimetatud lisatingimus ei
kehti rahvusvaheliste vedude puhul, mis hõlmavad importi Itaaliasse.
SE: otsekindlustusteenuste osutamine on lubatud üksnes Rootsis tegevusluba omava kindlustusteenuse osutaja kaudu,
kui välisriigi teenuseosutaja ja Rootsi kindlustusselts kuuluvad samasse kontserni või kui nad on sõlminud omavahelise
koostöö lepingu.
Mooduse nr 2 korral

BG: otsekindlustuse korral võivad Bulgaaria füüsilised ja juriidilised isikud, samuti välisriigi isikud, kes tegutsevad äri
valdkonnas Bulgaaria Vabariigi territooriumil, sõlmida oma ärivaldkonnaga seotud kindlustuslepinguid üksnes Bulgaa
rias kindlustustegevuse luba omavate teenuse osutajatega. Kindlustushüvitis, mis tuleneb kõnealustest lepingutest, maks
takse välja Bulgaarias. Kohustusi ei ole võetud hoiusekindlustuse ja samalaadsete tagatissüsteemide ning kohustuslike
kindlustusskeemide korral.
HR: kohustusi ei ole võetud otsekindlustuse ja otsekindlustuse vahendusteenuste korral, v.a:
a) Horvaatias alaliselt elavate välismaalaste võimalus saada elukindlustust;
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AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: kohustusi ei ole võetud
vahendusteenuste puhul.

b) kahjukindlustus;
i) Horvaatias alaliselt elavate välismaalaste võimalus saada muud kahjukindlustust kui liikluskindlustus;
ii) isiku- või varakindlustus, mida Horvaatias ei pakuta; – äriühingud,

kes ostavad kindlustusteenust välismaalt seoses investeeringutega välismaistesse tööstusettevõtetesse, sh nende tööstuset
tevõtete sisseseade kindlustus; – välislaenude tagasisaamise kindlustus (tagatise kindlustus); – nende täielikus omandis et
tevõtete ja ühisettevõtete isiku- ja varakindlustus, kelle majandustegevus toimub välisriigis, kui see on kooskõlas asja
omase riigi õigusaktidega või kui seda nõuavad nende registreerimistingimused; – ehitatavad või remonditavad laevad,
kui nii on sätestatud välismaise kliendiga (ostjaga) sõlmitud lepingus;
24.12.2016
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c) mere-, lennu- ja transpordikindlustus.
IT: kaupade veokindlustuse, sõidukikindlustuse ja Itaalias kehtiva riskivastutuskindlustuse lepinguid võivad pakkuda
ainult Euroopa Liidus asutatud kindlustusseltsid. Nimetatud lisatingimus ei kehti rahvusvaheliste vedude puhul, mis hõl
mavad importi Itaaliasse.
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ET

B. Pangandus ja muud finantsteenused (välja arvatud kindlustus) Mooduse nr 1 korral
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: kohustusi ei ole võetud, v.a finantsteabe
esitamise ja finantsandmete töötlemise ning nõustamis- ja muude abiteenuste (v.a vahendusteenus) osutamise korral.
BE: investeerimisega seotud nõustamistegevuseks on nõutav äriühingu asutamine Belgias.
BG: kohaldada võib telekommunikatsioonivõrgu kasutamisega seotud piiranguid ja tingimusi.
CY: kohustusi ei ole võetud, v.a vabalt võõrandatavate väärtpaberitega kauplemise, finantsteabe esitamise ja finantsand
mete töötlemise ning nõustamis- ja muude abiteenuste (v.a vahendusteenus) osutamise korral.

EE: investeerimisfondide juhtimiseks on nõutav spetsialiseeritud fondivalitseja asutamine ja investeerimisfondide vara to
hivad hoiustada üksnes äriühingud, mille registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus.
HR: kohustusi ei ole võetud, v.a laenuandmise, kapitalirendi, makse- ja arveldusteenuste, tagatis- ja garantiitehingute, ra
hamaaklerluse, finantsteabe esitamise ja edastamise ning nõustamis- ja muude abiteenuste (v.a vahendusteenus) osuta
mise korral.
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EE: hoiuste vastuvõtmise korral nõutav Eesti Finantsinspektsiooni luba ja registreerimine aktsiaseltsi, tütarettevõtja või
filiaalina vastavalt Eesti õigusaktidele.

LT: avatud investeerimisfondide ja investeerimisfirmadena tegutsemiseks on nõutav spetsialiseeritud fondivalitseja asuta
mine; investeerimisfondide vara tohivad hoiustada ainult firmad, mille registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus.
IE: investeerimisteenuste osutamise või investeerimisnõustamise puhul on vaja kas:
I) Iirimaa tegevusluba, mille puhul on tavaliselt nõutav, et üksus oleks asutatud ühingu, seltsi või füüsilisest isikust ette
võtjana ja igal nimetatud juhul pea-/registrijärgse kontoriga Iirimaal (mõnel juhul tegevusluba ei nõuta, näiteks kui kol
mandast riigist pärit teenusepakkujal ei ole Iirimaal kaubanduslikku kohalolekut ja seda teenust ei osutata eraisikutele),
või

II) mõne teise liikmesriigi tegevusluba kooskõlas Euroopa Liidu investeerimisteenuste direktiiviga.
IT: kohustusi ei ole võetud promotori di servizi finanziari (ehk finantsteenuste osutaja) puhul.
L 356/1187

LV: kohustusi ei ole võetud, v.a osalemisel igat liiki väärtpaberite emiteerimises, finantsteabe esitamisel ja finantsand
mete töötlemisel ning nõustamis- ja muude abiteenuste korral, v.a vahendus.
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LT: pensionifondi haldamiseks on nõutav kaubanduslik kohalolek.
MT: kohustusi ei ole võetud, v.a hoiuste vastuvõtmise, igat liiki laenamise, finantsteabe esitamise ja finantsandmete tööt
lemise ning nõustamis- ja muude abiteenuste (v.a vahendusteenus) osutamise korral.

L 356/1188
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ET

PL: finantsteabe ja finantsandmete töötlemise ning sellega seotud tarkvara pakkumise ja edasiandmise korral: riikliku te
lekommunikatsioonivõrgu või mõne muu volitatud operaatori võrgu kasutamise nõue.
RO: kohustusi ei ole võetud kapitalirendi korral, kauplemisel rahaturu instrumentide, välisvaluuta, derivatiivtoodete, va
hetuskursi ja intressimäära instrumentide, vabalt kaubeldavate väärtpaberite ning muude vabalt kaubeldavate instrumen
tide ja finantsvaradega, osalemisel igat liiki väärtpaberite emiteerimises, varahaldamisel ning finantsvara eest arveldamisja kliiringuteenuste osutamisel. Maksed ja rahaülekandeteenused on lubatud üksnes residentpanga kaudu.
SI:
1) riigi võlakirjadeemissioonides osalemine ja pensionifondide haldamine: kohustusi ei ole võetud;

Sloveenia börsi liikmed peavad olema asutatud Sloveenia Vabariigis või olema välismaiste investeerimisühingute või
pankade filiaalid.
Mooduse nr 2 korral
BG: kohaldada võib telekommunikatsioonivõrgu kasutamisega seotud piiranguid ja tingimusi.
PL: finantsteabe ja finantsandmete töötlemise ning sellega seotud tarkvara pakkumise ja edasiandmise korral: riikliku te
lekommunikatsioonivõrgu või muu volitatud operaatori võrgu kasutamise nõue.
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2) kõik teised allsektorid, v.a finantsteabe pakkumine ja edastamine, krediidi vastuvõtmine (igat liiki laenamine) ning
omamaiste juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate tagatiste ja kohustuste vastuvõtmine välisriigi krediidiasutus
telt ning nõustamis- ja muud finantsabiteenused: kohustusi ei ole võetud

8. TERVISHOIU- JA SOTSIAALTEENUSED
(üksnes erasektori rahastatavad teenused)

A. Haiglateenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 9311)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: kohustusi ei
ole võetud

C. Raviasutuste teenused, v.a haiglateenused

Mooduse nr 2 korral
Puuduvad
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(CPC 93193)
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D. Sotsiaalteenused

Mooduse nr 1 korral

(CPC 933)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: kohustusi ei ole
võetud

24.12.2016

Sektor või allsektor

Mooduse nr 2 korral
ET

BE: kohustusi ei ole võetud sotsiaalteenuste korral, v.a sanatooriumid ja puhkekodud ning vanadekodud.

9. TURISMI JA REISITEENUSED

A. Hotellid, restoranid ja toitlustamine

Mooduse nr 1 korral

(CPC 641, CPC 642 ja CPC 643)
v.a õhusõidukites toitlustamise teenused (29)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole võetud,
v.a toitlustamise korral.
HR: kohustusi ei ole võetud.
Mooduse nr 2 korral

B. Reisibüroode ja reisikorraldajate teenused

Mooduse nr 1 korral

(sh reisijuhid)
(CPC 7471)

BG, CY, HU, MT, SK: kohustusi ei ole võetud
Mooduse nr 2 korral

Euroopa Liidu Teataja

Puuduvad

Puuduvad

C. Giiditeenused
(CPC 7472)

Mooduse nr 1 korral
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: kohustusi ei ole võetud.
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

10. PUHKE-, KULTUURI- JA SPORDITEENUSED (v.a audiovi
suaalteenused)

L 356/1189

A. Meelelahutusteenused (sh teatrite, ansamblite, tsirkuste ja dis Mooduse nr 1 korral
koteekide teenused)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: kohustusi ei ole
(CPC 9619)
võetud

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: kohustusi ei ole võetud

L 356/1190

BG: kohustusi ei ole võetud, v.a teatrilavastajate, laulukollektiivide, ansamblite ja orkestrite pakutavad meelelahutustee
nused (CPC 96191); kirjanike, heliloojate, skulptorite, estraadikunstnike jt üksikartistide osutatavad teenused (CPC
96192); teatrite lisateenused (CPC 96193).

ET

Sektor või allsektor

Reservatsioonide kirjeldus

Mooduse nr 2 korral

EE: kohustusi ei ole võetud muude meelelahutusteenuste korral 96199), v.a kinoteenused.
LT, LV: kohustusi ei ole võetud, v.a kinoteenused (CPC 96199 osa).
B. Uudiste- ja meediaagentuuride teenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 962)

Puuduvad

Mooduse nr 2 korral
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei ole
võetud
D. Sporditeenused
(CPC 9641)

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
AT: kohustusi ei ole võetud suusakooliteenuste ja mäeinstruktoriteenuste korral.

Euroopa Liidu Teataja

C. Raamatukogud, arhiivid, muuseumid ja muud kultuuriteenu Mooduse nr 1 korral
sed
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kohustusi ei
ole võetud
(CPC 963)

BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: kohustusi ei ole võetud
Mooduse nr 1 korral
CY, EE: kohustusi ei ole võetud
E. Puhkeparkide ja supelrandade teenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 96491)

Puuduvad

11. TRANSPORDITEENUSED
Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

a) rahvusvaheline reisijatevedu

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI ja SE: fiiderteenused tegevusloa alusel.

(CPC 7211, v.a riigisisene kabotaaž)

24.12.2016

A. Meretransport

Reservatsioonide kirjeldus

b) rahvusvaheline kaubavedu
(CPC 7212, v.a riigisisene kabotaaž) (30)

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
EU: meetmetega, mis põhinevad kehtivatel või kavandatavatel siseveekogudele juurdepääsu käsitlevatel lepingutel (sh
Reini-Maini-Doonau kanali kokkulepped), reserveeritakse osa liiklusõigusi asjaomastes riikide ettevõtjatele, kes vastavad
riigisisese omandilise kuuluvuse kriteeriumidele. Reini jõel laevatamist käsitleva Mannheimi konventsiooni rakendus
määrused.

(CPC 7221)
b) kaubavedu
(CPC 7222)

ET

B. Siseveetransport
a) reisijatevedu

24.12.2016

Sektor või allsektor

AT: kodakondsusnõue, kui laevandusettevõtte asutavad füüsilised isikud. Juriidilise isikuna asutamise korral kehtib tegev
direktorite enamuse ning juhatuse ja nõukogu liikmete suhtes kodakondsusnõue. Nõutav on äriühingu registreerimine
või püsiv tegevuskoht Austrias. Lisaks peab enamik aktsiatest kuuluma Euroopa Liidu kodanikele.
BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: kohustusi ei ole võetud

Mooduse nr 1 korral

a) reisijatevedu

EU: kohustusi ei ole võetud

(CPC 7111)

Mooduse nr 2 korral

b) kaubavedu

Puuduvad

(CPC 7112)

D. Maanteetransport

Mooduse nr 1 korral

a) reisijatevedu

EU: kohustusi ei ole võetud.

(CPC 7121 ja CPC 7122)

Mooduse nr 2 korral

b) kaubavedu

Puuduvad

Euroopa Liidu Teataja

C. Raudteetransport

(CPC 7123, v.a postivedu omal kulul (31)).

E. Kaupade (v.a kütus) torutransport (32)
(CPC 7139)

Mooduse nr 1. korral
EU: kohustusi ei ole võetud.
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: kohustusi ei ole võe
tud

L 356/1191

Mooduse nr 2. korral

Reservatsioonide kirjeldus

12. TRANSPORDI ABITEENUSED (33)

Mooduse nr 1. korral

a) meretranspordi lastikäitlemisteenused

EU: kohustusi ei ole võetud meretranspordi lastikäitlemisteenuste, hoiustamis- ja ladustamisteenuste, tollivormistustee
nuste, konteinerjaama- ja depooteenuste, puksiirteenuste ning meretranspordi tugiteenuste korral

b) hoiustamis- ja ladustamisteenused
(CPC 742 osa)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: kohustusi ei ole võetud laevade rentimisel koos meeskonnaga.

c) tollivormistusteenused

HR: kohustusi ei ole võetud, v.a f) kaubaveoagentuuri teenused.

d) konteinerjaama- ja depooteenused

Mooduse nr 2. korral

e) laevade agenteerimisteenused

Puuduvad

ET

A. Meretranspordi abiteenused

L 356/1192

Sektor või allsektor

f) meretranspordi ekspedeerimise teenused
g) laevade rentimine (koos meeskonnaga)
(CPC 7213)
Euroopa Liidu Teataja

h) puksiirteenused
(CPC 7214)
i) meretranspordi abiteenused
(CPC 745 osa)
j) muud tugi- ja abiteenused
(CPC 749 osa)

B. Siseveetranspordi abiteenused

Mooduse nr 1 korral

a) lastikäitlemisteenused

EU: meetmetega, mis põhinevad kehtivatel või kavandatavatel siseveekogudele juurdepääsu käsitlevatel lepingutel (sh
Reini-Maini-Doonau kanali kokkulepped), reserveeritakse osa liiklusõigusi asjaomaste riikide ettevõtjatele, kes vastavad
riigisisese omandilise kuuluvuse kriteeriumidele. Reini jõel laevatamist käsitleva Mannheimi konventsiooni rakendus
määrused.

(CPC 741 osa)
b) hoiustamis- ja ladustamisteenused
(CPC 742 osa)
c) kaubaveoagentuuri teenused
(CPC 748 osa)

EU: kohustusi ei ole võetud meretranspordi lastikäitlemisteenuste, hoiustamis- ja ladustamisteenuste, puksiirteenuste
ning siseveetranspordi tugiteenuste korral.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: kohustusi ei ole võetud laevade rentimisel koos meeskon
naga.
HR: kohustusi ei ole võetud.
Puuduvad

24.12.2016

Mooduse nr 2. korral

Reservatsioonide kirjeldus

d) laevade rentimine (koos meeskonnaga)
(CPC 7223)

24.12.2016

Sektor või allsektor

e) puksiirteenused
(CPC 7224)
ET

f) siseveetranspordi abiteenused
(CPC 745 osa)
g) muud tugi- ja abiteenused
(CPC 749 osa)

C. Raudteetranspordi abiteenused

Mooduse nr 1 korral

a) lastikäitlemisteenused

EU: kohustusi ei ole võetud puksiirteenuste korral.

(CPC 741 osa)

HR: kohustusi ei ole võetud, v.a c) kaubaveoagentuuri teenused.
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

c) kaubaveoagentuuri teenused
(CPC 748 osa)
d) puksiirteenused
(CPC 7113)

Euroopa Liidu Teataja

b) hoiustamis- ja ladustamisteenused
(CPC 742 osa)

e) raudteetranspordi abiteenused
(CPC 743)
f) muud tugi- ja abiteenused
(CPC 749 osa)

D. Maanteetranspordi abiteenused

Mooduse nr 1 korral

a) lastikäitlemisteenused

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: kohustusi ei ole võetud kommertsveokite rentimisel (koos ju
higa).

(CPC 741 osa)

HR: kohustusi ei ole võetud, v.a c) kaubaveoagentuuri teenused ja f) maanteetranspordi tugiteenused, mille jaoks on
vaja luba.
Puuduvad

L 356/1193

Mooduse nr 2 korral

Reservatsioonide kirjeldus

b) hoiustamis- ja ladustamisteenused
(CPC 742 osa)

L 356/1194

Sektor või allsektor

c) kaubaveoagentuuri teenused
(CPC 748 osa)
ET

d) kommertsveokite rent (koos juhiga)
(CPC 7124)
e) maanteetranspordi tugiteenused
(CPC 744)
f) muud tugi- ja abiteenused
(CPC 749 osa)
E. Õhutranspordi abiteenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
EU: kohustusi ei ole võetud, v.a toitlustamine.

b) hoiustamis- ja ladustamisteenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 742 osa)

Puuduvad

c) kaubaveoagentuuri teenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 748 osa)

Puuduvad

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
EU: Euroopa Liidu lennuettevõtja kasutuses olev õhusõiduk peab olema registreeritud lennuettevõtja litsentsinud Eu
roopa Liidu liikmesriigis või mujal Euroopa Liidus. Vabastusi võib anda lühiajaliste rendilepingute puhul ja erakorralistel
asjaoludel.

e) müük ja turustamine

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

f) arvutipõhine ettetellimissüsteem

EU: lennuettevõtjate omanduses või kontrolli all olevaid arvutipõhiseid ettetellimissüsteeme käitavate teenuseosutajate
erikohustused.

24.12.2016

d) õhusõidukite rentimine (koos meeskonnaga)
(CPC 734)

Euroopa Liidu Teataja

a) lendude maapealne teenindus (sh toitlustamine)

g) lennujaamade juhtimine

Reservatsioonide kirjeldus

Mooduse nr 1 korral
EU: kohustusi ei ole võetud

24.12.2016

Sektor või allsektor

Mooduse nr 2 korral

F. Kaupade (v.a kütus) torutranspordi abiteenused (34)

ET

Puuduvad

Mooduse nr 1. korral

a) torude kaudu veetavate kaupade (v.a kütus) hoiustamis- ja la 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: kohustusi ei ole võe
dustamisteenused
tud
(CPC 742 osa)

Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

A. Kaevandamisega seotud teenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral

(CPC 883) ( )

Puuduvad

B. Kütuste torutransport

Mooduse nr 1. korral

(CPC 7131)

EU: kohustusi ei ole võetud.

35

Euroopa Liidu Teataja

13. ENERGIATEENUSED

Mooduse nr 2. korral
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: kohustusi ei ole võe
tud

C. Torude kaudu veetavate kütuste hoiustamis- ja ladustamistee Mooduse nr 1. korral
nused
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: kohustusi ei ole võe
(CPC 742 osa)
tud
Puuduvad

L 356/1195

Mooduse nr 2 korral

Reservatsioonide kirjeldus

D. Tahke-, vedel- ja gaaskütuse jms toodete hulgimüügiteenused

Mooduse nr 1. korral

(CPC 62271)
ning elektri, auru ja kuuma vee hulgimüügiteenused

EU: kohustusi ei ole võetud elektri, auru ja kuuma vee hulgimüügiteenuste korral.
Mooduse nr 2 korral

(CPC 613)

ET

Puuduvad

E. Mootorikütuse jaemüügiteenused

L 356/1196

Sektor või allsektor

Mooduse nr 1. korral
EU: kohustusi ei ole võetud
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

F. Kütteõli, balloonigaasi, kivisöe ja küttepuidu jaemüük

Mooduse nr 1. korral

Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

G. Energiajaotusega seotud teenused

Mooduse nr 1. korral

(CPC 887)

EU: kohustusi ei ole võetud, v.a nõustamisteenused, mille puhul: puuduvad

Euroopa Liidu Teataja

EU: kohustusi ei ole võetud elektri, (muu kui balloon-)gaasi, auru ja kuuma vee jaekaubandusteenuste korral.
(CPC 63297)
ja elektri, (muu kui balloon-)gaasi, auru ja kuuma vee jaekauban BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: kohustusi ei ole võetud kütteõli, balloongaasi,
dusteenused
kivisöe ja küttepuude jaemüügi korral, v.a postimüük, mille puhul: puuduvad.

Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

14. MUJAL NIMETAMATA TEENUSED

a) pesemis-, puhastus- ja värvimisteenused
(CPC 9701)

Mooduse nr 1. korral
EU: kohustusi ei ole võetud
Puuduvad

24.12.2016

Mooduse nr 2 korral

Reservatsioonide kirjeldus

b) juuksuriteenused

Mooduse nr 1. korral

(CPC 97021)

EU: kohustusi ei ole võetud

24.12.2016

Sektor või allsektor

Mooduse nr 2 korral

c) iluravi, maniküüri- ja pediküüriteenused

Mooduse nr 1. korral

(CPC 97022)

EU: kohustusi ei ole võetud

ET

Puuduvad.

Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

Mooduse nr 1. korral

(CPC 97029)

EU: kohustusi ei ole võetud
Mooduse nr 2 korral
Puuduvad

e) spaateenused ja mitteravimassaažid, niivõrd kui neid pakutakse Mooduse nr 1. korral
füüsilise heaoluga seotud lõõgastusteenusena ja mitte ravi või EU: kohustusi ei ole võetud
taastusravi eesmärgil (36)
Mooduse nr 2 korral
(CPC ver. 1.0 97230)
Puuduvad

g) telekommunikatsiooni ühendusteenused (CPC 7543)

Euroopa Liidu Teataja

d) muud mujal liigitamata iluraviteenused

Mooduste nr 1 ja nr 2 korral
Puuduvad

L 356/1197

(1) Teenustesektorite puhul piirduvad need piirangud olemasolevates GATSi kohustustes kajastatud piirangutega.
(2) Hõlmab õigusabi-, esindus-, vahekohtu-, lepitus- ja vahendusmenetluse ning juriidiliste dokumentide ja nende tõendamisega seotud teenuseid. Õigusteenuseid on lubatud osutada üksnes seoses rahvusvahelise
avaliku õiguse, Euroopa Liidu õiguse ja iga sellise jurisdiktsiooni õigusega, kus teenuseosutaja või tema töötaja on kvalifitseeritud advokaadina praktiseerima, ning õigusteenuse nagu mis tahes muu teenuse
osutamise puhul kehtivad Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavad litsentsimisnõuded ja -kord. Rahvusvahelise avaliku õiguse ja välisriigi seadustega seotud õigusteenuseid osutavate advokaatide puhul
võivad need muu hulgas olla vastavus kohalikule eetikakoodeksile, asukohariigi ametinimetuse kasutamine (kui vastuvõtva riigi ametinimetusega ei ole tunnustust saadud), kindlustusnõuded, lihtregis
treerimine vastuvõtva riigi advokatuuris või lihtsustatud vastuvõtt vastuvõtva riigi advokatuuri sobivuse testi põhjal ning juriidiline või kutsealane asukoht vastuvõtvas riigis. Euroopa Liidu õigusega seotud
õigusteenuseid osutab põhimõtteliselt täieliku erialase väljaõppe saanud advokaat, kes on võetud vastu Euroopa Liidu advokatuuri, tegutsedes isiklikult või osutatakse neid teenuseid tema vahendusel, ning
Euroopa Liidu liikmesriikide õigusega seotud õigusteenuseid osutab põhimõtteliselt täieliku erialase väljaõppe saanud advokaat, kes on võetud vastu liikmesriigi advokatuuri, tegutsedes isiklikult või osutatakse
neid teenuseid tema vahendusel. Täielik vastuvõtmine asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi advokatuuri võib seetõttu osutuda vajalikuks kohtutes ja muudes Euroopa Liidu pädevates asutustes esindamiseks,
kuna see hõlmab Euroopa Liidu ja riikliku menetlusõiguse praktiseerimist. Mõnes liikmesriigis on aga lubatud neil välisriigi advokaatidel, keda ei ole advokatuuri täielikult vastu võetud, esindada tsiviilkohtu
menetluses poolt, kes on selle riigi kodanik või kuulub sellesse riiki, kus advokaadil on õigus praktiseerida.

L 356/1198
ET

Euroopa Liidu Teataja

(3) Ei hõlma maksualaseid õigusabi- ja esindusteenuseid, mis on esitatud punktis 1.A.a. Õigusteenused.
(4) Ravimite üldsusele väljastamisel sarnaselt muude teenuste osutamisega kehtivad Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavad litsentsimis- ja kvalifikatsiooninõuded ning -kord. Üldjuhul võivad seda teenust
osutada üksnes farmatseudid. Mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis on farmatseutidele reserveeritud üksnes retseptiravimite väljastamise õigus.
(5) CPC 85201 osa, mis on esitatud punktis 1.A.h. Meditsiini- ja hambaraviteenused.
(6) Asjaomane teenus on seotud kinnisvaraagentide kutsealaga ega mõjuta füüsiliste ning juriidiliste isikute õigusi ja/või piiranguid kinnisvara ostmisel.
(7) Transpordivahendite hooldus- ja remonditeenused (CPC 6112, 6122, 8867 ja CPC 8868) on esitatud punktides 1.F.l.1–1.F.l.4.
Kontorimasinate ja -seadmete (s.h arvutid) hooldus- ja remonditeenused (CPC 845) on esitatud punktis 1.B. ARVUTITEENUSED.
(8) Ei hõlma trükkimisteenuseid, mis kuuluvad CPC 88442 alla ja mis on esitatud punktis 1.F.p.
(9) Mõiste „käitlemine“ peaks hõlmama kogumist, sorteerimist, vedu ja kättetoimetamist.
10
( ) Mõiste „postisaadetis“ tähendab saadetist, mida käitlevad kas riiklikud või eraettevõtjad.
(11) Nt kirjad, postkaardid.
(12) Siia alla kuuluvad raamatud, kataloogid.
(13) Ajakirjad, ajalehed, perioodikaväljaanded.
(14) Kiirkulleriteenus võib sisaldada peale suurema kiiruse ja usaldusväärsuse lisaväärtuselemente, näiteks kogumine lähetamiskohast, adressaadile kättetoimetamine, asukoha kindlakstegemine ja jälgimine,
sihtpunkti ning adressaadi muutmine teel oleva saadetise puhul, vastuvõtukinnitus.
(15) Vahenditega, sh kolmanda isiku poolne ajutiste ruumide ja transpordiga varustamine, millega võimaldatakse teenuse tellijatel postisaadetisi omavahel vahetades neid ise kätte toimetada. Postisaadetis – saadetis,
mida käitlevad kas riiklikud või eraettevõtjad.
(16) Allsektoritele i–iv võidakse nõuda konkreetseid universaalteenuse osutamise kohustusi kehtestavaid lube ja/või sissemaksete tegemist tagatisfondi.
(17) Kirjasaadetis – mis tahes füüsilisele kandjale kirjutatud teade, mis edastatakse ja toimetatakse kätte aadressil, mille saatja on märkinud saadetisele või selle ümbrisele. Raamatuid, katalooge, ajalehti ja perioodi
kaväljaandeid ei käsitata kirisaadetistena. (18) Posti maanteevedu omal kulul.
(19) Posti õhuvedu omal kulul.
(20) Teenused ei hõlma sidusinfo- ja/või andmetöötlust (sh tehingute töötlust) (CPC 843 osa), mis on esitatud punktis 1.B. Arvutiteenused.
(21) Ringhäälingut määratletakse katkematu ülekandevoona, mis on vajalik TV- ja raadioprogrammide signaalide edastamiseks üldsusele, kuid mis ei hõlma operaatorite ühenduskanaleid.
(22) Teenused hõlmavad telekommunikatsiooniteenuseid, mis koosnevad raadio- ja telesaate edastamisest ja vastuvõtmisest satelliidi vahendusel (satelliidi kaudu edastamise katkematu ahel, mis on vajalik TV- ja
raadioprogrammi signaalide levitamiseks üldsusele). See hõlmab satelliitsideteenuste müüki, kuid ei sisalda teleprogrammide pakettide müüki majapidamistele.
(23) Teenused, mis hõlmavad CPC 62271, on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 18.D.
(24) Ei hõlma hooldus- ja remonditeenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 1.B ja 1.F.l. Ei hõlma energiatoodete jaemüügiteenuseid, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktides 13.E ja 13.F.
(25) Farmaatsia-, meditsiini- ja ortopeediliste kaupade jaemüük on esitatud KUTSETEENUSTE all punktis 1.A.k.
(26) Vastab reoveekäitlusteenustele.
(27) Vastab heitgaaside puhastusteenustele.
(28) Vastab loodus- ja maastikukaitseteenuste osadele.
(29) Õhusõidukites toitlustamise teenused on esitatud TRANSPORDI ABITEENUSTE all punktis 12.D.a (Lennuliikluse teenindamine).
(30) Hõlmab fiiderteenuseid ja rahvusvaheliste merevedajate seadmete teisaldamist samas riigis asuvate sadamate vahel, kui sellega ei kaasne tulu.
(31) CPC 71235 osa, mis on esitatud SIDETEENUSTE all punktis 2.A. Posti- ja kulleriteenused.
(32) Kütuste torutransport on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 13.B.
(33) Ei hõlma transpordivahendite hooldus- ja remonditeenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 1.F.l.1–1.F.l.4.
(34) Kütuste torutranspordi abiteenused on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 13.C.
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(35) Hõlmab järgmisi tasu või lepingu alusel osutatavaid teenuseid: kaevandamisega seotud nõuande- ja nõustamisteenused, maapealne platsi ettevalmistus, maapealne puurimisrajatis, naftapuurimine, puuriterade
teenused, terasraketis- ning toruteenused, hiivatehnoloogia ja -varustus, tahkete ainete kontroll, esemete puuraugust pinnaletoomise ja kaldpuuraukude eritoimingud, kaevuplatsi geoloogia ja puurimise
juhtimine, südamiku väljavõtmine, kaevude katsetamine, juhtmeliinide teenused, viimistlusvedelike (soolalahused) tarnimine ja kasutamine, viimistlusseadmete tarnimine ja paigaldamine, tsementimine
(surupumpamine), stimulatsiooniteenused (pragunemine, hapestamine ja surupumpamine), kaevude parandus- ja remonditeenused, kaevude sulgemine ja hülgamine.
Ei hõlma otsest juurdepääsu loodusvaradele või nende kasutamist.
Ei hõlma muude loodusvarade kui nafta ja gaas (CPC 5115) kaevandamiseks tehtavaid platsi ettevalmistustöid, mis on esitatud punktis 3 (EHITUSTEENUSED).
(36) Ravimassaažid ja soojusraviteenused on esitatud punktis 1.A.h: Meditsiiniteenused, 1.A.j.2: Õdede, füsioterapeutide ja parameedikute osutatud teenused ning tervishoiuteenused (8.A ja 8.C).“
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XII LISA
„JAGU D
ECUADOR

Käesolev kohustuste ajakava on kooskõlas põhiseaduslike ja õiguslike sätetega, mis reguleerivad Ecuadori teenustesektorit
ja selle vastavust mitmepoolsel tasandil võetud kohustustele.
Käesoleva pakkumise koostamisel võeti piiriülese teenuste osutamise puhul arvesse ÜRO statistikaameti ühtset tooteklas
sifikaatorit (CPC), statistilisi aruandeid (Series M, No. 77, provisional, 1991).
Loend koosneb järgmistest osadest:
a) esimene veerg, milles on näidatud sektor või allsektor, kus Ecuador on võtnud kohustuse, ja kohustuse osa, mille
suhtes kohaldatakse reservatsioone;
b) teine veerg, kus kirjeldatakse kohaldatavaid reservatsioone, teenuste osutamise mooduseid ja nendest tulenevaid
kohustusi (turulepääs või võrdne kohtlemine). Turulepääsu ja võrdse kohtlemise kohustus on teineteisest sõltumatud,
mistõttu siis, kui turulepääsukohustust ei ole võetud („kohustusi ei ole võetud“), ei muuda see kehtetuks võrdse
kohtlemise kohustust.
Metodoloogilise läbivaatamise ja analüüsi eesmärgil juhime tähelepanu järgmisele:
Teenuste sektorites ja allsektorites, mis nimekirjas ei kajastu, ei ole mingeid kohustusi võetud
Teenuste allsektorites, kus kohustused säilivad või kus on võetud uusi kohustusi, on muudatused esitatud vasakpoolses
veerus pealkirjaga „Sektor või allsektor“
Turulepääsu ja võrdse kohtlemisega seotud reservatsioonid, tingimused ja erandid, mida kohaldatakse säilitatud või uute
võetud kohustuste suhtes, on esitatud parempoolses veerus pealkirjaga „Reservatsioonide kirjeldus“.
Peale selle sisaldab nimetatud parempoolne veerg märkusi, mida on peetud vajalikuks esitada säilitatud või lisatud
kohustuse või reservatsiooni kohta.
Konkreetsetes sektorites või allsektorites võetud kohustuste suhtes kohaldatakse esimeses jaos esitatud horisontaalseid
reservatsioone või piiranguid, mis kehtivad üldiselt ja tingimusteta kõigi sektorite suhtes, kui ei ole märgitud teisiti.
Kohustused ei hõlma meetmeid, mis on seotud teenuste osutamiseks vajalike nõuete, tehniliste normide või menetlustega
ning mis kehtivad isegi juhul, kui neid ei ole loendis nimetatud, v.a juhul, kui need on esitatud turulepääsu ja võrdse
kohtlemise eeskirjade täitmise piirangutena.
Järgnevas loendis sisalduvad reservatsioonid, tingimused ja erandid ei kehti juhul, kui need on vastuolus allsektorite ja
moodustega, mille suhtes Ecuador võttis kohustusi erikohustuste loendis (selle ümbersõnastatud versiooni võib leida 24.
jaanuari 2003. aasta dokumendist S/DCS/W/ECU, mis on koostatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) teenuste
kaubanduse üldlepingu (GATS) lisade GATS/SC/98/Suppl.1 ja GATS/SC/98/Suppl.2 algtekstide ja muudatuste alusel), kui
ta astus 1996. aastal Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmeks. Seega on nimetatud reservatsioonid, tingimused ja
erandid kohaldatavad ja nõutavad üksnes järgnevas loendis esitatud uute sektorite ja/või teenuste osutamise mooduste
suhtes ja puhul.
Kooskõlas artikli 107 lõikega 3, milles osutatakse teenusteosutamise, ettevõtete asutamise ja elektroonilise kaubanduse
jaotises sisalduvate eeskirjade kohaldamisalale, ei ole esitatud meetmeid, mida Ecuadori riik võib toetuste või
subsiidiumide suhtes võtta või jätkuvalt kohaldada.
Samuti jätab Ecuador endale vastavalt ettevõtete teenuskaubanduse, asutamise ja elektroonilise kaubanduse jaotise artikli
107 lõikele 5 õiguse võtta vastu, säilitada ja täiel määral rakendada riiklikke õigusakte eesmärgiga saavutada põhjendatud
poliitilised eesmärgid, mh haavatavate rühmade, tarbijate, tervise ja keskkonna kaitse.
Vastavalt ettevõtete teenuskaubanduse, asutamise ja elektroonilise kaubanduse jaotise artikli 107 lõikele 4 ei hõlma
kõnealune pakkumine teenuseid, mida osutatakse valitsuse funktsioonide täitmisel.
Käesolevast kohustuste loendist tulenevad õigused ja kohustused ei ole vahetult kohaldatavad ja neil ei ole otsest mõju
ning seega ei anna need füüsilistele ja juriidilistele isikutele vahetult kohtus kaitstavaid õigusi.

KÕIK SEKTORID

Reservatsioonide kirjeldus

Strateegiliste sektorite teenuste ja avalike teenuste osutamine

ET

Avalike teenuste ja strateegiliste sektorite teenuste osutamiseks on nõutav eelnev kontsessioonide, litsentside, volituste
või muud liiki lubade hankimine kooskõlas vastava sektori suhtes kohaldatavate asjaomaste õigusaktidega. Kui on sätes
tatud nõue, et teenuste osutamine peab toimuma osaliselt või täielikult Ecuadori territooriumil, võidakse sätestada ka
nõue, et kolmandas riigis asutatud juriidilised isikud, kelle peamine juriidiline asukoht on kolmandas riigis, peavad end
Ecuadoris registreerima.
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Sektor või allsektor

Sellised nõuded kehtivad avalike teenuste ning igat liiki energiakasutuse, telekommunikatsiooni, taastuvenergia allikate
kasutamise, transpordi ja süsivesinike rafineerimise, bioloogilise mitmekesisuse ja geneetilise pärandi ning vee ja raadio
spektriga seotud teenuste osutamise suhtes.
Eelmises lõigus loetletud valdkondades tegutsevates äriühingutes täieliku või osalise osaluse või mistahes kontrolli-, juh
timis- või haldusõiguse omandamise eeltingimuseks võib olla pädevate asutuste heakskiit.

Erikohustusi, mille Ecuador on käesolevas lepingus endale seoses strateegiliste sektorite teenuste ja avalike teenustega
võtnud, loetakse erakordseks asjaoluks, mis nähakse riigisiseste õigusaktidega ette seoses avalike teenuste ja strateegiliste
sektorite teenuste osutamise delegeerimisega erasektorile.
Maa või veekogude omamine

Euroopa Liidu Teataja

Litsentside, volituste või muud liiki lubade andmise tingimused peavad olema läbipaistvad ja ei tohi piirata ELi osapoole
teenusepakkujate osalemist ega kehtestada teenuste osutamisele kvantitatiivseid piiranguid.

Välisriikide kodanikud või juriidilised isikud ei tohi mingil tingimusel omandada maad ega kontsessioone majandusli
kuks kasutuseks riiklikes julgeolekutsoonides.
Ecuador jätab endale õiguse võtta või jätkuvalt kohaldada meetmeid, mis on seotud välisriikide kodanike omandiga pii
rialadel, riigi randadel või saartel.
Esmatähtis julgeolek
Keelatud on keemia-, bioloogiliste ja tuumarelvade tootmine, import, omamine ja kasutamine, samuti tuuma- ja toksi
liste jäätmete toomine riigi territooriumile.
Sotsiaalmajandus
L 356/1201

Kooskõlas vabariigi põhiseadusega jätab Ecuador endale õiguse kehtestada meetmeid, mis annavad soodus- ja diferent
seeritud režiimi neile sektoritele, milles tegutsetakse sotsiaalmajanduse mudeli alusel, sh ühendavad ja ühistusektorid.

Reservatsioonide kirjeldus

Kultuuri- ja looduspärand

ET

Ecuador jätab endale õiguse võtta või jätkuvalt kohaldada meetmeid, millega antakse kohalikele kogukondadele õigusi
või eeliseid immateriaalse kultuuripärandi avalduste toetamiseks, edendamiseks, propageerimiseks ja arendamiseks. Sa
muti jätab Ecuador endale õiguse võtta või jätkuvalt kohaldada mistahes meetmeid, millega antakse kohalikele kogukon
dadele õigusi või eeliseid, et kaitsta, säilitada ja edendada Ecuadori looduspärandit, mille all peetakse silmas kõiki kesk
kondlikust, teaduslikust, kultuurilisest ja maastikulisest vaatepunktist füüsiliselt, bioloogiliselt ja geoloogiliselt väärtus
likke omadusi; looduspärand hõlmab riiklikku kaitsealade süsteemi ning haavatavaid ja ohustatud ökosüsteeme.

L 356/1202

Sektor või allsektor

Kirjastussektor
Ecuador jätab endale õiguse võtta või jätkuvalt kohaldada meetmeid, millega antakse ELi osapoole füüsilistele või juriidi
listele isikutele Ecuadori kirjastussektoris samad õigused mis on Ecuadori füüsilistel või juriidilistel isikutel.

1. ÄRITEENUSED

Enamiku kutseteenuste osutamiseks Ecuadoris, tuleb välismaal omandatud kutseoskused lasta esmalt riiklikul pädeval
asutusel tunnustada ja selleks peab üldiselt olema täidetud Ecuadori elukohanõue.

a) Õigusabiteenused (CPC 861) Üksnes nõustamisteenused välis 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
riikide õiguse ja rahvusvahelise avaliku õiguse osas (v.a nõusta 2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
misteenused, õiguslik esindamine ja notariteenused riigisisese õi
guse alusel)
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A. Kutseteenused

b) Majandusarvestus-, auditeerimis- ja raamatupidamisteenused 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud
(CPC 862)
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

c) Maksualase nõustamise teenused (CPC 863)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

d) Arhitektuuriteenused (CPC 8671)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

ja

maastikuarhitektuuri-teenused

(CPC 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
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g) Linnaplaneerimise
8674)

Reservatsioonide kirjeldus

e) Inseneriteenused (CPC 8672) v.a avaliku sektori pakutavad tee 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
nused
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

h) Meditsiini- ja hambaraviteenused (CPC 9312)

ET

f) Komplekssed inseneriteenused (CPC 8673) v.a avaliku sektori 1) turulepääs, võrdne kohtlemine: Puuduvad
pakutavad teenused
2) turulepääs, võrdne kohtlemine: Puuduvad
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1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

B. Arvutiteenused ja nendega seotud teenused, üksnes:

1) turulepääs, võrdne kohtlemine: Puuduvad
2)
turulepääs, võrdne kohtlemine: Puuduvad
arvutite riistvara paigaldamisega seotud nõustamisteenused (CPC
841);
Euroopa Liidu Teataja

kontoriseadmete, sealhulgas arvutite hooldus- ja remonditeenused
(CPC 845) ning
muud arvutialased teenused (CPC 849).

E. Rendi-/liisinguteenused ilma juhita

a) Veesõidukite liisimine või rentimine, ilma meeskonnata (CPC 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
83101 ja 83103)
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
b) Õhusõidukite liisimine või rentimine, ilma meeskonnata (CPC
83104)
c) Muude transpordivahendite liisimine või rentimine ilma juhti
deta (83101+ 83102 + 83105)
d) Muude masinate ja seadmete väljaüürimine või liisimine, ilma
juhtideta (83106–83109)

F. Muud äriteenused

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

Üksnes: Reklaamipinna või reklaamiaja müük ja rentimine (CPC 2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
8711)

L 356/1203

a) Reklaamiteenused (CPC 871)

Reservatsioonide kirjeldus

b) Turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste teenused (CPC 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
864)
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

ET

c) Juhtimisalased nõustamisteenused (CPC 865)
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2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

d) Juhtimisalase nõustamisega seotud teenused (CPC 866)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

e) Tehniliste katsete ja analüüsi teenused (CPC 8676)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

k) Personalivaliku ja -otsingu teenused (CPC 872)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
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h) Kaevandamisega seotud teenused (CPC 883)

m) Nendega seotud teadus- ja tehnilise konsultatsiooni teenused 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
(CPC 8675) v.a avaliku sektori pakutavad teenused
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

n) Seadmete (välja arvatud merelaevad, õhusõidukid või muud 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
transpordivahendid) hooldus ja remont (CPC 633 + 8861 – 2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
8866)

o) Hoonete puhastusteenused

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
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p) Fototeenused (CPC 875)

q) Pakendamisteenused (CPC 876)

Reservatsioonide kirjeldus

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
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2. SIDETEENUSED

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud kuni viienda aasta lõpuni pärast käesoleva lepingu jõustu
Riigisisestesse või välisriigi sihtkohtadesse suunatud postisaade mist. Puuduvad alates kuuendast aastast
tiste käitlemisega seotud teenused vastavalt järgmisele allsektorite 2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
loetelule:
i) mis tahes liiki füüsilisel kandjal oleva adresseeritud kirjaliku
teabevahetuse käitlemine, sealhulgas otsepostitus ja hübriidposti
teenus;
A. Posti- ja kulleriteenused (CPC 7511 osa ja CPC 7512)

iii) adresseeritud ajakirjandustoodete käitlemine;
iv) eespool punktides i–iii nimetatud postisaadetiste käitlemine
registreeritud või kindlustatud postisaadetistena;
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ii) adresseeritud saadetiste ja pakkide käitlemine;

v) eespool punktides i–iii nimetatud postisaadetiste kättetoimeta
mise kiirkullerteenused;
vi) adresseerimata postisaadetiste käitlemine;

vii) dokumendivahetus

L 356/1205

Kohustused allsektorites i, iv ja v jäetakse välja, kui need kuuluvad
riigile reserveeritud teenuste valdkonda, st: kirjasaadetised (1) hin
naga kuni kahe ja poole kordne avalik põhitariif, kui nende kaal
ei ületa 50 grammi, pluss kohtulike või haldusmenetluste käigus
kasutatav tähitud posti teenus. (CPC 751 osa, CPC 71235 (2) osa
ja CPC 73210 (3) osa)

Reservatsioonide kirjeldus

C. Telekommunikatsiooniteenused
Sh allpool loetletud teenused, v.a ringhääling
Kõnealused teenused ei hõlma majandustegevust, mis seisneb tele
kommunikatsiooniteenuste kaudu edastatava sisu tootmises.

L 356/1206

Sektor või allsektor
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a) kõik elektromagnetiliste vahendite abil signaalide edastamist ja 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
vastuvõtmist hõlmavad teenused.
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

b) Satelliitsideteenused tele- ja raadioringhäälingujaamade ühen 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
damiseks
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

o) Muu

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud

3. EHITUSTEENUSED JA NENDEGA SEOTUD INSENERITEENU
SED

A. Üldehitus (CPC 512)
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2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

(CPC 5121) Ühe- või kahepereelamud, (CPC 5122) korterelamud, 2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
(CPC 5123) lao- ja tööstushooned, (CPC 5125) vabaaja- ja kultuu
rihooned, (CPC 51260) hotellid, restoranid ja sarnased hooned

B. Üldehitus tsiviilehitusele (CPC513) v.a avaliku sektori pakuta 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
vad teenused
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

C. Paigaldus- ja koostetööd (CPC 514+516)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
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D. Ehitiste viimistlustööd (CPC 517)

Reservatsioonide kirjeldus

E. Muud (CPC +515+518).

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

(CPC 511 Ehitusplatsi ettevalmistustööd, CPC 515 eriehitustööd, 2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
CPC 518 hoonete ehitamisel või lammutamisel või tsiviilehitus
töödes kasutatavate masinate rentimise teenused (koos juhiga)
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4. TURUSTUSTEENUSED

A) Komisjonimüügiagentide teenused (CPC 621)

a) Mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide ning nende 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
varuosade ja tarvikute komisjonimüügiagentide teenused (CPC 2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
6111 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

B) Hulgimüügiteenused
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b) Muud komisjonimüügiagentide teenused (CPC 621)

a) Kommertsmootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
ning nende varuosade ja tarvikute hulgimüügiteenused (CPC 2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
6111 osa, CPC 6113 osa ja CPC 6121 osa)

b) Telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete hulgimüügiteenu 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
sed (CPC 7542 osa)
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

c) Muud hulgimüügiteenused (CPC 622), v.a energiakaubad, mi
neraalid, kemikaalid ja farmaatsiakaubad.

(CPC

L 356/1207

C) Jaekaubandusteenused
631 + 632 + 6111 + 6113 + 6121+7542)

Toiduainete jaemüügiteenused (CPC 631)

Reservatsioonide kirjeldus

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

ET

Toiduks mittekasutatavate toodete jaemüügiteenused (CPC 632)
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2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

Mootorsõidukite müük (CPC 6111)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

Mootorsõidukite osade ja tarvikute müük (CPC 6113)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

Telekommunikatsiooni lõppseadmete hulgi- ja jaemüügiteenused 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
(CPC 7542)
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

D. Frantsiisimine (CPC 8929)
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Mootorsõidukite ja -saanide ning nende osade ja tarvikute müük 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
(CPC 6121)
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

6. KESKKONNATEENUSED

A) Reoveeteenused (CPC 9401);

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

24.12.2016

B) Jäätmekäitlusteenused (CPC 9402)

C) Sanitaaria- jms teenused (CPC 9403)

Reservatsioonide kirjeldus

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

24.12.2016

Sektor või allsektor

ET

D) Muu

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

— Heitgaaside puhastusteenused (CPC 9404)

2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

— Müravähendamisteenused (CPC 9405)
— Loodus- ja maastikukaitseteenused (CPC 9406)
— Muud (CPC 9409)

Piiriüleste finantsteenuste, sh kindlustusteenuste ja kindlustusega seotud teenuste pakkumine Ecuadoris ei tähenda, et
selliste teenuste pakkujad võivad tegeleda äritegevusega või oma äritegevust reklaamida Ecuadori territooriumil. Ecuador
võib alati ise määratleda mõisted „äritegevusega tegelemine“ ja „reklaamimine“, kui need määratlused ei ole kooskõlas
kohustustega, mille Ecuador on võtnud mooduste 1 ja 2 puhul.
Ecuador võib nõuda kirjalikku tõendit selle kohta, et teise lepingupoole pädev asutus on andnud loa piiriüleste finants
teenuste pakkujatele ning nende finantstoodete ja -instrumentide jaoks, mida nad Ecuadoris pakuvad.

Euroopa Liidu Teataja

7. FINANTSTEENUSED

Kindlustusseltsid võivad sõlmida edasikindlustuslepinguid välismaal, kui edasikindlustusseltse klassifitseeritakse kooskõ
las rahvusvaheliste normidega ning nad täidavad panganduse, kindlustuse ja pensionifondide haldajate järelevalveasutuse
(Superintendencia de Banca y Seguros; edaspidi „SBS“) kehtestatud eeskirju. Kui kindlustusseltsid sõlmivad edasikindlustus
lepinguid otse, peaksid nad tegema seda suurema läbipaistvuse nimel SBSi edasikindlustusregistrisse kantud ettevõtja
tega.
Finantsteabe pakkumise, edastamise ja töötlemisega seotud finantsteenuste abiteenused registreeritakse kooskõlas SBSi
kehtestatud eeskirjadega. Nimetatud abiteenuste osutamisel ei tohi koguda, säilitada ja edastada krediidiinfot. Suurema
läbipaistvuse nimel reguleeritakse finantsteabeteenuseid ja finantsteabe töötlemist asjaomast teavet käsitlevate Ecuadori
õigusaktidega.
Suurema läbipaistvuse nimel peavad Ecuadori õigusruumis asutatud finantsasutustele kohustuslikke riskireitinguid and
vad välismaised riskihindamisagentuurid end esmalt SBSis registreerima.

L 356/1209

Teisesel avalikul pakkumisel Ecuadori väärtpaberiturul, välismaal emiteeritud väärtpaberite korral või esmasel avalikul
pakkumisel Ecuadori väärtpaberiturul kohalike emitentidena tunnustatud mitmepoolsete emitentide poolt aktsepteerib
Ecuador samaväärselt riiklikult tunnustatud statistiliste hindamisasutuste riskireitingutega Euroopa Väärtpaberiturujäre
levalve (ESMA) poolt tunnustatud riskihindamisagentuuride omi.

Reservatsioonide kirjeldus

ET

Ecuador jätab endale õiguse võtta või jätkuvalt kohaldada meetmeid, millega piiratakse kohustusliku kindlustuse hanki
mist väljaspool Ecuadori, või millega nõutakse kohustusliku kindlustuse ostmist Ecuadoris asutatud teenusepakkujailt
nagu Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT, kohustuslik liikluskindlustus). Ecuador jätab endale õiguse võtta
või jätkuvalt kohaldada meetmeid, millega piiratakse kõnealuse kohustusliku kindlustusega seotud edasikindlustus- ja/
või retrosessioonilepingute sõlmimist väljaspool Ecuadori, või millega nõutakse nimetatud teenuse ostmist Ecuadoris
asutatud teenusepakkujalt.
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Sektor või allsektor

A. KÕIK KINDLUSTUSTEENUSED JA KINDLUSTUSEGA SEO Selleks, et Ecuadoris tegutseda, peavad mitteresidentidest kindlustus- ja edasikindlustusseltsid, kindlustuse abiteenuste
TUD TEENUSED
vahendajad ja pakkujad end registreerima ja registreerimist uuendama kooskõlas riiklikes õigusaktides sätestatud eeskir
jadega.

1) Kahjukindlustus

Mooduste nr 1 ja 2 puhul
turulepääs, võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud, v.a:
i) merelaevanduse ja tasulise lennutegevuse ning kosmoselendude ja -vedudega (sealhulgas satelliidid), kus kindlustus
katab mis tahes osa või kõik alljärgnevast: veetavad kaubad, kaupu vedav sõiduk ja vedamisest tulenevad kohustused,
ning
ii) rahvusvahelises transiidis oleva kaubaga.

2) Edasikindlustus ja retrotsessioon

Euroopa Liidu Teataja

a) riskikindlustus, mis on seotud:

1) turulepääs; Puuduvad
võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; Puuduvad
võrdne kohtlemine: Puuduvad

3) Kindlustuse vahendamine, nt maaklerlus ja agenditeenus

1) turulepääs ja võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud, v.a järgmiste riskide kindlustamisel:
24.12.2016

rahvusvahelise merelaevanduse ja rahvusvahelise tasulise lennutegevuse ning kosmoselendude ja -vedudega (sealhulgas
satelliidid) seotud riskid, mille puhul kindlustus katab mis tahes osa või kõik alljärgnevast: veetavad kaubad, kaupu ve
dav sõiduk ja sellest tulenevad kohustused, ning rahvusvahelises transiidis olev kaup.

Reservatsioonide kirjeldus

2) turulepääs – piirangud lubatud, v.a järgmiste riskide kindlustamine:
rahvusvahelise merelaevanduse ja rahvusvahelise tasulise lennutegevuse ning kosmoselendude ja -vedudega (sealhulgas
satelliidid) seotud riskid, mille puhul kindlustus katab mis tahes osa või kõik alljärgnevast: veetavad kaubad, kaupu ve
dav sõiduk ja sellest tulenevad kohustused, ning rahvusvahelises transiidis olev kaup.

ET

võrdne kohtlemine: Puuduvad

24.12.2016
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4) Kindlustuse abiteenused – riski hindamine (riskiinspektor), 1) turulepääs: Puuduvad
kahjukäsitlus ja aktuaariteenused
võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs: Puuduvad
võrdne kohtlemine: Puuduvad

a) Deposiitide ja teiste tagasimakstavate summade vastuvõtmine 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad.
avalikkuselt (CPC 81115–81119)
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
b) Kõik laenuliigid, sealhulgas tarbijakrediit, hüpoteeklaen, finant
sasutuste poolne faktooring ja äritehingute finantseerimine (CPC
8113)
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B. PANGANDUS- JA MUUD FINANTSTEENUSED (v.a kindlustus)

c) Finantsliising (CPC 8112)
d) Makse- ja arveldusteenused: krediit-, järelmaksu- ja deebetkaar
did, reisitšekid ja pangavekslid (CPC 81339)
e) Tagatised ja kohustused (CPC 81199)
f) Kauplemine oma või klientide nimel kas börsil või reguleeri
mata väärtpaberiturul:
— rahaturu instrumentidega (tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid
jne) (CPC 81339 osa);
— välisvääringutega (CPC 81333);
— tuletisväärtpaberitega: futuuride ja optsioonidega (CPC 81339
osa);
L 356/1211
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— vahetuskursi ja intressimäära instrumentide, swap-tehingute ja
tähtpäevaintressiga lepingutega (CPC 81339 osa);
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— vabalt võõrandatavate väärtpaberitega (CPC 81321);
ET

— muude vabalt kaubeldavate maksevahendite ja finantsvara
dega, sealhulgas väärismetallikangidega (CPC 71339)

g) Osalemine igat liiki väärtpaberite emiteerimises, sh emissiooni
tagamisel ning riiklike või erainvesteeringute vahendajana, ja
emissiooniga seotud teenuste pakkumine (CPC 8132)
h) Rahamaaklerlus (CPC 81339)
i) Varahaldus: kassa- või portfellihaldus, ühisinvesteeringute hal
damine, hoiustamis- ja usaldusteenused (CPC 8119 + 81323)

k) Nõustamine ja muud finantsabiteenused, mis on loetletud pan
gandus- ja muude finantsteenuste all (v.a kindlustus): krediidisoo
vitus ja -analüüs, investeeringute ja väärtpaberiportfelliga seotud
uuringud ja nõustamine, samuti nõustamine äriühingute omanda
mise ja ümberkorraldamise kohta (CPC 8131 või CPC 8133)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud krediidiinfo kogumise, säilitamise ja edastamisega seotud tee
nuste puhul.
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad, v.a krediidiinfo kogumise, säilitamise ja edastamisega seotud teenuste pu
hul.
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j) Finantsvarade, sealhulgas väärtpaberite, tuletisväärtpaberite ja
teiste vabalt kaubeldavate maksevahenditega seotud arveldus- ja
kliiringteenused (CPC 81339 või 81319)

l) Teiste finantsteenuste osutajate kasutuses oleva finantsteabe va 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
hendamine ja edasiandmine ning finantsandmete töötlemine ja as 2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
jakohase tarkvara pakkumine (CPC 8131)

8. TERVISHOIU- JA SOTSIAALTEENUSED (v.a Klassifikatsiooni
nimekirja W120 peatüki 1.A punktides h–j loetletud teenused)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad.
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

24.12.2016

Haiglateenused (CPC 9311)

9. TURISMI JA REISIMISEGA SEOTUD TEENUSED

Enne Turismiseaduses kirjeldatud, turismiga seotud mis tahes tegevuse alustamist peavad kõik füüsilised ja juriidilised
isikud end registreerima turismiteenuse osutajana Ecuadori Turismiministeeriumi turismiettevõtjate ja -asutuste avalikus
registris.

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

ET

A) Hotellid ja restoranid (sh toitlustamine) (CPC 641–643);

Reservatsioonide kirjeldus
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2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

B) Reisibüroode ja reisikorraldajate (sh reisijuhi) teenused (CPC 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
7471)
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

C) Giiditeenused (CPC 7472)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

10. MEELELAHUTUS-, KULTUURI- JA SPORDITEENUSED

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
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2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

A) Meelelahutusteenused (sh teatri-, ansambli- ja tsirkuseteenu 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
sed) (CPC 9619)
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

B) Uudiste- ja meediaagentuuride teenused (CPC 962)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

C) Raamatukogud, arhiivid, muuseumid ja muud kultuuriteenu 1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
sed (CPC 963)
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
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D) Spordi- ja muud puhketeenused

Reservatsioonide kirjeldus

11. TRANSPORDITEENUSED (4)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

ET

A. Meretransport
a) Reisijatevedu (CPC 7211)
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b) Kaubavedu (CPC 7222), v.a riigisisene kabotaaž. Hõlmab sead
mete teisaldamist, kui teenusepakkujal ei kaasne sellega tulu.

B. Siseveetransport

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

a) Reisijatevedu (CPC 7221)

2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

b) Kaubavedu (CPC 7222), v.a riigisisene kabotaaž. Hõlmab sead
mete teisaldamist, kui teenusepakkujal ei kaasne sellega tulu.

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud

a) Reisijatevedu (CPC 7111)

2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

b) Kaubavedu (CPC 7112)

D) Maanteetransporditeenused

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud

a) Reisijateveo teenused

2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
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C. Raudteetransport

b) Kaubaveoteenused
c) Kaubanduslike veokite rentimine koos juhiga
(CPC 7121+ 7122+ 7123+ 7124)

12. TRANSPORDI ABITEENUSED

A. Meretranspordi abiteenused
b) Hoiustamis- ja ladustamisteenused (CPC 742 osa)

võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud

24.12.2016

a) Mereveose käitlemise teenused

1) turulepääs; Puuduvad, kui välja arvata, et transpordi abiteenuste pakkumise tingimuseks riiklikes sadamates on kont
sessioonid või muud liiki load. Süsivesinike peale- ja mahalaadimine ning ladustamine usaldatakse eranditult riiklikele,
riigi või segaomanduses laevandusettevõtjatele, milles riigil on vähemalt 51 % osalus.

c) Tollivormistusteenused

Reservatsioonide kirjeldus

2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

d) Konteinerjaama- ja depooteenused

24.12.2016
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e) Mereagentuuriteenused
f) Meretranspordi ekspedeerimise teenused
ET

g) Laevade rent ilma meeskonnata (CPC 7213)
h) Pukseerimisteenused (CPC 7214)
i) Meretranspordi tugiteenused (CPC 745 osa)
j) Muud tugi- ja abiteenused (CPC 749 osa)

B. Siseveetranspordi abiteenused
a) Veose käitlemise teenused (CPC 741 osa);
b) Hoiustamis- ja ladustamisteenused (CPC 742 osa)
d) Laevade rent koos meeskonnaga (CPC 7223)

võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

e) Pukseerimisteenused (CPC 7224)
f) Siseveetranspordi tugiteenused (CPC745 osa)
g) Muud tugi- ja abiteenused (CPC 749 osa)

C. Raudteetranspordi abiteenused

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud

a) Veose käitlemise teenused (CPC 741 osa);

2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad
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c) Kaubaveoagentuuri teenused (CPC 748 osa)

1) turulepääs; Puuduvad, kui välja arvata, et transpordi abiteenuste pakkumise tingimuseks riiklikes sadamates on kont
sessioonid või muud liiki load. Süsivesinike peale- ja mahalaadimine ning ladustamine usaldatakse eranditult riiklikele,
riigi või segaomanduses laevandusettevõtjatele, milles riigil on vähemalt 51 % osalus.

b) Hoiustamis- ja ladustamisteenused (CPC 742 osa)
c) Kaubaveoagentuuri teenused (CPC 748 osa)
d) Pukseerimisteenused (CPC 7113)
e) Raudteetransporditeenuste abiteenused (CPC 743)
f) Muud tugi- ja abiteenused (CPC 749 osa)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

L 356/1215

D. Maanteetranspordi abiteenused
a) Veose käitlemise teenused (CPC 741 osa);
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b) Hoiustamis- ja ladustamisteenused (CPC 742 osa)
c) Kaubaveoagentuuri teenused (CPC 748 osa)
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d) Juhiga kaubanduslike maanteesõidukite rentimine (CPC 7124)
e) Maanteetransporditeenuste abiteenused (CPC 744)
ET

f) Muud tugi- ja abiteenused (CPC 749 osa)

E. Õhutranspordi abiteenused

a) Maapealne teenindus (sh toitlustamine)

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

1) turulepääs, võrdne kohtlemine: Kohustusi ei ole võetud*
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

c) Kaubaveoagentuuri teenused (CPC 748 osa)

1) turulepääs, võrdne kohtlemine: Puuduvad
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b) Hoiustamis- ja ladustamisteenused (CPC 742 osa)

2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

d) Õhusõidukite rent koos meeskonnaga (CPC 734)

1) turulepääs, võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

e) Müük ja turustamine

1) turulepääs, võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

1) turulepääs, võrdne kohtlemine: Puuduvad
2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

24.12.2016

f) Arvutipõhine ettetellimissüsteem

13. ENERGIATEENUSED

Reservatsioonide kirjeldus

Välismaised ettevõtjad peavad uurimis- ja tootmislepingute sõlmimiseks asutama filiaali või äriühingu vastavalt äriühin
guseadusele, omandama asukoha Ecuadoris ning määrama ametisse Ecuadori elanikust agendi või seadusliku esindaja.
Välismaa kodanikud tuleb kanda avalikku registrisse ning määrata ametisse Ecuadori kodanikust ja Ecuadoris elav sea
duslik esindaja.

ET

A. UURIMISE JA TOOTMISEGA SEOTUD TEENUSED

24.12.2016
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nendega seotud teadus- ja tehnilise konsultatsiooni teenused;

1) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

(CPC 8675) v.a avaliku sektori pakutavad teenused

2) turulepääs; võrdne kohtlemine: Puuduvad

Kaevandamisega seotud teenused
(CPC 883)
Metalltoodete, masinate ja seadmete ning elektrimasinate hooldusja remonditeenused
(CPC 8861–8866 osa)
Inseneriteenused

Komplekssed inseneriteenused
(CPC 8673) v.a avaliku sektori pakutavad teenused
Juhtimisalased nõustamisteenused
(CPC 865)
Juhtimisalase nõustamisega seotud teenused

Euroopa Liidu Teataja

(CPC 8672) v.a avaliku sektori pakutavad teenused

(CPC 866)
Tehniliste katsete ja analüüsi teenused
(CPC 8676)
(1) „Kirjasaadetis“ – mis tahes füüsilisele kandjale kirjutatud teade, mis edastatakse ja toimetatakse aadressil, mille saatja on märkinud saadetisele või selle ümbrisele. Kirjasaadetiseks ei loeta raamatuid, katalooge,
ajalehti ja muid perioodikaväljaandeid.
(2) Posti maismaavedu enda tarbeks.
(3) Posti õhuvedu enda tarbeks.
(4) Kui viited selles sektoris on tähistatud märkega „Kohustusi ei ole võetud*“, tähendab see, et siduvad kohustused ei ole võimalikud, sest teenuste osutamine ei ole tehniliselt teostatav.“
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ET

Euroopa Liidu Teataja
XIII LISA
„JAGU B
ELi OSAPOOL

Kasutatakse järgmisi lühendeid:
AT Austria
BE Belgia
BG Bulgaaria
CY Küpros
CZ Tšehhi Vabariik
DE Saksamaa
DK Taani
ES Hispaania
EE Eesti
EU Euroopa Liit, sealhulgas kõik selle liikmesriigid
FI

Soome

FR Prantsusmaa
EL Kreeka
HR Horvaatia
HU Ungari
IE

Iirimaa

IT

Itaalia

LV Läti
LT Leedu
LU Luksemburg
MT Malta
NL Madalmaad
PL Poola
PT Portugal
RO Rumeenia
SK Slovaki Vabariik
SI

Sloveenia

SE Rootsi
UK Ühendkuningriik

24.12.2016

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja
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1. Allpool olevas reservatsioonide loendis on esitatud artikli 114 kohaselt liberaliseeritud majandustegevusalad, mille
suhtes kohaldatakse võtmeisikute ja kõrgharidusega praktikantidega seotud piiranguid kooskõlas käesoleva lepingu
artikliga 124, ning määratletakse sellised piirangud. Loendid koosnevad järgmistest osadest:
a) esimene veerg, kus on nimetatud sektor või allsektor, milles piiranguid kohaldatakse, ja
b) teine veerg, kus kirjeldatakse kohaldatavaid piiranguid.
Kui punktis b osutatud veerus on konkreetsetele Euroopa Liidu liikmesriikidele omased reservatsioonid, võtavad selles
veerus nimetamata Euroopa Liidu liikmesriigid kohustusi asjaomases sektoris reservatsioonideta (1).
Euroopa Liit ja selle liikmesriigid ei võta ühtegi kohustust võtmeisikute ja kõrgharidusega praktikantide eest nendes
majandustegevusalades, mis on vastavalt käesoleva lepingu artiklile 114 liberaliseerimata („kohustusi ei ole võetud“).
2. Üksikute sektorite ja allsektorite kindlakstegemisel kasutatakse:
a) ISIC rev 3.1 – rahvusvaheline majandustegevusalade klassifikaator, mis on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes
Statistical Papers (Series M, No 4, ISIC REV 3.1, 2002);
b) CPC – ühtne tooteklassifikaator, mis on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes Statistical Papers (Series M, No
77, CPC prov, 1991), ning
c) CPC ver. 1.0 – ühtne tooteklassifikaator, mis on esitatud ÜRO statistikaameti väljaandes Statistical Papers (Series
M, No 77, CPC ver 1.0, 1998).
3. Juhtivtöötajate ja kõrgharidusega praktikantidega seotud kohustusi ei kohaldata juhul, kui nende ajutise kohaloleku
eesmärk või tagajärg on osaleda tööturu osapoolte vahelistes vaidlustes või läbirääkimistes või selle tulemusi muul
viisil mõjutada.
4. Allpool olev loend ei sisalda kvalifikatsiooninõuete ja -menetluste, tehniliste normide ning litsentsimisnõuete ja
-menetlustega seotud meetmeid ega tööhõive-, töö- ja sotsiaalkindlustustingimustega seotud meetmeid, kui need ei
kujuta endast piiranguid käesoleva lepingu artiklite 112 ja 113 tähenduses. Neid meetmeid (nt loavajadus,
universaalteenuse osutamise kohustused, vajadus kvalifikatsioonide tunnustamise järele reguleeritud sektorites,
vajadus sooritada teatud eksamid, sh keeleeksamid, vajadus seadusjärgse asukoha järele territooriumil, kus majandus
tegevust teostatakse, vajadus täita vastuvõtva riigi miinimumpalkasid käsitlevaid riigisiseseid eeskirju ja tavasid ning
kollektiivlepinguid), isegi kui neid ei ole loendisse lisatud, kohaldatakse igal juhul teise poole investorite võtmeisikute
ja kõrgharidusega praktikantide suhtes. Käesoleva lepingu artikli 107 lõike 3 kohaselt ei sisalda alljärgnev loend
poolte määratud subsiidiumeid käsitlevaid meetmeid.
5. Jätkuvalt kohaldatakse kõiki Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide õigusnormidest tulenevaid riiki sisenemise, seal
viibimise, töötamise ja sotsiaalkindlustusega seotud nõudeid, sealhulgas riigis viibimise aega, miinimumpalka ja
kollektiivseid palgakokkuleppeid käsitlevaid eeskirju, isegi kui neid ei ole allpool nimetatud.
6. Allpool olev loend ei piira riigimonopoli ja ainuõiguste olemasolu, nagu on kirjeldatud ettevõtete asutamisega seotud
kohustuste loendis.
7. Nendes sektorites, kus kohaldatakse majandusvajaduste testi, on põhikriteeriumid vastava turuolukorra hindamine
liikmesriigis või piirkonnas, kus teenust osutatakse, sealhulgas olemasolevate teenuseosutajate arvu ja neile avalduva
mõju osas.
8. Reservatsioonide loendist tulenevad õigused ja kohustused ei ole vahetult kohaldatavad ning seega ei anna need
õigusi otse üksikutele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

(1) Kui kõnealuses sektoris puuduvad Euroopa Liidu liikmesriigile omased reservatsioonid, ei piira see horisontaalseid reservatsioone või
valdkondlikke Euroopa Liidu reservatsioone, mida võidakse kohaldada.

KÕIK SEKTORID

Reservatsioonide kirjeldus

Majandusvajaduste test
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Sektor või allsektor

BG, HU: kõrgharidusega praktikantide puhul on nõutav majandusvajaduste test.
ET

KÕIK SEKTORID

Äriühingusiseste üleviimiste ulatus
BG: äriühingusiseselt üleviidavate isikute arv ei tohi ületada 10 % vastava Bulgaaria juriidilise isiku palgal olevate Eu
roopa Liidu kodanike keskmisest arvust aastas: kui töötajate arv on alla 100, võib äriühingusiseselt üleviidavate isikute
arv ületada 10 % vastava loa olemasolul.
HU: kohustusi ei ole võetud füüsiliste isikute puhul, kes on olnud teise poole juriidilise isiku teenistuses.

KÕIK SEKTORID

Tegevdirektorid ja audiitorid

FI: välismaalasel, kes tegeleb kaubandusega eraettevõtjana, peab olema kauplemisluba ning tema alaline elukoht peab
olema Euroopa Liidus. Kõikide sektorite puhul, v.a telekommunikatsiooniteenused, kohaldatakse aktsiaseltsi tegevdirek
tori kodakondsus- ja elamisnõuet. Telekommunikatsiooniteenuste puhul kohaldatakse tegevdirektori suhtes alalise elu
koha nõuet.
FR: tööstuse, kaubanduse ja käsitöönduse valdkonnas tegutsevalt tegevdirektorilt, kellel puudub elamisluba, nõutakse
eriluba.
RO: enamik äriühingu audiitoreid ja nende asetäitjaid peavad olema Rumeenia kodanikud.

Euroopa Liidu Teataja

AT: juriidiliste isikute filiaalide tegevdirektoritel peab olema alaline elukoht Austrias; Austria kaubandusseaduse järgi
mise eest vastutavate füüsilistel isikutel juriidilise isiku või filiaali juures peab olema alaline elukoht Austrias.

SE: juriidilise isiku või filiaali tegevdirektor peab elama alaliselt Rootsis.

KÕIK SEKTORID

Tunnustamine
EU: Euroopa Liidu diplomite vastastikust tunnustamist käsitlevaid direktiive kohaldatakse üksnes Euroopa Liidu koda
nike suhtes. Õigus osutada teenust seadusega reguleeritud erialal ühes Euroopa Liidu liikmesriigis ei anna õigust osutada
seda teenust Euroopa Liidu teises liikmesriigis (1).

4. TÖÖSTUSLIK TOOTMINE (2)

HR: kirjastajate suhtes kohaldatakse elukohanõuet.

(ISIC rev 3.1: 22), v.a kirjastamine ja trükkimine tasu eest või le IT: kirjastajatel kodakondsusnõue.
pingu alusel (3)

24.12.2016

H. Kirjastamine, trükkimine ja salvestiste paljundamine

Reservatsioonide kirjeldus

PL: ajalehtede ja ajakirjade peatoimetajatel kodakondsusnõue.
SE: kirjastajal ning kirjastus- ja trükiettevõtte omanikul elukohanõue.

ET

6. ÄRITEENUSED

24.12.2016

Sektor või allsektor

A. Erialateenused

a) õigusabiteenused
(CPC 861), (4)
välja arvatud õigusabi- ja juriidiliste dokumentide ja nende tõen
damisega seotud teenused, mida osutavad avalikke funktsioone
täitvad õigusspetsialistid, nt notarid, huissiers de justice'id ja muud
officiers publics et ministériels'id

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: advokatuuri täielikul vastuvõtmisel, mida nõutakse riigisisese (Euroopa Liidu ja selle
liikmesriigi) õiguse praktiseerimiseks, kohaldatakse kodakondsusnõuet. ESi puhul võivad pädevad asutused teha eran
deid.
BE, FI: advokatuuri täielikul vastuvõtmisel, mida nõutakse esindusteenuste puhul, kohaldatakse kodakondsusnõuet koos
elukohanõudega. Belgias kohaldatakse kvoote kassatsioonikohtus (Cour de cassation) tsiviilmenetluses esindamisel.

FR: advokaatide pääsu suhtes kutsealadele avocat auprès de la Cour de Cassation ja avocat auprès du Conseil d'Etat kohalda
takse kvoote ja kodakondsusnõuet.
HR: esindusteenuste puhul nõutava advokatuuri täisliikmeks olemise puhul kohaldatakse kodakondsusnõuet (ELi liik
mesriikide kodakondsus).

Euroopa Liidu Teataja

BG: välismaalastest advokaadid võivad esindada oma asukohariigi kodanikku ning nende suhtes kohaldatakse vastastik
kuse põhimõtet ja nad peavad tegema koostööd Bulgaaria advokaadiga. Vahendusteenuste puhul on nõutav alaline elu
koht.

HU: advokatuuri täieliku vastuvõtmise suhtes kohaldatakse kodakondsusnõuet koos elukohanõudega. Välismaalastest
advokaatide puhul piirdub õiguslike teenuste ulatus õigusabi osutamisega, mis peab toimuma Ungari advokaadi või õi
gusbürooga sõlmitud koostöölepingu alusel.

LV: vandeadvokaatide suhtes, kellel on kriminaalasjades esindamise ainuõigus, kohaldatakse kodakondsusnõuet.
DK: õigusabiteenuste turustamise õigus on juristidel, kes omavad tegevusluba Taanis. Tegevusloa saamiseks Taanis nõu
takse Taani õiguse eksami sooritamist.
LU: kodakondsusnõue õigusteenuste osutamise puhul Luksemburgi ja Euroopa Liidu õiguse alusel.
SE: advokatuuri vastuvõtmiseks, mis on vajalik Rootsi kutsenimetuse advokat kasutamiseks, kohaldatakse elukohanõuet.

FR: majandusarvestus- ja raamatupidamisteenuste osutamine sõltub majandus-, rahandus- ja tööstusministri otsusest
(CPC 86212, v.a auditeerimisteenused, CPC 86213, CPC 86219 ja kokkuleppel välisministriga. Elukohanõue ei või ületada viit aastat.
CPC 86220)

L 356/1221

b) 1. Majandusarvestus- ja raamatupidamisteenused

Reservatsioonide kirjeldus

b) 2. Auditeerimisteenused

AT: pädevates asutustes esindamise ja konkreetsete Austria seadustega (nt kapitaliühingute seadus, väärtpaberibörsi sea
dus,
pangandusseadus jne) ettenähtud auditite tegemisel kohaldatakse kodakondsusnõuet.
(CPC 86211 ja 86212, välja arvatud majandusarvestusteenused)
DK: elukohanõue.

ET

ES: kodakondsusnõue diplomeeritud audiitorite ja nende administraatorite, direktorite ning äriühingute osanike puhul,
kelle suhtes ei kehti EMÜ kaheksanda direktiivi äriühinguõiguse sätted.

L 356/1222

Sektor või allsektor

FI: vähemalt üks Soome piiratud vastutusega äriühingu audiitoritest peab olema alaline elanik.
EL: kodakondsusnõue diplomeeritud audiitorite puhul.
HR: auditeerimisteenuseid võivad osutada vaid sertifitseeritud audiitorid, kellel on Horvaatia Audiitorite Koja ametlikult
tunnustatud litsents.
IT: kodakondsusnõue administraatorite, direktorite ja äriühingute osanike puhul, kelle suhtes ei kehti EMÜ 8. direktiivi
äriühinguõiguse sätted. Elukohanõue üksikaudiitorite puhul.
SE: üksnes Rootsis kinnitatud audiitoritel on õigus osutada auditeerimisteenuseid õiguslikel alustel kindlate juriidiliste
isikute juures, nagu piiratud vastutusega äriühingud. Heakskiidu saamiseks on nõutav alaline elukoht.

AT: kodakondsusnõue pädevates asutustes esindamise puhul.

(CPC 863) (5)

BG, SI: spetsialistidel kodakondsusnõue.
HU: elukohanõue.

d) arhitektuuriteenused

EE: vähemalt üks vastutav isik (projektijuht või konsultant) peab elama Eestis.

ja
e) linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused

BG: välisriigi spetsialistidel peab olema vähemalt kaheaastane kogemus ehitusvaldkonnas. Kodakondsusnõue linnapla
neerimis- ja maastikuarhitektuuriteenuste puhul.

(CPC 8671 ja CPC 8674)

EL, HR, HU, SK: elukohanõue.

f) inseneriteenused

EE: vähemalt üks vastutav isik (projektijuht või konsultant) peab elama Eestis.

ja

BG: välisriigi spetsialistidel peab olema vähemalt kaheaastane kogemus ehitusvaldkonnas.

g) integreeritud inseneriteenused

EL, HR, HU, SK: elukohanõue.

Euroopa Liidu Teataja

c) maksualase nõustamise teenused

(CPC 8672 ja CPC 8673)

CZ, IT, SK: elukohanõue.
CZ, EE, RO, SK: välisriigi füüsiliste isikute puhul on nõutav pädevate asutuste luba.

24.12.2016

h) meditsiini- (sh psühholoogide) ja hambaraviteenused
(CPC 9312 ja CPC 85201 osa)

Reservatsioonide kirjeldus

BE, LU: kõrgharidusega praktikantide puhul nõutakse välisriigi füüsilistelt isikutelt pädevate asutuste luba.
BG, CY, MT: kodakondsusnõue.

24.12.2016

Sektor või allsektor

DE: kodakondsusnõue, millest võib erandkorras loobuda rahvatervishoiu huvides.
DK: piiratud tegevusloa eriülesande täitmiseks võib anda kuni 18 kuuks ja nõutav on alaline elukoht.
ET

FR: kodakondsusnõue. Juurdepääs on siiski võimalik igal aastal kehtestatavate kvootide alusel.
LV: välismaalastel peab arsti kutsealal praktiseerimiseks olema kohaliku tervishoiuasutuse luba, mille andmisel lähtu
takse majandusvajadusest arstide ja hambaarstide järele antud piirkonnas.
PL: välismaalastel peab arsti kutsealal praktiseerimiseks olema luba. Välismaalastest arstidel on piiratud valimisõigus kut
sekodades.
PT: psühholoogidel elukohanõue.

i) veterinaariateenused

BG, CY, DE, EE, EL, FR, HR, HU, MT, SI: kodakondsusnõue.

(CPC 932)

CZ, SK: kodakondsusnõue ja elukohanõue.
PL: kodakondsusnõue. Väliskodanikud võivad taotleda praktiseerimisluba.

j) 1. Ämmaemandateenused
(CPC 93191 osa)

AT: Austrias kutsepraksise avamiseks peavad asjaomased isikud olema kutsealal praktiseerinud vähemalt kolm aastat
enne sellise kutsepraksise sisseseadmist.

Euroopa Liidu Teataja

IT: elukohanõue.

BE, LU: kõrgharidusega praktikantide puhul nõutakse välisriigi füüsilistelt isikutelt pädevate asutuste luba.
CZ, CY, EE, RO, SK: välisriigi füüsiliste isikute puhul on nõutav pädevate asutuste luba.
FR: kodakondsusnõue. Juurdepääs on siiski võimalik igal aastal kehtestatavate kvootide alusel.
HU: kodakondsusnõue.
IT: elukohanõue.
LV: majandusvajadused määratakse, lähtudes kohaliku tervishoiuasutuse tegevusluba omavate ämmaemandate koguar
vust antud piirkonnas.
PL: kodakondsusnõue. Väliskodanikud võivad taotleda praktiseerimisluba.

j) 2. Meditsiiniõdede, füsioterapeutide ja parameedikute teenused
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(CPC 93191 osa)

AT: välisriigi teenuseosutajatel on lubatud tegutseda üksnes järgmistel tegevusaladel: meditsiiniõed, füsioterapeudid, töö
tervishoiu terapeudid, logopeedid, dieedi- ja toitumisnõustajad. Austrias kutsepraksise avamiseks peavad asjaomased isi
kud olema kutsealal praktiseerinud vähemalt kolm aastat enne sellise kutsepraksise sisseseadmist.

Reservatsioonide kirjeldus

BE, FR, LU: kõrgharidusega praktikantide puhul nõutakse välisriigi füüsilistelt isikutelt pädevate asutuste luba.
CY, CZ, EE, RO, SK: välisriigi füüsiliste isikute puhul on nõutav pädevate asutuste luba.
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Sektor või allsektor

HU: kodakondsusnõue.
DK: piiratud tegevusloa eriülesande täitmiseks võib anda kuni 18 kuuks ja nõutav on alaline elukoht.
ET

CY, CZ, EL, IT: loa saamiseks on vajalik majandusvajaduste test: otsuse tegemisel kaalutakse piirkonna vabu töökohti ja
tööjõu puudust.
LV: majandusvajadus määratakse asjaomase piirkonna meditsiiniõdede koguarvu põhjal; loa annab kohalik tervishoiu
asutus.

k) farmaatsiatoodete jaemüük ning meditsiini- ja ortopeediakau FR: kodakondsusnõue. Kehtestatud kvootide raames on kolmanda riigi kodanikel juurdepääs siiski võimalik, kui teenuse
pade jaemüük
osutajal on Prantsusmaal saadud farmatseudidiplom.
(CPC 63211)
ja muud apteekriteenused (6)

DE, EL, SK: kodakondsusnõue.
HU: kodakondsusnõue, v.a farmaatsiatoodete jaemüügi ning meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüügi korral (CPC
63211).

D. Kinnisvarateenused (7)

a) oma või renditud varaga seotud teenused

FR, HU, IT, PT: elukohanõue.

(CPC 821)

LV, MT, SI: kodakondsusnõue.

b) tasu eest või lepingu alusel osutatavad teenused

DK: elukohanõue, kui Taani kaubandus- ja ettevõtlusamet ei ole sätestanud teisiti.

(CPC 822)

FR, HU, IT, PT: elukohanõue.

Euroopa Liidu Teataja

IT, PT: elukohanõue.

CY (ainult Ecuadori puhul), LV, MT, SI: kodakondsusnõue.

E. Rendi-/liisinguteenused (ilma juhita)

EU: kodakondsusnõue kõrgharidusega praktikantide puhul.

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: spetsialistidel kodakondsus
nõue.

24.12.2016

e) isiklike ja majapidamistarvetega seotud teenused

f) telekommunikatsiooniseadmete rent

Reservatsioonide kirjeldus

EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.

(CPC 7541)

ET

F. Muud äriteenused

e) tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused

24.12.2016

Sektor või allsektor

IT, PT: elukohanõue bioloogile ja keemiaanalüütikule.

(CPC 8676)

f) põllumajanduse, jahinduse ja metsamajandusega seotud nõusta IT: agronoomidel ja kutsealal periti agrari töötajatel elukohanõue.
misteenused

j) 2. Turvateenused

BE: kodakondsusnõue ja elukohanõue juhtivtöötajate puhul.

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 ja CPC 87305)

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: kodakondsusnõue ja elukohanõue.
DK: kodakondsus- ja elukohanõue tegevjuhtide ning lennujaama valveteenistuste puhul.

Euroopa Liidu Teataja

(CPC 881 osa)

ES, PT: spetsialistidel kodakondsusnõue.
FR: tegevjuhtidel ja direktoritel kodakondsusnõue.
IT: kodakondsusnõue ja elukohanõue, et saada turvateenuste ja väärisesemete transpordi luba.

k) nendega seotud teadusliku ja tehnilise nõuande teenused

BG: spetsialistidel kodakondsusnõue.

(CPC 8675)

DE: riiklikult ametisse määratud mõõdistajatel kodakondsusnõue.
FR: kodakondsusnõue omandiõiguse seadmise ja maaõigusega seotud mõõdistamisel.
IT, PT: elukohanõue.

(CPC 8868 osa)

MT: kodakondsusnõue.

L 356/1225

l) 1. Laevade hooldus ja remont

l) 2. Raudteetranspordivahendite hooldus ja remont

Reservatsioonide kirjeldus

LV: kodakondsusnõue.

(CPC 8868 osa)

ET

l) 3. Mootorsõidukite, mootorrataste, mootorsaanide ja maantee EU: mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide hoolduse ja remondi valdkonnas kohaldatakse kodakondsusnõuet
spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.
transpordivahendite hooldus ja remont

L 356/1226

Sektor või allsektor

(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osa ja CPC 8868 osa)

l) 5. Metalltoodete, (muude kui kontori-)masinate, (muude kui EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.
transpordivahendite ja kontori-)seadmete hooldus- ja remonditee
nused ning personaal- ja majapidamistarvete hooldus- ja paran
dusteenused (8)

m) hoonete puhastusteenused

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: spetsialistidel kodakondsusnõue.

(CPC 874)

n) fotograafiateenused

HR, LV: kodakondsusnõue erifotograafiateenuste puhul.

(CPC 875)

PL: kodakondsusnõue aerofotograafiateenuste puhul.

HR: kirjastajate suhtes kohaldatakse elukohanõuet.
SE: kirjastajal ning kirjastus- ja trükiettevõtte omanikul elukohanõue.

r) 1. Kirjaliku ja suulise tõlke teenused

FI: elukohanõue sertifitseeritud tõlkijate puhul.

(CPC 87905)

DK: elukohanõue ametlike tõlkijate ning tõlkide puhul, kui Taani Kaubandus- ja Ettevõtlusamet ei ole sellest loobunud.

q) konverentsiteenused

SI: kodakondsusnõue.

(CPC 87909 osa)

24.12.2016

p) trükkimine ja kirjastamine
(CPC 88442)

Euroopa Liidu Teataja

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 ja CPC 8866)

r) 3. Inkassoteenused

Reservatsioonide kirjeldus

BE, EL, IT: kodakondsusnõue.

(CPC 87902)

BE, EL, IT: kodakondsusnõue.

ET

r) 4. Krediidiinfoteenused

24.12.2016

Sektor või allsektor

(CPC 87901)

r) 5. Paljundusteenused
(CPC 87904) ( )
9

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kodakondsusnõue
spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.
LV: majandusvajaduste test spetsialistide puhul ja kodakondsusnõue kõrgharidusega praktikantide puhul.

9. TURUSTUSTEENUSED
(välja arvatud relvade, laskemoona, lõhkeainete ja muu sõjavarus
tuse turustamine)

Euroopa Liidu Teataja

8. EHITUSTEENUSED JA NENDEGA SEOTUD INSENERITEENU BG: välisriigi spetsialistidel peab olema vähemalt kaheaastane kogemus ehitusvaldkonnas.
SED (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC
516, CPC 517 ja CPC 518)

C. Jaemüügiteenused (10)

c) toiduainete jaemüügiteenused

FR: kodakondsusnõue tubakamüüjate (st buraliste) puhul.

(CPC 631)

10. HARIDUSTEENUSED (üksnes erasektori rahastatavad teenu
sed)

(CPC 921)

FR: kodakondsusnõue. Kolmanda riigi kodanikud võivad siiski saada pädevalt asutuselt loa haridusasutuse asutamiseks
ja juhtimiseks ning õpetamiseks.

L 356/1227

A. Esimese taseme hariduse teenused

Reservatsioonide kirjeldus

IT: kodakondsusnõue teenuseosutajate puhul, kellel on luba välja anda riiklikult tunnustatud diplomeid.
EL: kodakondsusnõue õpetajate puhul.

(CPC 922)

FR: kodakondsusnõue. Kolmanda riigi kodanikud võivad siiski saada pädevalt asutuselt loa haridusasutuse asutamiseks
ja juhtimiseks ning õpetamiseks.

ET

B. Teise taseme hariduse teenused

L 356/1228

Sektor või allsektor

IT: kodakondsusnõue teenuseosutajate puhul, kellel on luba välja anda riiklikult tunnustatud diplomeid.
EL: kodakondsusnõue õpetajate puhul.
LV: kodakondsusnõue puuetega õpilastele kutsekeskhariduse tüüpi haridusteenuste osutamise puhul (CPC 9224).

C. Kõrgharidusteenused
(CPC 923)

FR: kodakondsusnõue. Kolmanda riigi kodanikud võivad siiski saada pädevalt asutuselt loa haridusasutuse asutamiseks
ja juhtimiseks ning õpetamiseks.

IT: kodakondsusnõue teenuseosutajate puhul, kellel on luba välja anda riiklikult tunnustatud diplomeid.
DK: kodakondsusnõue professorite puhul.

Euroopa Liidu Teataja

CZ, SK: kodakondsusnõue kõrgharidusteenuste osutamise puhul, v.a keskharidusjärgse tehnilise ja kutsehariduse teenu
sed (CPC 92310).

12. FINANTSTEENUSED

A. Kindlustus ja kindlustusega seotud teenused

AT: filiaali juhatus peab koosnema kahest füüsilisest isikust, kelle alaline elukoht on Austrias.
EE: otsekindlustuse puhul võivad kindlustusalal tegutseva välisosalusega aktsiaseltsi juhatusse kuuluda kolmandate rii
kide kodanikud proportsionaalselt välisosaluse suurusega, kuid nad ei tohi moodustada üle poole juhatusest. Tütarette
võtja või iseseisva äriühingu juhatuse esimees peab alaliselt elama Eestis.
ES: elukohanõue ja kolmeaastane aktuaari töökogemus.
HR: elukohanõue.
IT: elukohanõue aktuaari puhul.

PL: kindlustuse vahendajate puhul elukohanõue.

24.12.2016

FI: kindlustusseltsi tegevjuhatajate ja vähemalt ühe audiitori alaline elukoht peab olema Euroopa Liidus, kui pädevad
asutused ei ole teinud erandit. Välisriigi kindlustusseltsi peamaakleri alaline elukoht peab olema Soomes, kui äriühingu
peakorter ei ole Euroopa Liidus.

Reservatsioonide kirjeldus

B. Pangandus- ja muud finantsteenused (välja arvatud kindlustus) BG: peadirektorite ja juhataja puhul on nõutav alaline elukoht Bulgaarias.
FI: krediidiasutuste tegevjuhatajate ja vähemalt ühe audiitori alaline elukoht on Euroopa Liidus, kui finantsinspektsioon
ei ole teinud erandit. Tuletisinstrumentide börsi maakler (üksikisik) peab olema Euroopa Liidu elanik.

ET

HR: elukohanõue. Juhatuse liikmed peavad krediidiasutuse tegevust juhtima Horvaatia territooriumilt. Vähemalt üks ju
hatuse liige peab valdama vabalt horvaadi keelt.

24.12.2016

Sektor või allsektor

IT: elukohanõue Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil promotori di servizi finanziari (ehk finantsteenuste osutaja) pu
hul.
LT: (Colombia ja Peruu puhul): vähemalt üks juhataja peab olema Euroopa Liidu kodanik.
LT: (Ecuadori puhul): Vähemalt üks panga juhtidest peab oskama leedu keelt ja alaliselt elama Leedus.
PL: kodakondsusnõue vähemalt ühe panga tegevjuhi puhul.

FR: vajalikul juhtimisfunktsioonidele juurdepääsu loal võetakse arvesse kohalike tegevjuhtide kättesaadavust.

(üksnes erasektori rahastatavad teenused)

LV: arstide, hambaarstide, ämmaemandate, õdede, füsioterapeutide ja parameedikute puhul kohaldatakse majandusvaja
duste testi.

A. Haiglateenused
(CPC 9311)
B. Kiirabiteenused

PL: välismaalastel peab arsti kutsealal praktiseerimiseks olema luba. Välismaalastest arstidel on piiratud valimisõigus kut
sekodades.

(CPC 93192)
C. Raviasutuste teenused, v.a haiglateenused

Euroopa Liidu Teataja

13. TERVISHOIU- JA SOTSIAALTEENUSED

(CPC 93193)
E. Sotsiaalteenused
(CPC 933)

14. TURISMI- JA REISITEENUSED

A. Hotellid, restoranid ja toitlustamine

BG: välisriikide juhatajate arv ei tohi ületada nende juhatajate arvu, kes on Bulgaaria kodanikud, juhul kui riiklik (riigi
ja/või kohaliku omavalitsuse) osalus Bulgaaria äriühingu aktsiakapitalis ületab 50 %.
HR: majapidamistes ja maapiirkondade kodumajapidamistes osutatavate majutus- ja toitlustamisteenuste puhul koda
kondsusnõue.

L 356/1229

(CPC 641, CPC 642 ja CPC 643),
välja arvatud õhusõidukites toitlustamise teenused (11)

(CPC 7471)

BG: välisriikide juhatajate arv ei tohi ületada nende juhatajate arvu, kes on Bulgaaria kodanikud, juhul kui riiklik (riigi
ja/või kohaliku omavalitsuse) osalus Bulgaaria äriühingu aktsiakapitalis ületab 50 %.

L 356/1230

C. Giiditeenused

ES, FR, EL, HR, IT, PL, PT: kodakondsusnõue.

ET

(CPC 7472)

ES, IT: kutsealal tegutsemise õigus on kohalikel giidiorganisatsioonidel.

Sektor või allsektor

B. Reisibüroode ja reisikorraldajate teenused (sh reisijuhid)

Reservatsioonide kirjeldus

15. VABA AJA, KULTUURI- JA SPORDITEENUSED
(v.a audiovisuaalteenused)

A. Meelelahutusteenused (sh teatrite, ansamblite, tsirkuste ja dis FR: vajaliku juhtimisfunktsioonidele juurdepääsu loa tingimus on kodakondsus, kui luba on vaja rohkem kui kaheks
aastaks.
koteekide teenused)
(CPC 9619)
Euroopa Liidu Teataja

16. TRANSPORDITEENUSED

A. Meretransport

a) rahvusvaheline reisijatevedu

EU: laeva meeskondadel kodakondsusnõue.

(CPC 7211, v.a riigisisene kabotaaž)

AT: tegevjuhtide enamuse suhtes kohaldatakse kodakondsusnõuet.

b) rahvusvaheline kaubavedu
(CPC 7212, v.a riigisisene kabotaaž) (12)

D. Maanteetransport

a) reisijatevedu

AT: kodakondsusnõue isikute ja aktsionäride puhul, kellel on õigus esindada juriidilist isikut või ühingut.

(CPC 7121 ja CPC 7122)

DK, HR: kodakondsusnõue ja elukohanõue tegevjuhtide puhul.
BG, MT: kodakondsusnõue.

AT: kodakondsusnõue isikute ja aktsionäride puhul, kellel on õigus esindada juriidilist isikut või ühingut.

(CPC 7123, v.a postivedu omal kulul ( ))
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b) kaubavedu

HR: juhtidel kodakondsus- ja elukohanõue.

24.12.2016

AT: Kodakondsusnõue tegevjuhtide puhul.

ET

A. Meretranspordi abiteenused

EU: meeskondade kodakondsusnõue puksiirteenuste ja meretranspordi abiteenuste osutamiseks.

a) meretranspordi lastikäitlemisteenused

AT: tegevjuhatajate enamuse suhtes kohaldatakse kodakondsusnõuet punktide a, d, h, g, h ja i puhul.

b) hoiustamis- ja ladustamisteenused

BG, MT: kodakondsusnõue.

(CPC 742 osa)

DK: elukohanõue tollivormistusteenuste puhul.

c) tollivormistusteenused

EL: kodakondsusnõue tollivormistusteenuste puhul.

d) konteinerjaama- ja depooteenused

IT: kutseala Raccomandatario marittimo puhul kohaldatakse elukohanõuet.

Euroopa Liidu Teataja

Sektor või allsektor

Reservatsioonide kirjeldus

BG, MT: kodakondsusnõue.

E. Kaupade (v.a kütus) torutransport (14)
(CPC 7139)

17. TRANSPORDI ABITEENUSED (15)

e) laevade agenteerimisteenused
f) meretranspordi ekspedeerimise teenused

g) laevade rentimine (koos meeskonnaga)
(CPC 7213)
h) puksiirteenused
(CPC 7214)
i) meretranspordi abiteenused
(CPC 745 osa)
(CPC 749 osa)

L 356/1231

j) muud tugi- ja abiteenused

B. Siseveetranspordi abiteenused

Reservatsioonide kirjeldus

EU: meeskondadel kodakondsusnõue.

e) puksiirteenused

L 356/1232

Sektor või allsektor

(CPC 7224)
ET

f) siseveetranspordi abiteenused
(CPC 745 osa)

C. Maanteetranspordi abiteenused
d) kommertsveokite rent (koos juhiga)

AT: kodakondsusnõue isikute ja aktsionäride puhul, kellel on õigus esindada juriidilist isikut või ühingut kommertsveo
kite koos juhiga rentimise teenuste korral.

(CPC 7124)

BG, MT: kodakondsusnõue.

e) tollivormistusteenused

DK: elukohanõue tollivormistusteenuste puhul.
PL: tollivormistusteenuste otsese esinduse korral kehtivad riigisisesed piirangud: neid teenuseid võivad osutada üksnes
tolliagendid, kelle elukoht asub Euroopa Liidu territooriumil.
FR: kohustusi ei ole võetud, välja arvatud täieliku vastastikkuse korral.
NL: füüsiliste või juriidiliste isikute tolliesindajatena tegutsemise lubamine kuulub inspektori otsustuspädevusse vastavalt
üldise tolliseaduse artikli 1 lõigetele 3 ja 9. Loa andmisest keeldutakse, kui taotleja on viimase viie aasta jooksul mõiste
tud lõplikult süüdi kriminaalasjas. Tolliesindajad, kes ei ela või ei ole asutatud Madalmaades, peavad taotlema elamisluba
või looma Madalmaades kindla asukoha, enne kui nad saavad tegutseda ametlikult kinnitatud tolliesindajatena.

D. Raudteetranspordi abiteenused (16)

BG, MT: kodakondsusnõue.

a) tollivormistusteenused

DK: elukohanõue tollivormistusteenuste puhul.

Euroopa Liidu Teataja

EL: kodakondsusnõue tollivormistusteenuste puhul.

EL: kodakondsusnõue tollivormistusteenuste puhul.
PL: tollivormistusteenuste otsese esinduse korral kehtivad riigisisesed piirangud: neid teenuseid võivad osutada üksnes
tolliagendid, kelle elukoht asub Euroopa Liidu territooriumil.
FR: kohustusi ei ole võetud, välja arvatud täieliku vastastikkuse korral.

24.12.2016

NL: füüsiliste või juriidiliste isikute tolliesindajatena tegutsemise lubamine kuulub inspektori otsustuspädevusse vastavalt
üldise tolliseaduse artikli 1 lõigetele 3 ja 9. Loa andmisest keeldutakse, kui taotleja on viimase viie aasta jooksul mõiste
tud lõplikult süüdi kriminaalasjas. Tolliesindajad, kes ei ela või ei ole asutatud Madalmaades, peavad taotlema elamisluba
või looma Madalmaades kindla asukoha, enne kui nad saavad tegutseda ametlikult kinnitatud tolliesindajatena.

Reservatsioonide kirjeldus

E. Õhutranspordi abiteenused

BG, MT: kodakondsusnõue.

a) tollivormistusteenused

DK: elukohanõue tollivormistusteenuste puhul.

24.12.2016

Sektor või allsektor

EL: kodakondsusnõue tollivormistusteenuste puhul.
ET

PL: tollivormistusteenuste otsese esinduse korral kehtivad riigisisesed piirangud: neid teenuseid võivad osutada üksnes
tolliagendid, kelle elukoht asub Euroopa Liidu territooriumil.
FR: kohustusi ei ole võetud, välja arvatud täieliku vastastikkuse korral.
NL: füüsiliste või juriidiliste isikute tolliesindajatena tegutsemise lubamine kuulub inspektori otsustuspädevusse vastavalt
üldise tolliseaduse artikli 1 lõigetele 3 ja 9. Loa andmisest keeldutakse, kui taotleja on viimase viie aasta jooksul mõiste
tud lõplikult süüdi kriminaalasjas. Tolliesindajad, kes ei ela või ei ole asutatud Madalmaades, peavad taotlema elamisluba
või looma Madalmaades kindla asukoha, enne kui nad saavad tegutseda ametlikult kinnitatud tolliesindajatena.

F. Kaupade (v.a kütus) torutranspordi abiteenused (17)

AT: Kodakondsusnõue tegevjuhtide puhul.
Euroopa Liidu Teataja

a) torude kaudu veetavate kaupade (v.a kütus) hoiustamis- ja la
dustamisteenused
(CPC 742 osa)

18. ENERGIATEENUSED

A. Kaevandamisega seotud teenused

SK: elukohanõue.

(CPC 883) (18)

19. MUUD MUJAL NIMETAMATA TEENUSED

(CPC 9701)

EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.

L 356/1233

a) pesemis-, puhastus- ja värvimisteenused

b) juuksuriteenused
(CPC 97021)

Reservatsioonide kirjeldus

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kodakondsus
nõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.

L 356/1234

Sektor või allsektor

AT: kodakondsusnõue kõrgharidusega praktikantide puhul.

(CPC 97022)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kodakondsus
nõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.

ET

c) iluravi, maniküüri- ja pediküüriteenused

AT: kodakondsusnõue kõrgharidusega praktikantide puhul.

d) muud mujal liigitamata iluraviteenused
(CPC 97029)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: kodakondsus
nõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.
AT: kodakondsusnõue kõrgharidusega praktikantide puhul.

(CPC ver. 1.0 97230)

24.12.2016

(1) Selleks et kolmanda riigi kodanike kvalifikatsioone tunnustataks kogu Euroopa Liidus, on vaja vastastikuse tunnustamise kokkulepet, mille üle peetakse läbirääkimisi lepingu artiklis 129 määratletud
raamistikus.
(2) Sektor ei hõlma tööstusliku tootmisega seotud nõustamisteenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktis 6.F.h.
(3) Kirjastamine ja trükkimine tasu eest või lepingu alusel on esitatud ÄRITEENUSTE all punktis 6.F.p.
(4) Hõlmab õigusabi-, esindus-, vahekohtu-, lepitus- ja vahendusmenetluse ning juriidiliste dokumentide ja nende tõendamisega seotud teenuseid.
Õigusteenuseid on lubatud osutada üksnes seoses rahvusvahelise avaliku õiguse, Euroopa Liidu õiguse ja iga sellise jurisdiktsiooni õigusega, kus teenuseosutaja või tema töötaja on kvalifitseeritud advokaadina
praktiseerima, ning õigusteenuse nagu mis tahes muu teenuse osutamise puhul kehtivad Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavad litsentsimisnõuded ja -kord. Advokaatide puhul, kes osutavad
rahvusvahelise avaliku õiguse ja välisriigi õigusega seotud õigusteenuseid, võivad nendeks litsentsimisnõueteks ja -menetlusteks olla muu hulgas kohalike eetikanormide järgimine, päritoluriigi ametinimetuse
kasutamine (kui vastuvõtva riigi ametinimetuse kasutamiseks ei ole heakskiitu saadud), kindlustusnõuded, lihtregistreerimine vastuvõtva riigi advokatuuris või lihtsustatud vastuvõtt vastuvõtva riigi
advokatuuri sobivustesti põhjal ning juriidiline või kutsealane asukoht vastuvõtvas riigis. Euroopa Liidu õigusega seotud õigusteenuseid osutab põhimõtteliselt täieliku erialase väljaõppe saanud advokaat, kes
on võetud vastu Euroopa Liidu advokatuuri, tegutsedes isiklikult või osutatakse neid teenuseid tema vahendusel, ning Euroopa Liidu liikmesriikide õigusega seotud õigusteenuseid osutab põhimõtteliselt
täieliku erialase väljaõppe saanud advokaat, kes on võetud vastu liikmesriigi advokatuuri, tegutsedes isiklikult või osutatakse neid teenuseid tema vahendusel. Täielik vastuvõtmine asjaomase Euroopa Liidu
liikmesriigi advokatuuri võib seetõttu osutuda vajalikuks kohtutes ja muudes Euroopa Liidu pädevates asutustes esindamiseks, kuna see hõlmab Euroopa Liidu ja riikliku menetlusõiguse praktiseerimist. Mõnes
liikmesriigis on aga lubatud neil välisriigi advokaatidel, keda ei ole advokatuuri täielikult vastu võetud, esindada tsiviilkohtumenetluses poolt, kes on selle riigi kodanik või kuulub sellesse riiki, kus advokaadil
on õigus praktiseerida.
(5) Ei hõlma maksualaseid õigusabi- ja esindusteenuseid, mis on esitatud punktis 1.A.a. Õigusteenused.
(6) Ravimite üldsusele väljastamisel kehtivad sarnaselt muude teenuste osutamisega Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavad litsentsimis- ja kvalifikatsiooninõuded ning -kord. Üldjuhul võivad seda teenust
osutada üksnes farmatseudid. Mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis on farmatseutidele reserveeritud üksnes retseptiravimite väljastamise õigus.
(7) Asjaomane teenus on seotud kinnisvaraagentide kutsealaga ega mõjuta füüsiliste ning juriidiliste isikute õigusi ja/või piiranguid kinnisvara ostmisel.
(8) Transpordivahendite hooldus- ja remonditeenused (CPC 6112, 6122, 8867 ja CPC 8868) on esitatud punktides 6.F.l.1–6.F.l.4.
Kontorimasinate ja –seadmete (s.h arvutid) hooldus- ja remonditeenused (CPC 845) on esitatud punktis 6.B. Arvutiteenused.
(9) Ei hõlma trükkimisteenuseid, mis kuuluvad CPC 88442 alla ja mis on esitatud punktis 6.F.p.
(10) Ei hõlma hooldus- ja remonditeenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 6.B ja 6.F.l.
Ei hõlma energiatoodete jaemüügiteenuseid, mis on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktides 18.E ja 18.F.
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e) spaateenused ja mitteravimassaažid, niivõrd kui neid pakutakse EU: kodakondsusnõue spetsialistide ja kõrgharidusega praktikantide puhul.
füüsilise heaoluga seotud lõõgastusteenusena ja mitte ravi või
taastusravi eesmärgil (19)
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Õhusõidukites toitlustamise teenused on esitatud TRANSPORDI ABITEENUSTE all punktis 17.D.a (Lennuliikluse teenindamine).
Sisaldab fiiderteenuseid ja rahvusvaheliste merevedajate seadmete teisaldamist samas riigis asuvate sadamate vahel, kui sellega ei kaasne tulu.
CPC 71235 osa, mis on esitatud SIDETEENUSTE all punktis 7.A. Posti- ja kulleriteenused.
Kütuste torutransport on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 18.B.
Ei hõlma transpordivahendite hooldus- ja remonditeenuseid, mis on esitatud ÄRITEENUSTE all punktides 6.F.l.1–6.F.l.4.
Avaliku omandi kasutamist eeldavate teenuste suhtes kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
Kütuste torutranspordi abiteenused on esitatud ENERGIATEENUSTE all punktis 18.C.
Hõlmab järgmisi tasu eest või lepingu alusel osutatavaid teenuseid: kaevandamisega seotud nõuande- ja nõustamisteenused, maapealne platsi ettevalmistus, maapealne puurimisrajatis, naftapuurimine,
puuriterade teenused, terasraketis- ja toruteenused, hiivatehnoloogia ja -varustus, tahkete ainete kontroll, esemete puuraugust pinnaletoomise ja kaldpuuraukude eritoimingud, kaevuplatsi geoloogia ja
puurimise juhtimine, südamiku väljavõtmine, kaevude katsetamine, juhtmeliinide teenused, viimistlusvedelike (soolalahused) tarnimine ja kasutamine, viimistlusseadmete tarnimine ja paigaldamine,
tsementimine (surupumpamine), stimulatsiooniteenused (pragunemine, hapestamine ja surupumpamine), kaevude parandus- ja remonditeenused, kaevude sulgemine ja hülgamine.
Ei hõlma otsest juurdepääsu loodusvaradele või nende kasutamist.
Ei hõlma muude loodusvarade kui nafta ja gaas (CPC 5115) kaevandamiseks tehtavaid platsi ettevalmistustöid, mis on esitatud punktis 8. EHITUSTEENUSED.
(19) Ravimassaažid ja soojusraviteenused on esitatud punktis 6.A.h: Meditsiiniteenused, 6.A.j.2: Õdede, füsioterapeutide ja parameedikute teenused ja tervishoiuteenused (13.A ja 13.C).“
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
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XIV LISA
„JAGU D
ECUADOR

Käesolev kohustuste loend on kooskõlas põhiseaduse ja õigusaktidega, mis reguleerivad isikute ajutist kohalolekut
Ecuadoris ärilistel eesmärkidel ja nende suhtes mitmepoolsete kohustuste kohaldamist.
Käesoleva pakkumise piiriülest teenuskaubandust käsitleva osa koostamisel võeti arvesse ÜRO Statistikaameti tooteklassi
fikaatorit, mis on esitatud statistikaameti väljaandes „Statistical Reports“ (Series M, No. 77, provisional, 1991).
Allpool esitatud reservatsioonide loendis on esitatud need käesoleva lepingu artikli 114 kohaselt liberaliseeritud
majandustegevusalad, mille suhtes kohaldatakse võtmeisikute ja kõrgharidusega praktikantidega seotud piiranguid
kooskõlas käesoleva lepingu artikliga 124, ning määratletakse sellised piirangud Ecuador ei võta ühtegi kohustust
võtmeisikute ja kõrgharidusega praktikantide eest nendes majandustegevusalades, mis on vastavalt käesoleva lepingu
artiklile 114 liberaliseerimata („kohustusi ei ole võetud“).
Metoodilise läbivaatamise ja analüüsi eesmärgil on alljärgnev loend esitatud järgmiselt:
Vasakus veerus, pealkirja „Sektor või allsektor“ all on loetletud need teenuste valdkonna sektorid, mida mõjutavad
käesolevas pakkumises kirjeldatud piirangud.
Paremas veerus on esitatud sektori või allsektori suhtes kehtivad piirangud.
Konkreetsete sektorite ja allsektorite kohustuste suhtes kehtivad esimeses lahtris ettenähtud horisontaalsed
reservatsioonid ja piirangud, mida, kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse tingimusteta kõigi sektorite kõigi
valdkondade suhtes.
Kooskõlas artikli 107 lõikega 7, milles käsitletakse teenuskaubandust, ettevõtete asutamist ja e-kaubandust käsitlevas
jaotises esitatud eeskirjade reguleerimisala, ei sisalda loend meetmeid, millega reguleeritakse füüsiliste isikute pääsu
Ecuadori territooriumile ja nende ajutist viibimist tema territooriumil, sealhulgas Ecuadoris vastu võetud ja säilitatud
meetmeid, millega kaitstakse tema piiride puutumatust ja tagatakse füüsiliste isikute eeskirjadekohane liikumine üle
piiride.
Allpool esitatud loend ei sisalda meetmeid, mis on seotud kvalifikatsiooninõuete ja -menetluste, tehniliste normide ning
litsentsimisnõuete ja -menetlustega, ega meetmeid, mis on seotud tööhõive-, töö- ja sotsiaalkindlustustingimustega. Neid
meetmeid (näiteks loavajadus, universaalteenuse osutamise kohustus, reguleeritud sektorite puhul kvalifikatsiooni
tunnustamise nõue, nõue sooritada teatud eksamid, sh keeleeksamid, nõue omada seadusjärgset asukohta territooriumil,
kus majandustegevust teostatakse, nõue täita vastuvõtva riigi miinimumpalkasid käsitlevaid riigisiseseid eeskirju ja
tavasid ning kollektiivlepinguid jms) kohaldatakse igal juhul võtmeisikute ja kõrgharidusega praktikantide suhtes, isegi
kui neid ei ole loendisse kantud.
Käesolevast kohustuste loendist tulenevad õigused ja kohustused ei ole vahetult kohaldatavad ja neil ei ole otsest mõju
ning seega ei anna need füüsilistele ja juriidilistele isikutele vahetult kohtus kaitstavaid õigusi.

Reservatsioonide kirjeldus

HORISONTAALSED KOHUSTUSED

Iga tööandja, kellel on üle kümne töötaja, peab tööd andma vähemalt 90 % mahus ecuadorlastest lihttöölistele ja vähe
malt 80 % mahus ecuadorlastest oskustöölistele, spetsialistidele, administratiivtöötajatele või vastutavatel kohtadel tööta
vatele isikutele. Seda piirangut ei kohaldata alla kümne töötajaga tööandjate suhtes. Osutatud proportsioonidele peab
vastama ka kõnealuste töötajakategooriate palk.

ET

KÕIK SEKTORID
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Sektor või allsektor

Tööandjad peavad olenemata nende tegevusalast ja kodakondsusest eelistama töötajate valikul kohalikke töötajaid.
Ehkki see puudutab ainult ajutist riiki sisenemist ärilisel eesmärgil, tuleb selguse huvides märkida, et Ecuadoris asutatud
ettevõttesse tööle võetavatel välismaa töötajatel peab lisaks asjakohasele viisale olema ka konkreetseks perioodiks sõlmi
tud kirjalik tööleping, mille on heaks kiitnud töösuhete ministeerium.

Välismaiste kõrgkoolide akadeemiliste kraadide ja sertifikaatide tunnustamist võib reguleerida kahepoolsete lepingutega.
Kui kõrgkool ei ole kantud pädeva asutuse kinnitatud loetellu ega asu sellises riigis, kellega on sõlmitud leping, tuleb esi
tada registreerimistaotlus.

1. ÄRITEENUSED

Ühingute ja kutseühingute liikmeteks registreerimisel võivad Ecuadori kodanikele ja välisriikide kodanikele kehtida eri
nevad määrad.

A. Erialateenused

Enamiku erialateenuste pakkumiseks Ecuadoris peab välismaal omandatud kutsekvalifikatsioon olema tunnustatud
Ecuadori pädeva asutuse poolt ning enamikul juhtudel peab isik sellise tunnustuse saamiseks elama Ecuadoris. See nõue
ei kehti, kui tööle võetav isik on võtmeisik või kõrgharidusega praktikant, kelle töö ei hõlma teenuste osutamist kol
mandatele isikutele.

Euroopa Liidu Teataja
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a) õigusabiteenused (CPC 861). Ainult nõustamisteenused välis Välisriikide advokaadid võivad tegutseda oma kutsealal, tingimusel et nende kvalifikatsioon on Ecuadoris tunnustatud
riigi õiguse ja rahvusvahelise õiguse valdkonnas (välja arvatud seaduses sätestatud tingimustel ja vastastikkuse põhimõtte kohaselt, kui selline tingimus on sätestatud kehtivas rahvus
vahelises lepingus.
nõustamine ja esindamine kohtus riigisiseste õigusaktide alusel)

d) arhitektuuriteenused (CPC 8671 ja 8674)

Selleks et välismaal kvalifikatsiooni omandanud arhitekt saaks Ecuadori arhitektide kolleegiumilt alalise loa tegutseda
Ecuadoris oma kutsealal, tuleb:
b) kontrollida, ega taotleja päritoluriigis ole kehtestatud Ecuadori arhitektidele tegevuspiiranguid;

L 356/1237

a) esitada riiklikule registrile nõuetekohaselt põhjendatud loa taotlus;

Reservatsioonide kirjeldus

c) kontrollida taotleja riigis viibimise seaduslikkust ja konkreetselt tema sisserändajastaatust vastavalt asjakohastele õigu
saktidele;

L 356/1238

Sektor või allsektor

d) esitada Ecuadoris nõuetekohaselt ratifitseeritud tõend akadeemilise kvalifikatsiooni kohta ja

e) inseneriteenused (CPC 8672)
f) integreeritud inseneriteenused (CPC 8673)

Kodu- ja välismaistes ettevõtetes ning insener-tehniliste tööde tegemiseks moodustatud kodu- ja/või välismaiste ettevõ
tete konsortsiumides projekti raames tööle võetavatest inseneridest peavad esimese kümne aasta jooksul vähemalt 80 %
olema Ecuadori insenerid. Alates üheteistkümnendast aastast peab Ecuadori spetsialistide osatähtsust suurendama 4 %
aastas, kuni see moodustab 90 %. Kui selliste ettevõtete ja konsortsiumide jaoks vajalikke spetsialiste kohapeal ei leidu,
tuleb ettevõtetel ja konsortsiumidel asjaomase valdkonna spetsialiste konkreetsel erialal välja õpetada.

Enamiku erialateenuste pakkumiseks Ecuadoris peab välismaal omandatud kutsekvalifikatsioon olema tunnustatud
Ecuadori pädeva asutuse poolt ning üldiselt peab isik sellise tunnustuse saamiseks elama Ecuadoris.

l) uurimis- ja turvateenused (CPC 873)

Ainult sünnijärgsed Ecuadori kodanikud võivad osutada staatilisi ja mobiilseid turvateenuseid, ihukaitseteenuseid, vääri
sesemete transporditeenuseid, elektroonilisi turvateenuseid, satelliidipõhiseid turvateenuseid ja uurimisteenuseid ning
pakkuda neis valdkondades koolitust.
Selle valdkonna ettevõtetes turvatöötajate ja eradetektiividena teenuseid pakkuvad töötajate suhtes kehtib kodakondsus
nõue.
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F. MUUD ÄRITEENUSED

7. FINANTSTEENUSED
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e) teha päritoluriigi arhitektide kolleegiumi või arhitektide liidu tõendi alusel kindlaks taotleja pädevus ja maksevõime
seoses kavandatud tegevusega.

Agentide ja esindajate suhtes kehtivad elukohanõuded.

10. PUHKE-, KULTUURI- JA SPORDITEENUSED

A. Meelelahutusteenused

Välisriigist pärit esinejad peavad taotlema kutsealal tegutsemise loa „carnet ocupacional“ ja esitama kutseliste esinejate
riikliku föderatsiooni värske tõendi.
Välismaistele esinejatele ettenähtud tööloa saamiseks töösuhete ministeeriumilt peab esineja või tema esindaja sõlmima
lepingu, et annab tasuta etenduse kohas, mille määrab kindlaks töösuhete ministeerium koos kohaliku omavalitsusega.

24.12.2016

(sh teatrite, ansamblite- ja tsirkuste teenused)
(CPC 9619)

Reservatsioonide kirjeldus

11. TRANSPORDITEENUSED

Rahvusvaheline kauba- ja reisijatevedu
(CPC 7211 ja CPC 7212),
välja arvatud kabotaaž

Kui laev vajab erimeeskonda, kuid Ecuadoris puuduvad sobivad töötajad, tuleb Ecuadori laevade välisriikide kodanikest
ohvitseridel ja meeskonnaliikmetel taotleda luba mere- ja rannakaubanduse ametilt.
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A. MERETRANSPORDITEENUSED
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Sektor või allsektor

Ecuadori lipu all sõitvate, suuremate kui 500-tonnise mahutavusega laevade ja kaubalaevade kapteniks võib olla ainult
sünnijärgne Ecuadori kodanik; laevaohvitseriks võib olla sünnijärgne Ecuadori kodanik ja Ecuadori kodakondsuse natu
ralisatsiooni korras saanud isik, kes vastab asjakohaste õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Mere- ja rannakaubanduse
amet võib lubada võtta välisriigi kodanikke tööle ohvitseride ja meeskonnaliikmetena nõuetekohaselt põhjendatud juh
tudel ja tehniliste teenuste osutamiseks vastavalt iga laeva suurusest ja otstarbest igaks aastaks kehtestatavate kvootide
kohaselt, kuid välisriigi kodanike osakaal ei tohi mingil juhul olla üle 40 % pardal olevatest meeskonnaliikmetest.
Alla 500 tonnise mahutavusega laeva kapteniks võib olla sünnijärgne Ecuadori kodanik ja Ecuadori kodakondsuse natu
ralisatsiooni korras saanud isik; ohvitseride ja meeskonnaliikmete suhtes kehtivad eelmises lõigus osutatud nõuded.

d) õhusõidukite hooldus ja remont (CPC 8868 osa)
e) õhutransporditeenuste müük ja turustamine
f) arvutipõhised ettetellimisteenused

F. MAANTEETRANSPORDITEENUSED

Välisriigi kodanikest lennundustöötajatele annab tööloa tsiviillennundusamet loa andmise aluseks olevate normide täit
mise korral või välisriigiga sõlmitud vastastikkuse kokkuleppe alusel.
Ecuadoris tegutsevates Ecuadori äriühingutes tohivad tasulise lennundustegevusega tegeleda ainult Ecuadori kodakond
susega tehnilised töötajad; välisriikide kodanikest tehnilistele töötajatele ja Ecuadori tehnikute väljaõpetajatele antakse
luba ainult juhul, kui see on vajalik lennundusteenuse taseme tõstmiseks. Sellise loa annab tsiviillennundusamet kuni
kuueks kuuks, kuid juhul, kui on tõendatud, et luba on vaja pikemas ajaks, võib seda pikendada veel kuue kuu võrra.
Nimetatud tähtaegade jooksul õppetavad lepingulised töötajad välja Ecuadori kodanikest töötajad, kes neid hiljem asen
davad.
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C) ÕHUTRANSPORDITEENUSED

Ecuadoril on õigus võtta vastu või säilitada mis tahes meetmeid seoses rahvusvaheliste reisijate- ja kaubavedudega piiria
ladel.

a) reisijatevedu (CPC 7121+7122)
b) kaubavedu (CPC 7123)
L 356/1239

välja arvatud kabotaažveod
c) kaubanduslike veokite rentimine (koos juhiga) (CPC 7121
+7122+7123+7124)“

L 356/1240
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Kasutatakse järgmisi lühendeid:
AT Austria
BE Belgia
BG Bulgaaria
CY Küpros
CZ Tšehhi Vabariik
DE Saksamaa
DK Taani
ES Hispaania
EE Eesti
EU Euroopa Liit, sealhulgas kõik selle liikmesriigid
FI

Soome

FR Prantsusmaa
EL Kreeka
HR Horvaatia
HU Ungari
IE

Iirimaa

IT

Itaalia

LV Läti
LT Leedu
LU Luksemburg
MT Malta
NL Madalmaad
PL Poola
PT Portugal
RO Rumeenia
SK Slovaki Vabariik
SI

Sloveenia

SE Rootsi
UK Ühendkuningriik
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1. Allpool olevas reservatsioonide loendis on esitatud teenuste sektorid, mille ELi osapool on liberaliseerinud käesoleva
lepingu artikli 126 lõigete 2 ja 3 ning artikli 127 lõigete 2 ja 3 kohaselt, ning nende suhtes kohaldatavad diskrimi
neerivad eripiirangud.
Loendid koosnevad järgmistest osadest:
a) esimene veerg, kus on nimetatud sektor või allsektor, milles piiranguid kohaldatakse, ja
b) teine veerg, kus kirjeldatakse kohaldatavaid piiranguid.
Kui eripiiranguid, v.a käesoleva lepingu IV jaotises nimetatud piirangud, ei kohaldata lepinguliste teenuseosutajate ega
ka sõltumatute spetsialistide suhtes, ei ole asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi (asjaomaste liikmesriikide) kõrval
ühtegi märget.
2. Üksikute sektorite ja allsektorite kindlakstegemisel on kasutatud CPC ühtset tooteklassifikaatorit, nagu see on esitatud
ÜRO Statistikaameti väljaandes Statistical Papers, Series M, nr 77, CPC prov, 1991.
3. Allpool olev loend ei sisalda kvalifikatsiooninõuete ja -menetluste, tehniliste normide ning litsentsimisnõuete ja
-menetlustega seotud meetmeid ega tööhõive-, töö- ja sotsiaalkindlustustingimustega seotud meetmeid, kui need ei
kujuta endast diskrimineerivaid piiranguid käesoleva lepingu artikli 126 lõigete 2 ja 3 ning artikli 127 lõigete 2 ja 3
tähenduses. Neid meetmeid (nt loavajadus, universaalteenuse osutamise kohustused, vajadus kvalifikatsioonide
tunnustamise järele reguleeritud sektorites, vajadus sooritada teatud eksamid, sh keeleeksamid, vajadus juriidilise
asukoha järele, kus majandustegevust teostatakse, vajadus täita vastuvõtva riigi miinimumpalkasid käsitlevaid
riigisiseseid eeskirju ja tavasid ning kollektiivlepingut), isegi kui neid ei ole loendisse lisatud, kohaldatakse igal juhul
teise poole lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistide suhtes.
4. Käesoleva lepingu artikli 107 lõike 3 kohaselt ei sisalda alljärgnev loend poolte määratud subsiidiumeid käsitlevaid
meetmeid.
5. Jätkuvalt kohaldatakse kõiki Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide õigusnormidest tulenevaid riiki sisenemise, seal
viibimise, töötamise ja sotsiaalkindlustusega seotud nõudeid, sealhulgas riigis viibimise aega, miinimumpalka ja
kollektiivseid palgakokkuleppeid käsitlevaid eeskirju, isegi kui neid ei ole allpool nimetatud.
6. Allpool olev loend ei piira riigimonopoli ja ainuõiguste olemasolu, nagu on kirjeldatud ettevõtete asutamisega seotud
kohustuste loendis.
7. Nendes sektorites, kus kohaldatakse majandusvajaduste testi, on põhikriteeriumid vastava turuolukorra hindamine
Euroopa Liidu liikmesriigis või piirkonnas, kus teenust osutatakse, sealhulgas olemasolevate teenuseosutajate arvu ja
neile avalduva mõju osas.
8. Reservatsioonide loendist tulenevad õigused ja kohustused ei ole vahetult kohaldatavad ning seega ei anna need
õigusi otse üksikutele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.
9. Lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistidega seotud kohustusi ei kohaldata juhul, kui nende ajutise
kohaloleku eesmärk või tagajärg on osaleda tööturu osapoolte vahelistes vaidlustes või läbirääkimistes või nende
tulemusi muul viisil mõjutada.

KÕIK SEKTORID (1)

Reservatsioonide kirjeldus

Üleminekuperioodid
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Sektor või allsektor

BG, RO: kohustused jõustuvad 1. jaanuarist 2014. aastal.
AT, BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK: puuduvad.Tunnustamine
ET

EU: Euroopa Liidu diplomite vastastikust tunnustamist käsitlevaid direktiive kohaldatakse üksnes Euroopa Liidu liikmes
riikide kodanike suhtes. Õigus osutada teenust seadusega reguleeritud erialal ühes Euroopa Liidu liikmesriigis ei anna õi
gust osutada seda teenust Euroopa Liidu teises liikmesriigis (2).

Õigusabiteenused rahvusvahelise avaliku õiguse ja välisriigi sea AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, SE, UK: puuduvad.
duste osas (s.t kolmandate riikide seadused)
ES, IT, HR, EL, PL: sõltumatute spetsialistide puhul kohaldatakse majandusvajaduste testi.
(CPC 861 osa) (3)
LV: majandusvajaduste test lepinguliste teenuseosutajate puhul.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, PT, RO, SI, SK: majandusvajaduste testid.
DK: õigusabiteenuste turustamise õigus on juristidel, kes omavad tegevusluba Taanis. Tegevusloa saamiseks Taanis nõu
takse Taani õiguse eksami sooritamist.
FR: täielik (lihtsustatud) vastuvõtt advokatuuri sobivustesti põhjal on nõutav.
HR: esindusteenuste puhul nõutava advokatuuri täisliikmeks olemise puhul kehtib kodakondsusnõue.

Majandusarvestus- ja raamatupidamisteenused

Euroopa Liidu Teataja

BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.

CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: puuduvad.

(CPC 86212, v.a auditeerimisteenused, CPC 86213, CPC 86219 ja AT: tööandja peab olema asjaomase kutseorganisatsiooni liige asukohariigis, kui selline asutus on olemas.
CPC 86220)
BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.
FR: loanõue.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: majandusvajaduste test.

CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: puuduvad.
AT: tööandja peab olema asjaomase kutseorganisatsiooni liige asukohariigis, kui selline asutus on olemas; kodakondsus
nõue pädevates asutustes esindamise korral.

24.12.2016

Maksualase nõustamise teenused
(CPC 863) (4)

Reservatsioonide kirjeldus

BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.

24.12.2016

Sektor või allsektor

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: majandusvajaduste test.
PT: kohustusi ei ole võetud.

Arhitektuuriteenused

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: puuduvad.

ning

ES, HR, IT, PL: sõltumatute spetsialistide puhul kohaldatakse majandusvajaduste testi.

linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused

LV: majandusvajaduste test lepinguliste teenuseosutajate puhul.

(CPC 8671 ja CPC 8674)

FI: füüsiline isik peab tõendama, et tal on eriteadmised osutatava teenuse valdkonnas.

ET

HR, HU: elukohanõue.

BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.
DK: majandusvajaduste test, v.a siis, kui lepinguline teenuseosutaja jääb kuni kolmeks kuuks.
AT: üksnes planeerimisteenused, mille puhul: majandusvajaduste test.
HR, HU: elukohanõue.

Inseneriteenused

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: puuduvad.

ja

ES, HR, IT, PL, PT: sõltumatute spetsialistide puhul kohaldatakse majandusvajaduste testi.

integreeritud inseneriteenused

LV: majandusvajaduste test lepinguliste teenuseosutajate puhul.

(CPC 8672 ja CPC 8673)

FI: füüsiline isik peab tõendama, et tal on eriteadmised osutatava teenuse valdkonnas.

Euroopa Liidu Teataja

BG, CZ, DE, FI, HU, LT, PT, RO, SK: majandusvajaduste test.

BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.
DK: majandusvajaduste test, v.a siis, kui lepinguline teenuseosutaja jääb kuni kolmeks kuuks.
BG, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: majandusvajaduste test.
AT: üksnes planeerimisteenused, mille puhul: majandusvajaduste test.
HR, HU: elukohanõue.

SE: puuduvad.

(CPC 9312 ja CPC 85201 osa)

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, (5) IE, IT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: majandusvajaduste test.

L 356/1243

Meditsiini- (sh psühholoogide) ja hambaraviteenused

BE, BG, EL, FI, FR, HU, LT, LV, PT, SK, UK: kohustusi ei ole võetud.

L 356/1244

Veterinaariateenused

SE: puuduvad.

ET

(CPC 932)

BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, (6) FI, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: majandusvajaduste test.

Sektor või allsektor

Reservatsioonide kirjeldus

AT: kohustusi ei ole võetud psühholoogide ja hambaraviteenuste korral, mille puhul: majandusvajaduste test.

AT, BG, FR, HR, HU, LV, PT, SK, UK: kohustusi ei ole võetud.

Ämmaemandateenused

SE: puuduvad.

(CPC 93191 osa)

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: majandusvajaduste test.
BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: kohustusi ei ole võetud.

SE: puuduvad.
AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: majandusvajaduste test.
BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: kohustusi ei ole võetud.

Arvuti- ja arvutialased teenused

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE: puuduvad.

(CPC 84)

ES, IT, PL: sõltumatute spetsialistide puhul kohaldatakse majandusvajaduste testi.

Euroopa Liidu Teataja

Meditsiiniõdede, füsioterapeutide ja parameedikute teenused
(CPC 93191 osa)

LV: majandusvajaduste test lepinguliste teenuseosutajate puhul.
BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.
DK: majandusvajaduste test, v.a siis, kui lepinguline teenuseosutaja jääb kuni kolmeks kuuks.
AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, PT, SK, UK: majandusvajaduste test.
HR: lepinguliste teenuseosutajate suhtes kohaldatakse elukohanõuet. kohustusi ei ole võetud internetiteenuse osutaja pu
hul.

CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, SE, UK: puuduvad.

(CPC 864)

ES, HR, IT, PL: sõltumatute spetsialistide puhul kohaldatakse majandusvajaduste testi.

24.12.2016

Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused

Reservatsioonide kirjeldus

BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.

24.12.2016

Sektor või allsektor

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, LT, LV, MT, RO, SI, SK: majandusvajaduste test.
LT, PT: kohustusi ei ole võetud avaliku arvamuse küsitluste puhul (CPC 86402).

Juhtimisalase nõustamise teenused

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: puuduvad.

(CPC 865)

ES, HR, IT, PL, PT: sõltumatute spetsialistide puhul kohaldatakse majandusvajaduste testi.

ET

HU: majandusvajaduste test, v.a avaliku arvamuse küsitlused (CPC 86402), mille puhul: kohustusi ei ole võetud.

BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.
DK: majandusvajaduste test, v.a siis, kui lepinguline teenuseosutaja jääb kuni kolmeks kuuks.
AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: majandusvajaduste test.

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: puuduvad.

(CPC 866)

ES, HR, IT, PL, PT: sõltumatute spetsialistide puhul kohaldatakse majandusvajaduste testi.
BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.
DK: majandusvajaduste test, v.a siis, kui lepinguline teenuseosutaja jääb kuni kolmeks kuuks.

Euroopa Liidu Teataja

Juhtimisalase nõustamisega seotud teenused

AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK: majandusvajaduste test.
HU: majandusvajaduste test, v.a vahekohtu- ja lepitusteenuste puhul (CPC 86602), mille puhul: kohustusi ei ole võetud.

Laevade hooldus ja remont

CY, EE, EL, ES, FR, HR IT, LV, LU, NL, PL, PT, SK, SI, SE: puuduvad

(CPC 8868 osa)

BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, UK (ainult Colombia puhul): majandusvajaduste test.
UK (ainult Ecuadori puhul): kohustusi ei ole võetud.

(CPC 8868 osa)

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (ainult Colombia puhul): puuduvad.

L 356/1245

Raudteetranspordivahendite hooldus ja remont

Reservatsioonide kirjeldus

BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.

L 356/1246

Sektor või allsektor

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: majandusvajaduste test.
UK (ainult Ecuadori puhul): kohustusi ei ole võetud.
ET

Mootorsõidukite, mootorrataste, mootorsaanide ja maanteetrans CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: puuduvad.
pordivahendite hooldus ja remont
BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.
(CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osa ja CPC 8868 osa)
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: majandusvajaduste test.
UK (ainult Colombia puhul): majandusvajaduste test mootorsõidukite, mootorrataste ja mootorsaanide hoolduse ja re
mondi korral (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 osa).
UK (ainult Ecuadori puhul): kohustusi ei ole võetud.

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (ainult Colombia puhul): puuduvad.

(CPC 8868 osa)

BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
mides määratletud summa.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: majandusvajaduste test.
UK (ainult Ecuadori puhul): kohustusi ei ole võetud.

Euroopa Liidu Teataja

Õhusõidukite ning nende osade hooldus ja remont

Metalltoodete, (muude kui kontori-)masinate, (muude kui trans CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: puuduvad.
pordivahendite ja kontori-)seadmete hooldus- ja remonditeenused BE: majandusvajaduste test, v.a lepinguliste teenuseosutajate puhul, kui aastapalk on suurem kui asjaomastes õigusnor
ning personaal- ja majapidamistarvete hooldus- ja parandusteenu mides määratletud summa.
sed (7)
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: majandusvajaduste test.
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC
8865 ja CPC 8866)

Kujundusega seotud teenused

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: kohustusi ei
ole võetud.
ES: puuduvad lepinguliste teenusepakkujate puhul, kohustusi ei ole võetud sõltumatute spetsialistide puhul.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: kohustusi ei ole
võetud.
ES, IT: puuduvad lepinguliste teenusepakkujate puhul, kohustusi ei ole võetud sõltumatute spetsialistide puhul.

24.12.2016

Keemiline tehnoloogia, farmaatsia, fotokeemia

Kosmeetikatehnoloogia teenused

Reservatsioonide kirjeldus

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: kohustusi ei
ole võetud.

24.12.2016

Sektor või allsektor

ES: puuduvad lepinguliste teenusepakkujate puhul, kohustusi ei ole võetud sõltumatute spetsialistide puhul.
ET

Autosektori tehnoloogia, projekteerimise, turunduse ja müügi eri AT, BE, BG, CY, CZ, ES, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: kohustusi ei
teenused
ole võetud.
IT: puuduvad lepinguliste teenuseosutajate puhul, majandusvajaduste test sõltumatute spetsialistide puhul.
Moetekstiili-, rõiva-, jalatsitööstuse ja moekaupade kaubandusliku AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: kohustusi ei
kujundusega seotud teenused
ole võetud.
ES: puuduvad lepinguliste teenusepakkujate puhul, kohustusi ei ole võetud sõltumatute spetsialistide puhul.
Kirjaliku ja suulise tõlke teenused
(CPC 87905, v.a ametlik või kinnitatud tõlge)

CY, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PT, SI, SE, UK: puuduvad.
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, PL, RO, SK: majandusvajaduste test.
HR: kohustusi ei ole võetud internetiteenuse osutaja puhul.
Euroopa Liidu Teataja

(1) Selgitav märkus kohta BE kohta: vajaduse korral on osutatud aastapalga summaks hetkel 33 677 eurot (märts 2007).
(2) Selleks et kolmanda riigi kodanike kvalifikatsioone tunnustataks kogu Euroopa Liidus, on vaja vastastikuse tunnustamise kokkulepet, mille üle peetakse läbirääkimisi käesoleva lepingu artiklis 129 määratletud
raamistikus.
(3) Nende teenuste üldsusele osutamisel sarnaselt muude teenuste osutamisele kehtivad Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavad litsentsimisnõuded ja -kord. Need võivad muu hulgas olla: vastavus kohaliku ee
tikakoodeksiga, asukohariigi ametinimetuse kasutamine (kui vastuvõtva riigi ametinimetusele ei ole tunnustust saadud), kindlustusnõuded, lihtregistreerimine vastuvõtva riigi advokatuuris või lihtsustatud vas
tuvõtt vastuvõtva riigi advokatuuri sobivustesti põhjal ning juriidiline või kutsetegevuse alaline asukoht vastuvõtvas riigis.
(4) Ei hõlma maksualaseid õigusabi- ja esindusteenuseid, mis on esitatud õigusabiteenuste all rahvusvahelise avaliku õiguse ja välisriikide seaduste osas.
(5) Meditsiini- (sh psühholoogide) ja hambaraviteenuste (CPC 9312 ja CPC 85201 osa) korral ja üksnes Hispaania puhul ei kohaldu Colombiale majandusvajaduste testi nõue.
(6) Veterinaariateenuste (CPC 932) korral ja üksnes Hispaania puhul ei kohaldu Colombiale majandusvajaduste testi nõue.
(7) Kontorimasinate ja -seadmete (sh arvutid) hooldus- ja remonditeenused (CPC 845) on esitatud arvutiteenuste all.“

L 356/1247
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ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

XVI LISA
„JAGU D
ECUADOR

Käesolev kohustuste loend on kooskõlas põhiseaduse ja õigusaktidega, mis reguleerivad isikute ajutist kohalolekut
Ecuadoris ärilistel eesmärkidel ja nende suhtes mitmepoolsete kohustuste kohaldamist.
Käesoleva pakkumise piiriülest teenuskaubandust käsitleva osa koostamisel võeti arvesse ÜRO Statistikaameti tooteklassi
fikaatorit, mis on esitatud statistikaameti väljaandes „Statistical Reports“ (Series M, No. 77, prov., 1991).
Allpool esitatud reservatsioonide loendis on esitatud majandustegevusalad, mille ELi osapool on liberaliseerinud
käesoleva lepingu artikli 126 lõigete 2 ja 3 ning artikli 127 lõigete 2 ja 3 kohaselt, ja nende suhtes kohaldatavad
diskrimineerivad eripiirangud. Ecuador ei võta ühtegi kohustust nende lepinguliste teenuseosutajate ja spetsialistide
suhtes, kelle tegevusala on vastavalt käesoleva lepingu artiklitele 126 ja 127 liberaliseerimata.
Metoodilise läbivaatamise ja analüüsi eesmärgil on alljärgnev loend esitatud järgmiselt:
Vasakus veerus, pealkirja „Sektor või allsektor“ all on loetletud need teenuste valdkonna sektorid, mida mõjutavad
käesolevas pakkumises kirjeldatud piirangud.
Paremas veerus on esitatud sektori või allsektori suhtes kehtivad piirangud.
Konkreetsete sektorite ja allsektorite kohustuste suhtes kehtivad esimeses lahtris ettenähtud horisontaalsed
reservatsioonid ja piirangud, mida, kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute
spetsialistide suhtes tingimusteta.
Kooskõlas artikli 107 lõikega 7, milles käsitletakse teenuskaubanduse, ettevõtete asutamise ja elektroonilise kaubanduse
eeskirjade reguleerimisala, ei sisalda loend meetmeid, millega reguleeritakse füüsiliste isikute pääsu Ecuadori
territooriumile ja nende ajutist viibimist tema territooriumil, sealhulgas Ecuadoris vastu võetud ja säilitatud meetmeid,
millega kaitstakse tema piiride puutumatust ja tagatakse füüsiliste isikute eeskirjadekohane liikumine üle piiride.
Allpool esitatud loend ei sisalda meetmeid, mis on seotud kvalifikatsiooninõuete ja -menetluste, tehniliste normide ja
akadeemiliste kraadidega, ega meetmeid, mis on seotud tööhõive-, töö- ja sotsiaalkindlustustingimustega. Neid meetmeid
(näiteks loavajadus, universaalteenuse osutamise kohustus, reguleeritud sektorite puhul kvalifikatsiooni tunnustamise
nõue, nõue sooritada teatud eksamid, sh keeleeksamid, nõue omada seadusjärgset asukohta territooriumil, kus majandus
tegevust teostatakse, nõue täita vastuvõtva riigi miinimumpalkasid käsitlevaid riigisiseseid eeskirju ja tavasid ning
kollektiivlepinguid jms) kohaldatakse igal juhul lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistide suhtes, isegi kui
neid ei ole loendisse kantud.
Käesolevast kohustuste loendist tulenevad õigused ja kohustused ei ole vahetult kohaldatavad ja neil ei ole otsest mõju
ning seega ei anna need füüsilistele ja juriidilistele isikutele vahetult kohtus kaitstavaid õigusi.

Reservatsioonide kirjeldus

HORISONTAALSED KOHUSTUSED

Välismaiste kõrgkoolide akadeemiliste kraadide ja sertifikaatide tunnustamist võib reguleerida kahepoolsete lepingutega,
millega on ette nähtud vastastikkuse põhimõte. Kui kõrgkool ei ole kantud pädeva asutuse kinnitatud loetellu ega asu
sellises riigis, kellega on sõlmitud leping, tuleb esitada registreerimistaotlus.

1. ÄRITEENUSED

Kutsetegevusega tegelemise eesmärgil ühingute ja kutseühingute liikmeks registreerimisel võivad Ecuadori kodanikele ja
välisriikide kodanikele kehtida erinevad määrad.

A. Erialateenused

Enamiku erialateenuste pakkumiseks Ecuadoris peab välismaal omandatud kutsekvalifikatsioon olema tunnustatud
Ecuadori pädeva asutuse poolt ning üldiselt peab isik sellise tunnustuse saamiseks elama Ecuadoris.

b) majandusarvestus-, auditeerimis- ja raamatupidamisteenused

Euroopa Liidu Teataja

a) õigusabiteenused (CPC 861). Ainult nõustamisteenused välis Välisriikide advokaadid võivad tegutseda oma kutsealal, tingimusel et nende kvalifikatsioon on Ecuadoris tunnustatud
riigi õiguse ja rahvusvahelise õiguse valdkonnas (välja arvatud seaduses sätestatud tingimustel ja vastastikkuse põhimõtte kohaselt. Tuleb täpsustada, et kuulumine kohtunike assotsiat
siooni Foro del Consejo de la Judicatura ei kujuta endast eeltingimust liberaliseeritud õigusabiteenuste osutamiseks, kuid
nõustamine ja esindamine kohtus riigisiseste õigusaktide alusel)
sellesse assotsiatsiooni vastuvõtmist taotlevad välisriigi kodanikest advokaadid peavad enne kutsealal töötamist läbima
üheaastase praktika.

ET

KÕIK SEKTORID

24.12.2016

Sektor või allsektor

Puuduvad

(CPC 862)

d) arhitektuuriteenused
(CPC 8671 ja 8674)

Selleks et välismaal kvalifikatsiooni omandanud arhitekt saaks Ecuadori arhitektide kolleegiumilt alalise loa tegutseda
Ecuadoris oma kutsealal, tuleb:
a) esitada riiklikule registrile nõuetekohaselt põhjendatud loataotlus;
b) kontrollida, ega taotleja päritoluriigis ole kehtestatud Ecuadori arhitektidele tegevuspiiranguid;
c) kontrollida taotleja riigis viibimise seaduslikkust ja konkreetselt tema sisserändajastaatust vastavalt asjakohastele õigu
saktidele;
e) teha päritoluriigi arhitektide kolleegiumi või arhitektide liidu tõendi alusel kindlaks taotleja pädevus ja maksevõime
seoses kavandatud tegevusega.
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d) esitada Ecuadoris nõuetekohaselt ratifitseeritud tõend akadeemilise kvalifikatsiooni kohta ning

e) inseneriteenused
(CPC 8672)
f) integreeritud inseneriteenused

Kodu- ja välismaistes ettevõtetes ning insener-tehniliste tööde tegemiseks moodustatud kodu- ja/või välismaiste ettevõ
tete konsortsiumides projekti raames tööle võetavatest inseneridest peavad esimese kümne aasta jooksul vähemalt 80 %
olema Ecuadori insenerid. Alates üheteistkümnendast aastast peab Ecuadori spetsialistide osatähtsust suurendama 4 %
aastas, kuni see moodustab 90 %. Kui selliste ettevõtete ja konsortsiumide jaoks vajalikke spetsialiste kohapeal ei leidu,
tuleb ettevõtetel ja konsortsiumidel asjaomase valdkonna spetsialiste konkreetsel erialal välja õpetada.
Riigi ettevõtetesse ja asutustesse tähtajaliselt tööle võetud välisriikide kodanikest ehitusinsenerid võivad täita ainult nõus
tamis-, järelevalve- ja koolitusülesandeid.

ET

(CPC 8673)

Reservatsioonide kirjeldus
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Sektor või allsektor

Ajutise loaga välisriikide kodanikest inseneridel on õigus alla kirjutada ainult dokumentidele, mis on seotud nende
nõustamis-, järelevalve- ja koolitusülesannete täitmisega, mille jaoks nad tööle võeti.
Selleks et välisriikide kodanikest insenerid saaksid Ecuadoris tegutseda oma kutsealal, peavad nad vastama järgmistele
nõuetele:
a) nende kvalifikatsiooni on tunnustanud mõni kõrgkooliseaduse kohaselt tegutsev Ecuadori kõrgkool;
b) neil peab olema sisserändajaviisa ja
c) neil peab olema Ecuadori inseneride ühingu litsents vastavalt asjakohasele õigusaktile.
Välisriikide füüsilistest ja juriidilistest isikutest konsultandid võivad osaleda ainult nende tegevusalade ja valdkondade rii
gihankemenetlustes, kus Ecuadoril endal vastava tehnilise suutlikkuse ja kogemustega konsultante ei ole. Erandiks on
sellised konsultatsioonilepingud, mida täielikult või osaliselt rahastatakse välisriikide valitsuste tagatisel antud laenudega
või nende mitmepoolsete arenguorganisatsioonide kaudu, kuhu Ecuador kuulub.

F. MUUD ÄRITEENUSED

Enamiku erialateenuste pakkumiseks Ecuadoris peab välismaal omandatud kutsekvalifikatsioon olema tunnustatud
Ecuadori pädeva asutuse poolt ning üldiselt peab isik sellise tunnustuse saamiseks taotluse esitamise ajal elama Ecuado
ris.
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C. TEADUS- JA ARENDUSTEENUSED (85)

m) nendega seotud teadusliku ja tehnilise nõuande teenused (CPC Välisriikide füüsilistest ja juriidilistest isikutest konsultandid võivad osaleda ainult nende tegevusalade ja valdkondade rii
8675)
gihankemenetlustes, kus Ecuadoril endal vastava tehnilise suutlikkuse ja kogemustega konsultante ei ole. Erandiks on
sellised konsultatsioonilepingud, mida täielikult või osaliselt rahastatakse välisriikide valitsuste tagatisel antud laenudega
või nende mitmepoolsete arenguorganisatsioonide kaudu, kuhu Ecuador kuulub.“
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XVII LISA
„XIa LISA (1)
Kokkulepe käesoleva lepingu artiklis 152 esitatud mõiste „teenused, mida osutatakse valitsuse funktsioonide
täitmisel“ määratluse punkti b tõlgenduse kohta

1. Pooled lepivad kokku, et käesoleva lepingu IV jaotis (Teenuskaubandus, ettevõtete asutamine ja elektrooniline
kaubandus) on kohaldatav lepingupoole võetud või rakendatud meetmetele seoses tegevuste ja teenustega, mida
kirjeldatakse mõiste „teenused, mida osutatakse valitsuse funktsioonide täitmisel“ määratluse punktis b, nagu on
osutatud käesoleva lepingu artiklis 152, üksnes ulatuses, milles pool lubab oma finantsteenuste osutajatel selliseid
tegevusi ja teenuseid pakkuda, konkureerides avalik-õigusliku asutuse või finantsteenuse pakkujaga. Lisaks lepivad
pooled kokku, et käesoleva lepingu IV jaotist ei kohaldata sellistele meetmetele ulatuses, milles pool reserveerib
niisugused tegevused ja teenused valitsusele, avalik-õiguslikule asutusele või finantsteenuste osutajale, ning neid ei
osutata, konkureerides teise finantsteenuse osutajaga.
2. Seetõttu tunnistavad pooled, et igaüks neist võib kehtestada, kas formaalselt või tegelikult, monopoli, sealhulgas
finantsteenuste osutajana, et teostada mõnda või kõiki tegevusi või osutada mõnda või kõiki teenuseid, mida punkt b
hõlmab, kusjuures selline meede ei ole vastuolus poolte kohustustega vastavalt käesoleva lepingu IV jaotisele.
(1) Käesolevat lisa kohaldatakse üksnes ELi osapoole ja Ecuadori vahel.“
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XVIII LISA
„B JAGU
ELi OSAPOOL
1. ALAJAGU
KESKVALITSUSASUTUSED

Käesoleva lepingu VI jaotist kohaldatakse käesolevas alajaos osutatud keskvalitsusasutuste suhtes seoses allpool märgitud
kaupade, teenuste ja ehitusteenuste hangetega, kui käesoleva lepingu artikli 173 lõigete 6–8 kohane hanke hinnanguline
väärtus on võrdne alljärgneva piirmääraga või ületab seda:
Kaubad:
Täpsustatud 4. alajaos
Piirmäär 130 000 SDR
Teenused:
Täpsustatud 5. alajaos
Piirmäär 130 000 SDR
Ehitusteenused:
Täpsustatud 6. alajaos
Piirmäär 5 000 000 SDR
Hankijad:
1. Kõik Euroopa Liidu liikmesriikide keskvalitsusasutused (vt allpool esitatud soovituslik nimekiri)
2. Euroopa Liidu üksused:
— Euroopa Liidu Nõukogu
— Euroopa Komisjon
Käesoleva alajao märkused
„Euroopa Liidu liikmesriikide klassikalise sektori hankija“ mõiste hõlmab kõiki Euroopa Liidu liikmesriigi klassikalise
sektori hankija allasutusi, mis ei ole eraldi juriidilised isikud.

SOOVITUSLIKUD NIMEKIRJAD KLASSIKALISE SEKTORI HANKIJATEST, KES ON EUROOPA LIIDU
RIIGIHANGETE DIREKTIIVI KOHASELT KESKVALITSUSASUTUSED

Belgia
1. Services publics fédéraux (Ministères):

1. Federale Overheidsdiensten (Ministeries):

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
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1. Services publics fédéraux (Ministères):

1. Federale Overheidsdiensten (Ministeries):

SPF Technologie de l'Information et de la Communication
(Fedict)

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement

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 Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Ministère de la Défense

Ministerie van Landsverdediging

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte
contre la pauvreté et Économie sociale

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie

Service public fédéral de Programmation Développement
durable

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame
Ontwikkeling

Service public fédéral de Programmation Politique
scientifique

Programmatorische federale Overheidsdienst
Wetenschapsbeleid

2. Régie des Bâtiments:

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
Zelfstandigen

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

Fonds des Maladies professionnelles

Fonds voor Beroepsziekten

Office national de l'Emploi

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
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Bulgaaria
— Администрация на Народното събрание
— Aдминистрация на Президента
— Администрация на Министерския съвет
— Конституционен съд
— Българска народна банка
— Министерство на външните работи
— Министерство на вътрешните работи
— Министерство на държавната администрация и административната реформа
— Министерство на извънредните ситуации
— Министерство на земеделието и храните
— Министерство на здравеопазването
— Министерство на икономиката и енергетиката
— Министерство на културата
— Министерство на образованието и науката
— Министерство на околната среда и водите
— Министерство на отбраната
— Министерство на правосъдието
— Министерство на регионалното развитие и благоустройството
— Министерство на транспорта
— Министерство на труда и социалната политика
— Министерство на финансите
Seaduse või ministrite nõukogu määrusega asutatud riiklikud ametid, komisjonid, täitevasutused ja muud riigiasutused,
mille ülesanded on seotud täidesaatva võimu teostamisega:
— Агенция за ядрено регулиране
— Висшата атестационна комисия
— Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
— Държавна комисия по сигурността на информацията
— Комисия за защита на конкуренцията
— Комисия за защита на личните данни
— Комисия за защита от дискриминация
— Комисия за регулиране на съобщенията
— Комисия за финансов надзор
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— Патентно ведомство на Република България
— Сметна палата на Република България
— Агенция за приватизация
— Агенция за следприватизационен контрол
— Български институт по метрология
— Държавна агенция „Архиви“
— Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
— Държавна агенция „Национална сигурност“
— Държавна агенция за бежанците
— Държавна агенция за българите в чужбина
— Държавна агенция за закрила на детето
— Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
— Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
— Държавна агенция за младежта и спорта
— Държавна агенция по горите
— Държавна агенция по туризма
— Държавна комисия по стоковите борси и тържища
— Институт по публична администрация и европейска интеграция
— Национален статистически институт
— Национална агенция за оценяване и акредитация
— Националната агенция за професионално образование и обучение
— Национална комисия за борба с трафика на хора
— Агенция „Митници“
— Агенция за държавна и финансова инспекция
— Агенция за държавни вземания
— Агенция за социално подпомагане
— Агенция за хората с увреждания
— Агенция по вписванията
— Агенция по геодезия, картография и кадастър
— Агенция по енергийна ефективност
— Агенция по заетостта
— Агенция по обществени поръчки
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— Българска агенция за инвестиции
— Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
— Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване“ на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция „Оперативно издирване“ на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване“ на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция за национален строителен контрол
— Държавна комисия по хазарта
— Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
— Изпълнителна агенция „Борба с градушките“
— Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
— Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“
— Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
— Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната“
— Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
— Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества“
— Изпълнителна агенция „Морска администрация“
— Изпълнителна агенция „Национален филмов център“
— Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“
— Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“
— Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“
— Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
— Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
— Изпълнителна агенция по лекарствата
— Изпълнителна агенция по лозата и виното
— Изпълнителна агенция по околна среда
— Изпълнителна агенция по почвените ресурси
— Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
— Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
— Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
— Изпълнителна агенция по трансплантация
— Изпълнителна агенция по хидромелиорации
— Комисията за защита на потребителите
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— Контролно-техническата инспекция
— Национален център за информация и документация
— Национален център по радиобиология и радиационна защита
— Национална агенция за приходите
— Национална ветеринарномедицинска служба
— Национална служба „Полиция“
— Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
— Национална служба за растителна защита
— Национална служба за съвети в земеделието
— Национална служба по зърното и фуражите
— Служба „Военна информация“
— Служба „Военна полиция“
— Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“
— Авиоотряд 28
Tšehhi Vabariik
— Ministerstvo dopravy
— Ministerstvo financí
— Ministerstvo kultury
— Ministerstvo obrany
— Ministerstvo pro místní rozvoj
— Ministerstvo práce a sociálních věcí
— Ministerstvo průmyslu a obchodu
— Ministerstvo spravedlnosti
— Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
— Ministerstvo vnitra
— Ministerstvo zahraničních věcí
— Ministerstvo zdravotnictví
— Ministerstvo zemědělství
— Ministerstvo životního prostředí
— Poslanecká sněmovna PČR
— Senát PČR
— Kancelář prezidenta
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— Český statistický úřad
— Český úřad zeměměřičský a katastrální
— Úřad průmyslového vlastnictví
— Úřad pro ochranu osobních údajů
— Bezpečnostní informační služba
— Národní bezpečnostní úřad
— Česká akademie věd
— Vězeňská služba
— Český báňský úřad
— Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
— Správa státních hmotných rezerv
— Státní úřad pro jadernou bezpečnost
— Česká národní banka
— Energetický regulační úřad
— Úřad vlády České republiky
— Ústavní soud
— Nejvyšší soud
— Nejvyšší správní soud
— Nejvyšší státní zastupitelství
— Nejvyšší kontrolní úřad
— Kancelář Veřejného ochránce práv
— Grantová agentura České republiky
— Státní úřad inspekce práce
— Český telekomunikační úřad
Taani
— Folketinget
Rigsrevisionen
— Statsministeriet
— Udenrigsministeriet
— Beskæftigelsesministeriet
5 styrelser og institutioner (5 ametit ja asutust)
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— Domstolsstyrelsen
— Finansministeriet
5 styrelser og institutioner (5 ametit ja asutust)
— Forsvarsministeriet
5 styrelser og institutioner (5 ametit ja asutust)
— Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (mitu ametit ja asutust, sealhulgas Statens Serum
Institut)
— Justitsministeriet
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser ( politseiülem, prokurör, 1 direktoraat ja
mitu ametit)
— Kirkeministeriet
10 stiftsøvrigheder (10 piiskopkondlikku asutust)
— Kulturministeriet — Kultuuriministeerium
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 osakonda ja mitu asutust)
— Miljøministeriet
5 styrelser (5 ametit)
— Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
1 styrelse (1 amet)
— Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
4 direktorater og institutioner (4 direktoraati ja asutust)
— Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger ( mitu ametit ja asutust,
sealhulgas Risø Riiklik Laboratoorium ja Taani Riiklik Teadus- ja Hariduskeskus)
— Skatteministeriet
1 styrelse og institutioner (1 amet ja mitu asutust)
— Velfærdsministeriet
3 styrelser og institutioner (3 ametit ja mitu asutust)
— Transportministeriet
7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 ametit ja institutsiooni, sealhulgas Øresundsbro
konsortiet)
— Undervisningsministeriet
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 ametit, 4 haridusasutust, 5 muud asutust)
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— Økonomi- og Erhvervsministeriet
Adskillige styrelser og institutioner (mitu ametit ja asutust)
— Klima- og Energiministeriet
3 styrelse og institutioner (3 ametit ja asutust)
Saksamaa
— Auswärtiges Amt
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für Arbeit und Soziales
— Bundesministerium für Bildung und Forschung
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
— Bundesministerium der Finanzen
— Bundesministerium des Innern (ainult tsiviilkaubad)
— Bundesministerium für Gesundheit
— Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
— Bundesministerium der Justiz
— Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
— Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
— Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
— Bundesministerium der Verteidigung (muud kui sõjalise otstarbega kaubad)
— Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Eesti
— Vabariigi Presidendi Kantselei
— Eesti Vabariigi Riigikogu
— Eesti Vabariigi Riigikohus
— Riigikontroll
— Õiguskantsler
— Riigikantselei
— Rahvusarhiiv
— Haridus- ja Teadusministeerium
— Justiitsministeerium
— Kaitseministeerium
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— Keskkonnaministeerium
— Kultuuriministeerium
— Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
— Maaeluministeerium
— Rahandusministeerium
— Siseministeerium
— Sotsiaalministeerium
— Välisministeerium
— Keeleinspektsioon
— Riigiprokuratuur
— Teabeamet
— Maa-amet
— Keskkonnainspektsioon
— Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus
— Muinsuskaitseamet
— Patendiamet
— Tarbijakaitseamet
— Põllumajandusamet
— Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
— Veterinaar- ja Toiduamet
— Konkurentsiamet
— Maksu- ja Tolliamet
— Statistikaamet
— Kaitsepolitseiamet
— Politsei- ja Piirivalveamet
— Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
— Päästeamet
— Andmekaitse Inspektsioon
— Ravimiamet
— Sotsiaalkindlustusamet
— Töötukassa
— Terviseamet
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— Tööinspektsioon
— Lennuamet
— Maanteeamet
— Veeteede Amet
— Kaitseressursside Amet
— Toetuse väejuhatus
— Tehnilise Järelevalve Amet
Iirimaa
— President's Establishment
— Houses of the Oireachtas — [parlament]
— Department of the Taoiseach — [peaminister]
— Central Statistics Office
— Department of Finance
— Office of the Comptroller and Auditor General
— Office of the Revenue Commissioners
— Office of Public Works
— State Laboratory
— Office of the Attorney General
— Office of the Director of Public Prosecutions
— Valuation Office
— Office of the Commission for Public Service Appointments
— Public Appointments Service
— Office of the Ombudsman
— Chief State Solicitor's Office
— Department of Justice, Equality and Law Reform
— Courts Service
— Prisons Service
— Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
— Department of the Environment, Heritage and Local Government
— Department of Education and Science
— Department of Communications, Energy and Natural Resources
— Department of Agriculture, Fisheries and Food
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— Department of Transport
— Department of Health and Children
— Department of Enterprise, Trade and Employment
— Department of Arts, Sports and Tourism
— Department of Defence
— Department of Foreign Affairs
— Department of Social and Family Affairs
— Department of Community, Rural and Gaeltacht — [gaelikeelsed piirkonnad] Affairs
— Arts Council
— National Gallery
Kreeka
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
— Υπουργείο Ανάπτυξης
— Υπουργείο Δικαιοσύνης
— Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
— Υπουργείο Πολιτισμού
— Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
— Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
— Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
— Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
— Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
— Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης
— Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας
— Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
— Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
— Γενική Γραμματεία Ισότητας
— Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
— Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
— Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
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— Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
— Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
— Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
— Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας
— Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
— Εθνικό Τυπογραφείο
— Γενικό Χημείο του Κράτους
— Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας
— Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
— Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
— Πανεπιστήμιο Αιγαίου
— Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
— Πανεπιστήμιο Πατρών
— Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
— Πολυτεχνείο Κρήτης
— Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
— Αιγινήτειο Νοσοκομείο
— Αρεταίειο Νοσοκομείο
— Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
— Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού
— Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
— Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
— Γενικό Επιτελείο Στρατού
— Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
— Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
— Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
— Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
— Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
— Γενική Γραμματεία Εμπορίου
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Hispaania
— Presidencia del 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, Política Social y Deportes
— Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
— Ministerio de Trabajo e Inmigración
— Ministerio de la Presidencia
— Ministerio de Administraciones Públicas
— Ministerio de Cultura
— Ministerio de Sanidad y Consumo
— Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
— Ministerio de Vivienda
— Ministerio de Ciencia e Innovación
— Ministerio de Igualdad
Prantsusmaa
1) Ministeeriumid
— 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'État aux transports
— Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur
— Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
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— 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'État à la fonction publique
— Ministère chargé du logement et de la ville
— Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie
— Secrétariat d'État à l'outre-mer
— Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative
— Secrétariat d'État aux anciens combattants
— Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
— Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques
— Secrétariat d'État aux affaires européennes
— Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme
— Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme
— Secrétariat d'État à la politique de la ville
— Secrétariat d'État à la solidarité
— Secrétariat d'État en charge de l'industrie et de la consommation
— Secrétariat d'État en charge de l'emploi
— Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
— Secrétariat d'État en charge de l'écologie
— Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale
— Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire
2) Institutsioonid, sõltumatud asutused ja kohtualluvus
— Présidence de la République
— Assemblée Nationale
— Sénat
— Conseil constitutionnel
— Conseil économique et social
— Conseil supérieur de la magistrature
— Agence française contre le dopage
— Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
— Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
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— Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
— Autorité de sûreté nucléaire
— Autorité indépendante des marchés financiers
— Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
— Commission d'accès aux documents administratifs
— Commission consultative du secret de la défense nationale
— Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
— Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
— Commission nationale de déontologie de la sécurité
— Commission nationale du débat public
— Commission nationale de l'informatique et des libertés
— Commission des participations et des transferts
— Commission de régulation de l'énergie
— Commission de la sécurité des consommateurs
— Commission des sondages
— Commission de la transparence financière de la vie politique
— Conseil de la concurrence
— Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
— Conseil supérieur de l'audiovisuel
— Défenseur des enfants
— Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
— Haute autorité de santé
— Médiateur de la République
— Cour de justice de la République
— Tribunal des Conflits
— Conseil d'État
— Cours administratives d'appel
— Tribunaux administratifs
— Cour des Comptes
— Chambres régionales des Comptes
— Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (cour de cassation, cours d'appel, tribunaux d'instance et tribunaux de
grande instance)
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3) Riigiasutused
— Académie de France à Rome
— Académie de marine
— Académie des sciences d'outre-mer
— Académie des technologies
— Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
— Agence de biomédicine
— Agence pour l'enseignement du français à l'étranger
— Agence française de sécurité sanitaire des aliments
— Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
— Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
— Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
— Agences de l'eau
— Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers 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'Égalité des Chances
— Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
— Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
— Bibliothèque publique d'information
— 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 d'études de l'emploi
— Centre d'études supérieures de la sécurité sociale
— Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
— Centre hospitalier des Quinze-Vingts
— Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
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— Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
— Centre des Monuments Nationaux
— Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
— Centre national des arts plastiques
— Centre national de la cinématographie
— Centre National d'Études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
(CEMAGREF)
— 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 (CNRS)
— 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
— École centrale de Lille
— École 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 du Louvre
— École nationale d'administration
— École nationale de l'aviation civile (ENAC)
— École nationale des Chartes
— École nationale d'équitation
— École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
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— Écoles nationales d'ingénieurs
— École 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 techniques du théâtre
— École nationale supérieure des arts et industries textiles de 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)
— École nationale supérieure du paysage de Versailles
— École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
— École nationale supérieure de la sécurité sociale
— Écoles nationales vétérinaires
— École nationale de voile
— Écoles normales supérieures
— École polytechnique
— École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
— École de sylviculture Crogny (Aube)
— École de viticulture et d'œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)
— École de viticulture — Avize (Marne)
— Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon
— Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
— Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
— Fondation Carnegie
— Fondation Singer-Polignac
— Haras nationaux
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— Hôpital national de Saint-Maurice
— Institut des hautes études pour la science et la technologie
— Institut français d'archéologie orientale du Caire
— Institut géographique national
— Institut National de l'origine et de la qualité
— Institut national des hautes études de sécurité
— Institut de veille sanitaire
— Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
— Institut National d'Études Démographiques (INED)
— 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 (INPNPP)
— Institut national de la propriété industrielle
— Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
— Institut National de la Recherche Pédagogique (INRP)
— Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm)
— Institut national d'histoire de l'art (INHA)
— Institut national de recherches archéologiques préventives
— Institut National des Sciences de l'Univers
— Institut National des Sports et de l'Éducation Physique
— Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les
enseignements inadaptés
— 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
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— Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
— Institut supérieur de mécanique de Paris
— Institut Universitaire de Formation des Maîtres
— Musée de l'armée
— Musée Gustave-Moreau
— Musée national de la marine
— Musée national Jean-Jacques Henner
— Musée du Louvre
— Musée du Quai Branly
— Muséum National d'Histoire Naturelle
— Musée 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
— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
— Ordre national de la Légion d'honneur
— Palais de la découverte
— Parcs nationaux
— Universités
4) Muud riigiasutused
— Union des groupements d'achats publics (UGAP)
— Agence Nationale pour l'emploi (ANPE)
— Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
— Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
— Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
Horvaatia
— Croatian Parliament
— President of the Republic of Croatia
— Office of the President of the Republic of Croatia
— Office of the President of the Republic of Croatia after the expiry of the term of office
— Government of the Republic of Croatia
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— Offices of the Government of the Republic of Croatia
— Ministry of Economy
— Ministry of Regional Development and EU Funds
— Ministry of Finance
— Ministry of Defence
— Ministry of Foreign and European Affairs
— Ministry of the Interior
— Ministry of Justice
— Ministry of Public Administration
— Ministry of Entrepreneurship and Crafts
— Ministry of Labour and Pension System
— Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure
— Ministry of Agriculture
— Ministry of Tourism
— Ministry of Environmental and Nature Protection
— Ministry of Construction and Physical Planning
— Ministry of Veterans' Affairs
— Ministry of Social Policy and Youth
— Ministry of Health
— Ministry of Science, Education and Sports
— Ministry of Culture
— State administrative organisations
— County state administration offices
— Constitutional Court of the Republic of Croatia
— Supreme Court of the Republic of Croatia
— Courts
— State Judiciary Council
— State attorney's offices
— State Prosecutor's Council
— Ombudsman's offices
— State Commission for the Supervision of Public Procurement Procedures
— Croatian National Bank

L 356/1273

L 356/1274

ET

Euroopa Liidu Teataja

— State agencies and offices
— State Audit Office
Itaalia
1) Hankijad
— Presidenza del Consiglio dei Ministri
— Ministero degli Affari Esteri
— Ministero dell'Interno
— Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
— Ministero della Difesa
— Ministero dell'Economia e delle Finanze
— Ministero dello Sviluppo Economico
— Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
— Ministero dell'Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare
— Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
— Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
— Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca
— Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
2) Muud riigiasutused
— CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
Küpros
— Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
— Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
— Υπουργικό Συμβούλιο
— Βουλή των Αντιπροσώπων
— Δικαστική Υπηρεσία
— Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
— Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
— Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
— Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
— Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
— Γραφείο Προγραμματισμού
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— Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
— Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
— Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
— Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
— Υπουργείο Άμυνας
— Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
— Τμήμα Γεωργίας
— Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
— Τμήμα Δασών
— Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
— Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
— Μετεωρολογική Υπηρεσία
— Τμήμα Αναδασμού
— Υπηρεσία Μεταλλείων
— Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
— Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
— Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
— Αστυνομία
— Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
— Τμήμα Φυλακών
— Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
— Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
— Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Εργασίας
— Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
— Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
— Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
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— Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
— Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Επαρχιακές Διοικήσεις
— Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
— Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
— Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
— Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
— Πολιτική Άμυνα
— Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
— Υπηρεσία Ασύλου
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομικών
— Τελωνεία
— Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
— Στατιστική Υπηρεσία
— Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
— Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
— Κυβερνητικό Τυπογραφείο
— Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
— Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
— Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
— Τμήμα Δημοσίων Έργων
— Τμήμα Αρχαιοτήτων
— Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
— Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
— Τμήμα Οδικών Μεταφορών
— Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
— Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
— Υπουργείο Υγείας
— Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
— Γενικό Χημείο
— Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
— Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
— Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
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Läti
1) Ministeeriumid, eriülesannetega ministeeriumide sekretariaadid ja nende allasutused
— Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
— Satversmes aizsardzības birojs
2) Muud riiklikud asutused
— Augstākā tiesa
— Centrālā vēlēšanu komisija
— Finanšu un kapitāla tirgus komisija
— Latvijas Banka
— Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
— Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Satversmes tiesa
— Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Valsts kontrole
— Valsts prezidenta kanceleja
— Tiesībsarga birojs
— Nacionālā radio un televīzijas padome
— Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (muud riiklikud asutused, mis ei allu ministeeriumidele)
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Leedu
— Prezidentūros kanceliarija
— Seimo kanceliarija
— Asutused, millel on aruandekohustus parlamendi [Seimas] ees:
— Lietuvos mokslo taryba
— Seimo kontrolierių įstaiga
— Valstybės kontrolė
— Specialiųjų tyrimų tarnyba
— Valstybės saugumo departamentas
— Konkurencijos taryba
— Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
— Vertybinių popierių komisija
— Ryšių reguliavimo tarnyba
— Nacionalinė sveikatos taryba
— Etninės kultūros globos taryba
— Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
— Valstybinė kultūros paveldo komisija
— Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
— Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
— Valstybinė lietuvių kalbos komisija
— Vyriausioji rinkimų komisija
— Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
— Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
— Vyriausybės kanceliarija
— Asutused, millel on aruandekohustus valitsuse [Vyriausybė] ees:
— Ginklų fondas
— Informacinės visuomenės plėtros komitetas
— Kūno kultūros ir sporto departamentas
— Lietuvos archyvų departamentas
— Mokestinių ginčų komisija
— Statistikos departamentas
— Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
— Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba
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— Viešųjų pirkimų tarnyba
— Narkotikų kontrolės departamentas
— Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
— Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
— Valstybinė lošimų priežiūros komisija
— Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
— Vyriausioji administracinių ginčų komisija
— Draudimo priežiūros komisija
— Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
— Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras
— Konstitucinis Teismas
— Lietuvos bankas
— Aplinkos ministerija
— Keskkonnaministeeriumi [Aplinkos ministerija] allasutused:
— Generalinė miškų urėdija
— Lietuvos geologijos tarnyba
— Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
— Lietuvos standartizacijos departamentas
— Nacionalinis akreditacijos biuras
— Valstybinė metrologijos tarnyba
— Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
— Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
— Finansų ministerija
— Rahandusministeeriumi [Finansų ministerija] allasutused:
— Muitinės departamentas
— Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
— Valstybinė mokesčių inspekcija
— Finansų ministerijos mokymo centras
— Krašto apsaugos ministerija
— Kaitseministeeriumi [Krašto apsaugos ministerija] allasutused:
— Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas
— Centralizuota finansų ir turto tarnyba
— Karo prievolės administravimo tarnyba
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— Krašto apsaugos archyvas
— Krizių valdymo centras
— Mobilizacijos departamentas
— Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba
— Infrastruktūros plėtros departamentas
— Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras
— Lietuvos kariuomenė
— Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
— Kultūros ministerija
— Kultuuriministeeriumi [Kultūros ministerija] allasutused:
— Kultūros paveldo departamentas
— Valstybinė kalbos inspekcija
— Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
— Sotsiaalkindlustus- ja tööhõiveministeeriumi [Socialinės apsaugos ir darbo ministerija] allasutused:
— Garantinio fondo administracija
— Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
— Lietuvos darbo birža
— Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
— Trišalės tarybos sekretoriatas
— Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
— Darbo inspekcija
— Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
— Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
— Ginčų komisija
— Techninės pagalbos neįgaliesiems centras
— Neįgaliųjų reikalų departamentas
— Susisiekimo ministerija
— Transpordi- ja sideministeeriumi [Susisiekimo ministerija] allasutused:
— Lietuvos automobilių kelių direkcija
— Valstybinė geležinkelio inspekcija
— Valstybinė kelių transporto inspekcija
— Pasienio kontrolės punktų direkcija
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— Sveikatos apsaugos ministerija
— Tervishoiuministeeriumi [Sveikatos apsaugos ministerija] allasutused:
— Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
— Valstybinė ligonių kasa
— Valstybinė medicininio audito inspekcija
— Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
— Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba
— Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba
— Farmacijos departamentas
— Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
— Lietuvos bioetikos komitetas
— Radiacinės saugos centras
— Švietimo ir mokslo ministerija
— Haridus- ja Teadusministeeriumi [Švietimo ir mokslo ministerija] allasutused:
— Nacionalinis egzaminų centras
— Studijų kokybės vertinimo centras
— Teisingumo ministerija
— Justiitsministeeriumi [Teisingumo ministerija] allasutused:
— Kalėjimų departamentas
— Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba
— Europos teisės departamentas
— Ūkio ministerija
— Majandusministeeriumi [Ūkio ministerija] allasutused:
— Įmonių bankroto valdymo departamentas
— Valstybinė energetikos inspekcija
— Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
— Valstybinis turizmo departamentas
— Užsienio reikalų ministerija
— Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
— Vidaus reikalų ministerija
— Siseministeeriumi [Vidaus reikalų ministerija] allasutused:
— Asmens dokumentų išrašymo centras
— Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
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— Gyventojų registro tarnyba
— Policijos departamentas
— Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
— Turto valdymo ir ūkio departamentas
— Vadovybės apsaugos departamentas
— Valstybės sienos apsaugos tarnyba
— Valstybės tarnybos departamentas
— Informatikos ir ryšių departamentas
— Migracijos departamentas
— Sveikatos priežiūros tarnyba
— Bendrasis pagalbos centras
— Žemės ūkio ministerija
— Põllumajandusministeeriumi [Žemės ūkio ministerija] allasutused:
— Nacionalinė mokėjimo agentūra
— Nacionalinė žemės tarnyba
— Valstybinė augalų apsaugos tarnyba
— Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba
— Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba
— Žuvininkystės departamentas
— Teismai [kohtud]:
— Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
— Lietuvos apeliacinis teismas
— Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
— apygardų teismai
— apygardų administraciniai teismai
— apylinkių teismai
— Nacionalinė teismų administracija
— Generalinė prokuratūra
— Muud avaliku halduse keskasutused (institucijos [institutsioonid], įstaigos [asutused], tarnybos [ametid]):
— Aplinkos apsaugos agentūra
— Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
— Aplinkos projektų valdymo agentūra
— Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba
— Miško sanitarinės apsaugos tarnyba
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— Valstybinė miškotvarkos tarnyba
— Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras
— Lietuvos AIDS centras
— Nacionalinis organų transplantacijos biuras
— Valstybinis patologijos centras
— Valstybinis psichikos sveikatos centras
— Lietuvos sveikatos informacijos centras
— Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras
— Valstybinis aplinkos sveikatos centras
— Respublikinis mitybos centras
— Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras
— Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras
— Visuomenės sveikatos ugdymo centras
— Muitinės kriminalinė tarnyba
— Muitinės informacinių sistemų centras
— Muitinės laboratorija
— Muitinės mokymo centras
— Valstybinis patentų biuras
— Lietuvos teismo ekspertizės centras
— Centrinė hipotekos įstaiga
— Lietuvos metrologijos inspekcija
— Civilinės aviacijos administracija
— Lietuvos saugios laivybos administracija
— Transporto investicijų direkcija
— Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija
— Pabėgėlių priėmimo centras
Luksemburg
— Ministère d'État
— Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration
— Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
— Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
— Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
— Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
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— Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle
— Ministère de l'Égalité des chances
— Ministère de l'Environnement
— Ministère de la Famille et de l'Intégration
— Ministère des Finances
— Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
— Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
— Ministère de la Justice
— Ministère de la Santé
— Ministère de la Sécurité sociale
— Ministère des Transports
— Ministère du Travail et de l'Emploi
— Ministère des Travaux publics
Ungari
— Emberi Erőforrás Minisztériuma
— Földművelésügyi Minisztérium
— Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
— Honvédelmi Minisztérium
— Igazságügyi Minisztérium
— Nemzetgazdasági Minisztérium
— Külgazdasági és Külügyminisztérium
— Miniszterelnökség
— Miniszterelnöki Kabinetiroda
— Belügyminisztérium
— Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Malta
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
— Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education, Youth and Employment)
— Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
— Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)
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— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
— Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
— Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
— Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and
Information Technology)
— Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
Madalmaad
— Ministerie van Algemene Zaken
— Bestuursdepartement
— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
— Rijksvoorlichtingsdienst
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Bestuursdepartement
— Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
— Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
— Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
— Ministerie van Buitenlandse Zaken
— Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
— Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
— Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
— Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
— Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (kantslerile ja asekantslerile alluvad tugitalitused)
— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
— Ministerie van Defensie — (Kaitseministeerium)
— Bestuursdepartement
— Commando Diensten Centra (CDC)
— Defensie Telematica Organisatie (DTO)
— Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
— De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
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24.12.2016

— Defensie Materieel Organisatie (DMO)
— Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
— Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
— Ministerie van Economische Zaken
— Bestuursdepartement
— Centraal Planbureau (CPB)
— SenterNovem
— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
— Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
— Agentschap Telecom
— Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Oververheidsopdrachtgevers (PIANOo)
— Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
— Octrooicentrum Nederland
— Consumentenautoriteit
— Ministerie van Financiën
— Bestuursdepartement
— Belastingdienst Automatiseringscentrum
— Belastingdienst
— De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (Maksu- ja Tolliameti erinevad osakonnad kogu Madalmaades)
— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (sealhulgas Economische Controle dienst (ECD))
— Belastingdienst Opleidingen
— Dienst der Domeinen
— Ministerie van Justitie
— Bestuursdepartement
— Dienst Justitiële Inrichtingen
— Raad voor de Kinderbescherming
— Centraal Justitie Incasso Bureau
— Openbaar Ministerie
— Immigratie en Naturalisatiedienst
— Nederlands Forensisch Instituut
— Dienst Terugkeer & Vertrek
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— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bestuursdepartement
— Dienst Regelingen (DR)
— Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
— Algemene Inspectiedienst (AID)
— Dienst Landelijk Gebied (DLG)
— Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
— Bestuursdepartement
— Inspectie van het Onderwijs
— Erfgoedinspectie
— Centrale Financiën Instellingen
— Nationaal Archief
— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
— Onderwijsraad
— Raad voor Cultuur
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Bestuursdepartement
— Inspectie Werk en Inkomen
— Agentschap SZW
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— Bestuursdepartement
— Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
— Directoraat-generaal Personenvervoer
— Directoraat-generaal Water
— Centrale diensten (kesktalitused)
— Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat
— Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
— Rijkswaterstaat, Bestuur
— De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (kõik riikliku ehitustööde ja veemajanduse
peadirektoraadi piirkondlikud talitused)
— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (kõik riikliku ehitustööde ja veemajanduse
peadirektoraadi eritalitused)
— Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
— Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
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— Bouwdienst
— Corporate Dienst
— Data ICT Dienst
— Dienst Verkeer en Scheepvaart
— Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
— Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
— Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
— Waterdienst
— Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
— Port state Control
— Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
— Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
— Toezichthouder Beheer Eenheid Water
— Toezichthouder Beheer Eenheid Land
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Bestuursdepartement
— Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
— Directoraat-generaal Ruimte
— Directoraat-general Milieubeheer
— Rijksgebouwendienst
— VROM Inspectie
— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Bestuursdepartement
— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
— Inspectie Gezondheidszorg
— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
— Sociaal en Cultureel Planbureau
— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
— Tweede Kamer der Staten-Generaal
— Eerste Kamer der Staten-Generaal
— Raad van State
— Algemene Rekenkamer
— Nationale Ombudsman
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— Kanselarij der Nederlandse Orden
— Kabinet der Koningin
— Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken
Austria
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
— Bundesministerium für Finanzen
— Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
— Bundesministerium für Inneres
— Bundesministerium für Justiz
— Bundesministerium für Landesverteidigung
— Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
— Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
— Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
— Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
— Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
— Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
— Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
— Bundesbeschaffung G.m.b.H
— Bundesrechenzentrum G.m.b.H
Poola
— Kancelaria Prezydenta RP
— Kancelaria Sejmu RP
— Kancelaria Senatu RP
— Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
— Sąd Najwyższy
— Naczelny Sąd Administracyjny
— Wojewódzkie sądy administracyjne
— Sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne
— Trybunał Konstytucyjny
— Najwyższa Izba Kontroli
— Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
— Biuro Rzecznika Praw Dziecka
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— Biuro Ochrony Rządu
— Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
— Centralne Biuro Antykorupcyjne
— Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
— Ministerstwo Finansów
— Ministerstwo Gospodarki
— Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
— Ministerstwo Edukacji Narodowej
— Ministerstwo Obrony Narodowej
— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
— Ministerstwo Skarbu Państwa
— Ministerstwo Sprawiedliwości
— Ministerstwo Infrastruktury
— Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
— Ministerstwo Środowiska
— Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych
— Ministerstwo Zdrowia
— Ministerstwo Sportu i Turystyki
— Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
— Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
— Urząd Regulacji Energetyki
— Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
— Urząd Transportu Kolejowego
— Urząd Dozoru Technicznego
— Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
— Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
— Urząd Zamówień Publicznych
— Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
— Urząd Lotnictwa Cywilnego
— Urząd Komunikacji Elektronicznej
— Wyższy Urząd Górniczy
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— Główny Urząd Miar
— Główny Urząd Geodezji i Kartografii
— Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
— Główny Urząd Statystyczny
— Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
— Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
— Państwowa Komisja Wyborcza
— Państwowa Inspekcja Pracy
— Rządowe Centrum Legislacji
— Narodowy Fundusz Zdrowia
— Polska Akademia Nauk
— Polskie Centrum Akredytacji
— Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
— Polska Organizacja Turystyczna
— Polski Komitet Normalizacyjny
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych
— Komisja Nadzoru Finansowego
— Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
— Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
— Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
— Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
— Komenda Główna Policji
— Komenda Główna Straży Granicznej
— Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
— Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
— Główny Inspektorat Transportu Drogowego
— Główny Inspektorat Farmaceutyczny
— Główny Inspektorat Sanitarny
— Główny Inspektorat Weterynarii
— Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
— Agencja Wywiadu
— Agencja Mienia Wojskowego
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— Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
— Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
— Agencja Rynku Rolnego
— Agencja Nieruchomości Rolnych
— Państwowa Agencja Atomistyki
— Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
— Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
— Agencja Rezerw Materiałowych
— Narodowy Bank Polski
— Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
— Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
— Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
— Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
— Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe“
— Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
— Urzędy wojewódzkie
— Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ
administracji rządowej lub wojewoda
Portugal
— Presidência do Conselho de Ministros
— Ministério das Finanças e da Administração Pública
— Ministério da Defesa Nacional
— Ministério dos Negócios Estrangeiros
— Ministério da Administração Interna
— Ministério da Justiça
— Ministério da Economia e da Inovação
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
— Ministério da Educação
— Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
— Ministério da Cultura
— Ministério da Saúde
— Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
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— Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
— Presidença da Republica
— Tribunal Constitucional
— Tribunal de Contas
— Provedoria de Justiça
Rumeenia
— Administrația Prezidențială
— Senatul României
— Camera Deputaților
— Înalta Curte de Casație și Justiție
— Curtea Constituțională
— Consiliul Legislativ
— Curtea de Conturi
— Consiliul Superior al Magistraturii
— Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
— Secretariatul General al Guvernului
— Cancelaria Primului-Ministru
— Ministerul Afacerilor Externe
— Ministerul Economiei și Finanțelor
— Ministerul Justiției
— Ministerul Apărării
— Ministerul Internelor și Reformei Administrative
— Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
— Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
— Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
— Ministerul Transporturilor
— Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
— Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
— Ministerul Sănătății Publice
— Ministerul Culturii și Cultelor
— Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
— Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
— Serviciul Român de Informații
— Serviciul de Informații Externe
— Serviciul de Protecție și Pază
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— Serviciul de Telecomunicații Speciale
— Consiliul Național al Audiovizualului
— Consiliul Concurenței (CC)
— Direcția Națională Anticorupție
— Inspectoratul General de Poliție
— Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
— Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
— Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
— Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
— Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
— Autoritatea Navală Română
— Autoritatea Feroviară Română
— Autoritatea Rutieră Română
— Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
— Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
— Autoritatea Națională pentru Turism
— Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
— Autoritatea Națională pentru Tineret
— Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică
— Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
— Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale
— Autoritatea Electorală Permanentă
— Agenția pentru Strategii Guvernamentale
— Agenția Națională a Medicamentului
— Agenția Națională pentru Sport
— Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
— Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
— Agenția Română pentru Conservarea Energiei
— Agenția Națională pentru Resurse Minerale
— Agenția Română pentru Investiții Străine
— Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
— Agenția Națională a Funcționarilor Publici
— Agenția Națională de Administrare Fiscală
— Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
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— Agenția Națională Anti-doping
— Agenția Nucleară
— Agenția Națională pentru Protecția Familiei
— Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei
— Agenția Națională pentru Protecția Mediului
— Agenția Națională Antidrog
Sloveenia
— Predsednik Republike Slovenije
— Državni zbor Republike Slovenije
— Državni svet Republike Slovenije
— Varuh človekovih pravic
— Ustavno sodišče Republike Slovenije
— Računsko sodišče Republike Slovenije
— Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
— Slovenska akademija znanosti in umetnosti
— Vladne službe
— Ministrstvo za finance
— Ministrstvo za notranje zadeve
— Ministrstvo za zunanje zadeve
— Ministrstvo za obrambo
— Ministrstvo za pravosodje
— Ministrstvo za gospodarstvo
— Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
— Ministrstvo za promet
— Ministrstvo za okolje in prostor
— Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
— Ministrstvo za zdravje
— Ministrstvo za javno upravo
— Ministrstvo za šolstvo in šport
— Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
— Ministrstvo za kulturo
— Vrhovno sodišče Republike Slovenije
— višja sodišča
— okrožna sodišča
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— okrajna sodišča
— Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
— Okrožna državna tožilstva
— Državno pravobranilstvo
— Upravno sodišče Republike Slovenije
— Višje delovno in socialno sodišče
— delovna sodišča
— Davčna uprava Republike Slovenije
— Carinska uprava Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
— Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
— Uprava Republike Slovenije za javna plačila
— Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
— Policija
— Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
— General štab Slovenske vojske
— Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
— Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
— Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
— Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
— Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
— Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
— Tržni inšpektorat Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
— Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
— Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
— Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
— Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
— Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
— Veterinarska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
— Direkcija Republike Slovenije za ceste
— Prometni inšpektorat Republike Slovenije
— Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
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— Agencija Republike Slovenije za okolje
— Geodetska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
— Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
— Inšpektorat Republike Slovenije za delo
— Zdravstveni inšpektorat
— Urad Republike Slovenije za kemikalije
— Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
— Urad Republike Slovenije za meroslovje
— Urad za visoko šolstvo
— Urad Republike Slovenije za mladino
— Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
— Arhiv Republike Slovenije
— Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
— Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
— Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
— Služba vlade za zakonodajo
— Služba vlade za evropske zadeve
— Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
— Urad vlade za komuniciranje
— Urad za enake možnosti
— Urad za verske skupnosti
— Urad za narodnosti
— Urad za makroekonomske analize in razvoj
— Statistični urad Republike Slovenije
— Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
— Protokol Republike Slovenije
— Urad za varovanje tajnih podatkov
— Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
— Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
— Informacijski pooblaščenec
— Državna volilna komisija
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Slovakkia
Ministeeriumid ja muud keskvalitsusasutused, millele on osutatud valitsuse ja keskvalitsuse haldusasutuste tegevuse
struktuuri käsitlevas seaduses nr 575/2001 Coll., mida on täpsustatud hilisemates määrustes:
— Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
— Národná rada Slovenskej republiky
— Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo financií Slovenskej republiky
— Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
— Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
— Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
— Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
— Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
— Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
— Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
— Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
— Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
— Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
— Úrad vlády Slovenskej republiky
— Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
— Štatistický úrad Slovenskej republiky
— Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
— Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
— Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
— Úrad pre verejné obstarávanie
— Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
— Národný bezpečnostný úrad
— Ústavný súd Slovenskej republiky
— Najvyšší súd Slovenskej republiky
— Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
— Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
— Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

— Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
— Úrad pre finančný trh
— Úrad na ochranu osobných údajov
— Kancelária verejného ochrancu práv
Soome
— Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet
— Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet
— Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE
— Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen
— Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet
— Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket
— Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet
— Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK
— Rautatievirasto – Järnvägsverket
— Tiehallinto – Vägförvaltningen
— Viestintävirasto – Kommunikationsverket
— Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet
— Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket
— Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket
— Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket
— Oikeusministeriö – Justitieministeriet
— Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå
— Tuomioistuimet – domstolar
— Korkein oikeus – Högsta domstolen
— Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen
— Hovioikeudet – hovrätter
— Käräjäoikeudet – tingsrätter
— Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar
— Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen
— Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen
— Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen
— Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
— Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet

L 356/1299

L 356/1300

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

— HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI –
Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
— Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå
— Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
— Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral
— Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral
— Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet
— Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen
— Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor
— Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket
— Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
— Rikoksentorjuntaneuvosto – Rådet för brottsförebyggande
— Saamelaiskäräjät – Sametinget
— Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet
— Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
— Opetusministeriö – Undervisningsministeriet
— Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen
— Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå
— Puolustusministeriö – Försvarsministeriet
— Puolustusvoimat – Försvarsmakten
— Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet
— Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen
— Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen
— Liikkuva poliisi – Rörliga polisen
— Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet
— Lääninhallitukset – Länstyrelserna
— Suojelupoliisi – Skyddspolisen
— Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan
— Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral
— Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral
— Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors
— Pelastusopisto – Räddningsverket
— Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket
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— Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket
— Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral
— Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet
— Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
— Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet
— Lääkelaitos – Läkemedelsverket
— Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården
— Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen
— Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet
— Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling
— Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral
— Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för socialoch hälsovården Stakes
— Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen
— Työ- ja elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsministeriet
— Kuluttajavirasto – Konsumentverket
— Kilpailuvirasto – Konkurrensverket
— Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen
— Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå
— Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande
— Energiamarkkinavirasto – Energimarknadsverket
— Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen
— Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen
— Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen
— Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande
— Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen
— Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus – Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och
innovationer
— Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen
— Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral
— Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden
— Työneuvosto – Arbetsrådet
— Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå
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— Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet
— Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli
— Valtiovarainministeriö – Finansministeriet
— Valtiokonttori – Statskontoret
— Verohallinto – Skatteförvaltningen
— Tullilaitos – Tullverket
— Tilastokeskus – Statistikcentralen
— Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral
— Ympäristöministeriö – Miljöministeriet
— Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral
— Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
— Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk
Rootsi
A
— Affärsverket svenska kraftnät
— Akademien för de fria konsterna
— Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
— Allmänna pensionsfonden
— Allmänna reklamationsnämnden
— Ambassader
— Ansvarsnämnd, statens
— Arbetsdomstolen
— Arbetsförmedlingen
— Arbetsgivarverk, statens
— Arbetslivsinstitutet
— Arbetsmiljöverket
— Arkitekturmuseet
— Arrendenämnder
— Arvsfondsdelegationen
B
— Banverket
— Barnombudsmannen
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— Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
— Bergsstaten
— Biografbyrå, statens
— Biografiskt lexikon, svenskt
— Birgittaskolan
— Blekinge tekniska högskola
— Bokföringsnämnden
— Bolagsverket
— Bostadsnämnd, statens
— Bostadskreditnämnd, statens
— Boverket
— Brottsförebyggande rådet
— Brottsoffermyndigheten
C
— Centrala studiestödsnämnden
D
— Danshögskolan
— Datainspektionen
— Departementen
— Domstolsverket
— Dramatiska institutet
E
— Ekeskolan
— Ekobrottsmyndigheten
— Ekonomistyrningsverket
— Ekonomiska rådet
— Elsäkerhetsverket
— Energimarknadsinspektionen
— Energimyndighet, statens
— EU/FoU-rådet
— Exportkreditnämnden
— Exportråd, Sveriges
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F
— Fastighetsmäklarnämnden
— Fastighetsverk, statens
— Fideikommissnämnden
— Finansinspektionen
— Finanspolitiska rådet
— Finsk-svenska gränsälvskommissionen
— Fiskeriverket
— Flygmedicincentrum
— Folkhälsoinstitut, statens
— Fonden för fukt- och mögelskador
— Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
— Folke Bernadotte Akademin
— Forskarskattenämnden
— Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
— Fortifikationsverket
— Forum för levande historia
— Försvarets materielverk
— Försvarets radioanstalt
— Försvarets underrättelsenämnd
— Försvarshistoriska museer, statens
— Försvarshögskolan
— Försvarsmakten
— Försäkringskassan
G
— Gentekniknämnden
— Geologiska undersökning
— Geotekniska institut, statens
— Giftinformationscentralen
— Glesbygdsverket
— Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning
— Granskningsnämnden för radio och TV
— Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
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— Gymnastik- och Idrottshögskolan
— Göteborgs universitet
H
— Handelsflottans kultur- och fritidsråd
— Handelsflottans pensionsanstalt
— Handelssekreterare
— Handelskamrar, auktoriserade
— Handikappombudsmannen
— Handikappråd, statens
— Harpsundsnämnden
— Haverikommission, statens
— Historiska museer, statens
— Hjälpmedelsinstitutet
— Hovrätterna
— Hyresnämnder
— Häktena
— Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
— Högskolan Dalarna
— Högskolan i Borås
— Högskolan i Gävle
— Högskolan i Halmstad
— Högskolan i Kalmar
— Högskolan i Karlskrona/Ronneby
— Högskolan i Kristianstad
— Högskolan i Skövde
— Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
— Högskolan på Gotland
— Högskolans avskiljandenämnd
— Högskoleverket
— Högsta domstolen
I
— ILO kommittén
— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
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— Inspektionen för strategiska produkter
— Institut för kommunikationsanalys, statens
— Institut för psykosocial medicin, statens
— Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
— Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
— Institutet för rymdfysik
— Institutet för tillväxtpolitiska studier
— Institutionsstyrelse, statens
— Insättningsgarantinämnden
— Integrationsverket
— Internationella programkontoret för utbildningsområdet
J
— Jordbruksverk, statens
— Justitiekanslern
— Jämställdhetsombudsmannen
— Jämställdhetsnämnden
— Järnvägar, statens
— Järnvägsstyrelsen
K
— Kammarkollegiet
— Kammarrätterna
— Karlstads universitet
— Karolinska Institutet
— Kemikalieinspektionen
— Kommerskollegium
— Konjunkturinstitutet
— Konkurrensverket
— Konstfack
— Konsthögskolan
— Konstnärsnämnden
— Konstråd, statens
— Konsulat
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— Konsumentverket
— Krigsvetenskapsakademin
— Krigsförsäkringsnämnden
— Kriminaltekniska laboratorium, statens
— Kriminalvården
— Krisberedskapsmyndigheten
— Kristinaskolan
— Kronofogdemyndigheten
— Kulturråd, statens
— Kungl. Biblioteket
— Kungl. Konsthögskolan
— Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
— Kungl. Tekniska högskolan
— Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
— Kungl Vetenskapsakademin
— Kustbevakningen
— Kvalitets- och kompetensråd, statens
— Kärnavfallsfondens styrelse
L
— Lagrådet
— Lantbruksuniversitet, Sveriges
— Lantmäteriverket
— Linköpings universitet
— Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
— Livsmedelsverk, statens
— Livsmedelsekonomiska institutet
— Ljud- och bildarkiv, statens
— Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
— Lotteriinspektionen
— Luftfartsverket
— Luftfartsstyrelsen
— Luleå tekniska universitet
— Lunds universitet
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— Läkemedelsverket
— Läkemedelsförmånsnämnden
— Länsrätterna
— Länsstyrelserna
— Lärarhögskolan i Stockholm
M
— Malmö högskola
— Manillaskolan
— Maritima muséer, statens
— Marknadsdomstolen
— Medlingsinstitutet
— Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
— Migrationsverket
— Militärhögskolor
— Mittuniversitetet
— Moderna museet
— Museer för världskultur, statens
— Musikaliska Akademien
— Musiksamlingar, statens
— Myndigheten för handikappolitisk samordning
— Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
— Myndigheten för skolutveckling
— Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
— Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
— Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
— Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
— Mälardalens högskola
N
— Nationalmuseum
— Nationellt centrum för flexibelt lärande
— Naturhistoriska riksmuseet
— Naturvårdsverket
— Nordiska Afrikainstitutet
— Notarienämnden
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— Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
— Nämnden för statligt stöd till trossamfund
— Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
— Nämnden mot diskriminering
— Nämnden för elektronisk förvaltning
— Nämnden för RH anpassad utbildning
— Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
— Oljekrisnämnden
— Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
— Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
— Operahögskolan i Stockholm
P
— Patent- och registreringsverket
— Patentbesvärsrätten
— Pensionsverk, statens
— Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
— Pliktverk, Totalförsvarets
— Polarforskningssekretariatet
— Post- och telestyrelsen
— Premiepensionsmyndigheten
— Presstödsnämnden
R
— Radio- och TV–verket
— Rederinämnden
— Regeringskansliet
— Regeringsrätten
— Resegarantinämnden
— Registernämnden
— Revisorsnämnden
— Riksantikvarieämbetet
— Riksarkivet
— Riksbanken
— Riksdagsförvaltningen
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— Riksdagens ombudsmän
— Riksdagens revisorer
— Riksgäldskontoret
— Rikshemvärnsrådet
— Rikspolisstyrelsen
— Riksrevisionen
— Rikstrafiken
— Riksutställningar, Stiftelsen
— Riksvärderingsnämnden
— Rymdstyrelsen
— Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
— Räddningsverk, statens
— Rättshjälpsmyndigheten
— Rättshjälpsnämnden
— Rättsmedicinalverket
S
— Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
— Sameskolstyrelsen och sameskolor
— Sametinget
— SIS, Standardiseringen i Sverige
— Sjöfartsverket
— Skatterättsnämnden
— Skatteverket
— Skaderegleringsnämnd, statens
— Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
— Skogsstyrelsen
— Skogsvårdsstyrelserna
— Skogs och lantbruksakademien
— Skolverk, statens
— Skolväsendets överklagandenämnd
— Smittskyddsinstitutet
— Socialstyrelsen
— Specialpedagogiska institutet
— Specialskolemyndigheten
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— Språk- och folkminnesinstitutet
— Sprängämnesinspektionen
— Statistiska centralbyrån
— Statskontoret
— Stockholms universitet
— Stockholms internationella miljöinstitut
— Strålsäkerhetsmyndigheten
— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
— Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
— Styrelsen för Samefonden
— Styrelsen för psykologiskt försvar
— Stängselnämnden
— Svenska institutet
— Svenska institutet för europapolitiska studier
— Svenska ESF rådet
— Svenska Unescorådet
— Svenska FAO kommittén
— Svenska Språknämnden
— Svenska Skeppshypotekskassan
— Svenska institutet i Alexandria
— Sveriges författarfond
— Säkerhetspolisen
— Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
— Södertörns högskola
T
— Taltidningsnämnden
— Talboks- och punktskriftsbiblioteket
— Teaterhögskolan i Stockholm
— Tingsrätterna
— Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
— Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
— Totalförsvarets forskningsinstitut
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— Totalförsvarets pliktverk
— Tullverket
— Turistdelegationen
U
— Umeå universitet
— Ungdomsstyrelsen
— Uppsala universitet
— Utlandslönenämnd, statens
— Utlänningsnämnden
— Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
— Utrikesnämnden
— Utsädeskontroll, statens
V
— Valideringsdelegationen
— Valmyndigheten
— Vatten- och avloppsnämnd, statens
— Vattenöverdomstolen
— Verket för förvaltningsutveckling
— Verket för högskoleservice
— Verket för innovationssystem (VINNOVA)
— Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
— Vetenskapsrådet
— Veterinärmedicinska anstalt, statens
— Veterinära ansvarsnämnden
— Väg- och transportforskningsinstitut, statens
— Vägverket
— Vänerskolan
— Växjö universitet
— Växtsortnämnd, statens
Å
— Åklagarmyndigheten
— Åsbackaskolan
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Ö
— Örebro universitet
— Örlogsmannasällskapet
— Östervångsskolan
— Överbefälhavaren
— Överklagandenämnden för högskolan
— Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
— Överklagandenämnden för studiestöd
— Överklagandenämnden för totalförsvaret
Ühendkuningriik
— 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
— 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
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— 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)
— Occupational Pensions Regulatory Authority
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— 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
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— Supreme Court Group (England and Wales)
— Transport Tribunal
— The National Archives
— National Audit Office
— National Savings and Investments
— National School of Government
— 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
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— 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
— 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
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— 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
— 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
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LOETELU BELGIA, BULGAARIA, TŠEHHI VABARIIGI, TAANI, SAKSAMAA, EESTI, KREEKA, HISPAANIA,
PRANTSUSMAA, HORVAATIA, IIRIMAA, ITAALIA, KÜPROSE, LÄTI, LEEDU, LUKSEMBURGI, UNGARI,
MALTA, MADALMAADE, AUSTRIA, POOLA, PORTUGALI, RUMEENIA, SLOVEENIA, SLOVAKKIA, SOOME,
ROOTSI JA ÜHENDKUNINGRIIGI KAITSEMINISTEERIUMIDE JA KAITSE- VÕI JULGEOLEKUASUTUSTE
OSTETAVAST VARUSTUSEST JA SEADMETEST, MIS ON HÕLMATUD KÄESOLEVA LEPINGU VI
JAOTISEGA

Käesoleva varustuse loetelus osutatakse kombineeritud nomenklatuurile komisjoni määruse (EÜ) nr 213/2008 (ühtse
riigihangete klassifikaatori kohta) IV lisa tähenduses (Euroopa Liidu Teataja L 74, 15.3.2008, lk 1).

Grupp 25:

Sool; väävel; mullad ja kivimid; krohvimismaterjalid, lubi ja tsement

Grupp 26:

Maagid, räbu ja tuhk

Grupp 27:

Mineraalkütused; mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mineraalvahad,
välja arvatud:
ex 27.10: spetsiaalsed mootorikütused

Grupp 28:

Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete elementide ja
isotoopide orgaanilised ja anorgaanilised ühendid,
välja arvatud:
ex 28.09: lõhkeained
ex 28.13: lõhkeained
ex 28.14: pisargaas
ex 28.28: lõhkeained
ex 28.32: lõhkeained
ex 28.39: lõhkeained
ex 28.50: mürgised tooted
ex 28.51: mürgised tooted
ex 28.54: lõhkeained

Grupp 29:

Orgaanilised kemikaalid,
välja arvatud:
ex 29.03: lõhkeained
ex 29.04: lõhkeained
ex 29.07: lõhkeained
ex 29.08: lõhkeained
ex 29.11: lõhkeained
ex 29.12: lõhkeained
ex 29.13: mürgised tooted
ex 29.14: mürgised tooted
ex 29.15: mürgised tooted
ex 29.21: mürgised tooted
ex 29.22: mürgised tooted
ex 29.23: mürgised tooted
ex 29.26: lõhkeained
ex 29.27: mürgised tooted
ex 29.29: lõhkeained
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Grupp 30:

Farmaatsiatooted

Grupp 31:

Väetised

Grupp 32:

Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid;
kitt ja muud mastiksid; tint

Grupp 33:

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid

Grupp 34:

Seep, orgaanilised pindaktiivsed ained, pesemisvahendid, määrdeained, tehisvahad ja vahavalmisti
sed, poleerimis- ja puhastusvahendid, küünlad jms tooted, voolimispastad, stomatoloogiline vaha

Grupp 35:

Valkained, liimid, ensüümid

Grupp 37:

Foto- ja kinokaubad

Grupp 38:

Mitmesugused keemiatooted,
välja arvatud:
ex 38.19: mürgised tooted

Grupp 39:

Tehisvaigud ja plastid, tselluloosiestrid ja -eetrid, neist saadud tooted,
välja arvatud:
ex 39.03: lõhkeained

Grupp 40:

Kummi, sünteeskummi, factice ja neist valmistatud tooted,välja arvatud:
välja arvatud:
ex 40.11: kuulikindlad rehvid

Grupp 41:

Toornahad (v.a karusnahad) ja nahk

Grupp 42:

Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.
a jämesiidist)

Grupp 43:

Karusnahk, tehiskarusnahk ja nendest valmistatud tooted

Grupp 44:

Puit ja puittooted; puusüsi

Grupp 45:

Kork ja korgist tooted

Grupp 46:

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

Grupp 47:

Paberi toorained

Grupp 48:

Paber ja papp, paberimassist, paberist või papist tooted
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Grupp 49:

Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted, käsikirjad, masinakirjatekstid ning plaanid ja joonised

Grupp 65:

Peakatted ja nende osad

Grupp 66:

Vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad

Grupp 67:

Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled, tooted juustest

Grupp 68:

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted

Grupp 69:

Keraamikatooted

Grupp 70:

Klaas ja klaastooted

Grupp 71:

Pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetallidega plakeeritud metallid ja nendest
valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid

Grupp 73:

Raud ja teras ja nendest valmistatud tooted

Grupp 74:

Vask ja vasktooted

Grupp 75:

Nikkel ja nikkeltooted

Grupp 76:

Alumiinium ja alumiiniumtooted

Grupp 77:

Magneesium ja berüllium ja nendest valmistatud tooted

Grupp 78:

Plii ja pliitooted

Grupp 79:

Tsink ja tsinktooted

Grupp 80:

Tina ja tinatooted

Grupp 81:

Muud metallurgias kasutatavad mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted

Grupp 82:

Mitteväärismetallist tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid; nende osad,
välja arvatud:
ex 82.05: tööriistad
ex 82.07: tööriistad, osad

Grupp 83:

Mitmesugused mitteväärismetallist tooted
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Katlad, masinad ja mehhaanilised seadmed; nende osad,
välja arvatud:
ex 84.06: mootorid
ex 84.08: muud mootorid
ex 84.45: seadmed
ex 84.53: automaatsed andmetöötlusseadmed
ex 84.55: rubriiki nr 84.53 kuuluvate masinate osad
ex 84.59: tuumareaktorid

Grupp 85:

Elektrimasinad ja -seadmed; nende osad,
välja arvatud:
ex 85.13: telekommunikatsiooniseadmed
ex 85.15: saateaparatuur

Grupp 86:

Raudtee- ja trammivedurid, -veerem ning nende osad; raudtee- ja trammiteeseadmed ja -tarvikud;
mitmesugused liikluskorraldusseadmed (mitteelektrilised),
välja arvatud:
ex 86.02: elektrilised soomusvedurid
ex 86.03: muud soomusvedurid
ex 86.05: soomusvagunid
ex 86.06: remondivagunid
ex 86.07: vagunid

Grupp 87:

Sõidukid, v.a raudtee- ja trammiveerem, ning nende osad,
välja arvatud:
ex 87.08: tankid ja muud soomukid
ex 87.01: traktorid
ex 87.02: sõjaväesõidukid
ex 87.03: hooldeveokid
ex 87.09: mootorrattad
ex 87.14: haagised

Grupp 89:

Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid,
välja arvatud:
ex 89.01 A: sõjalaevad

Grupp 90:

Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur;
nende osad,
välja arvatud:
ex 90.05: binoklid
ex 90.13: mitmesugused instrumendid, laserid
ex 90.14: kaugusmõõtjad
ex 90.28: elektrotehnilised ja elektroonika mõõteaparaadid
ex 90.11: mikroskoobid
ex 90.17: meditsiinilised instrumendid
ex 90.18: mehhaanilised raviseadmed
ex 90.19: ortopeedilised seadmed
ex 90.20: röntgenaparatuur
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Grupp 91:

Käekellade ja kellade tootmine

Grupp 92:

Muusikariistad, heli salvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja heli salvestus- ja taasesitusseadmed,
selliste toodete osad ja tarvikud

Grupp 94:

Mööbel ja mööblidetailid; madratsid, madratsialused, padjad ja muud täistopitud mööblilisandid,
välja arvatud:
ex 94.01 A: õhusõidukite istmed

Grupp 95:

Nikerdus- ja voolimismaterjalid ning neist valmistatud tooted

Grupp 96:

Luuad, harjad, pintslid, puudritupsud ja sõelad

Grupp 98:

Mitmesugused tööstustooted

2. ALAJAGU

KESKVALITSUSEST MADALAMA TASEME VALITSUSASUTUSED

Käesoleva lepingu VI jaotist kohaldatakse keskvalitsusest madalama taseme valitsusasutuste suhtes, millele on osutatud
käesolevas alajaos, seoses allpool märgitud kaupade, teenuste ja ehitusteenuste hangetega, kui käesoleva lepingu artikli
173 lõigete 6–8 kohane hanke hinnanguline väärtus on võrdne alljärgneva piirmääraga või ületab seda:
Kaubad:
Täpsustatud 4. alajaos
Piirmäär 200 000 SDR
Teenused:
Täpsustatud 5. alajaos
Piirmäär 200 000 SDR
Ehitusteenused
Täpsustatud 6. alajaos
Piirmäär 5 000 000 SDR
Hankijad:
1. Kõik piirkondlikud võrgustiku sektori hankijad
2. Kõik kohalikud võrgustiku sektori hankijad
3. Kõik võrgustiku sektori hankijad, mis on Euroopa Liidu riigihangete direktiivide määratluse kohased avalik-õiguslikud
isikud
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Käesoleva alajao märkused
„Avalik-õiguslik isik“ on mis tahes isik,
— mis on asutatud üldistes huvides ega tegele tööstuse ega kaubandusega,
— mis on juriidiline isik ning
— mida põhiliselt rahastavad riik, piirkondlikud või kohalikud omavalitsused või teised avalik-õiguslikud isikud või
mille juhtimist need isikud kontrollivad või millel on haldus-, juhtimis- või järelevalveorgan, mille liikmetest üle
poole nimetab riik, piirkondlik või kohalik omavalitsus või teised avalik-õiguslikud isikud.
Lisatud on soovituslik nimekiri nendest klassikalise sektori hankijatest, kes on avalik-õiguslikud isikud.

SOOVITUSLIKUD NIMEKIRJAD KLASSIKALISE SEKTORI HANKIJATEST, KES ON EUROOPA LIIDU
RIIGIHANGETE DIREKTIIVIDE KOHASELT AVALIK-ÕIGUSLIKUD ISIKUD

Belgia
Asutused

A
— Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
— Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
— Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
— Agence wallonne à l'Exportation
— Agence wallonne des Télécommunications
— Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
— Aquafin
— Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces —Algemeen –Rijksarchief en Rijksarchief in
de Provinciën Astrid
B
— Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België
— Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Berlaymont 2000
— Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bilbliotheek Albert I
— Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté — Net–Brussel — Gewestelijke – Agentschap voor Netheid
— Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie en Restitutiebureau
— Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau
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C
— Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
— Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden
— Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging van
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises
de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen
voor Binnenscheepvaart
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises
de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations
(appelée habituellement „Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes“) —
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings— en Lossingson
dernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd
„Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten“)
— Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie
— Centre de recherches agronomiques de Gembloux
— Centre hospitalier de Mons
— Centre hospitalier de Tournai
— Centre hospitalier universitaire de Liège
— Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
— Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding
— Centre régional d'Aide aux Communes
— Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
— Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
— Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz — Controlecomité voor Elekticiteit en Gas
— Comité national de l'Énergie — Nationaal Comité voor de Energie
— Commissariat général aux Relations internationales
— Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
— Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
— Conseil central de l'Économie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
— Conseil économique et social de la Région wallonne
— Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad
— Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie
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— Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de
kleine en middelgrote Ondernemingen
— Conseil supérieur des Classes moyennes
— Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie
D
— Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
— Dienst voor de Scheepvaart
— Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
— Domus Flandria
E
— Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté
française
— Export Vlaanderen
F
— Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
— Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
— Fonds bijzondere Jeugdbijstand
— Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
— Fonds culturele Infrastructuur
— Fonds de Participation
— Fonds de Vieillissement — Zilverfonds
— Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
— Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
— Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfonds voor de
Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
— Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen
— Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises
— Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote
Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
— Fonds Film in Vlaanderen
— Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
— Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmij
nenschade
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— Fonds piscicole de Wallonie
— Fonds pour le Financement des Prêts à des États étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde
Staten
— Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens
— Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales —Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds
van de gemeentelijke Thesaurieën
— Fonds voor flankerend economisch Beleid
— Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau
souterraine
G
— Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
— Grindfonds
H
— Herplaatsingfonds
— Het Gemeenschapsonderwijs
— Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten
I
— Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie
— Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie
— Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
— Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer
— Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte aëronomie
— Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
— Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen
— Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring
— Institut du Patrimoine wallon
— Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
— Institut géographique national — Nationaal geografisch Instituut
— Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van
ondergrondse Vergassing
— Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen
— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van
publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
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— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van
publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
— Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstan
digheden
— Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
— Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
— Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie
— 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
— Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
— Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
J
— Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België
K
— Kind en Gezin
— Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
L
— Loterie nationale — Nationale Loterij
M
— Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
— Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden- Afrika
— Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
— Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België
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O
— Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België
— Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele
Actie van het Ministerie van Defensie
— Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi
— Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen
— Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen
en de Landsbonden van Ziekenfondsen
— Office de la Naissance et de l'Enfance
— Office de Promotion du Tourisme
— Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
— Office for Foreign Investors in Wallonia
— Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
— Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekerheid
van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
— Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
— Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst
— Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
— Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
— Office régional pour le Financement des Investissements communaux
— Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
— Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
— Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België
— Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en
Splijtstoffen
P
— Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten
— Participatiemaatschappij Vlaanderen
— Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij
R
— Radio et Télévision belge de la Communauté française
— Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea
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S
— Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk Dienst
voor Brandweer en dringende medische Hulp
— Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwinkkelingslanden
— Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
— Société de Garantie régionale
— Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
— Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées —Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
en erkende maatschappijen
— Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
— Société publique de Gestion de l'Eau
— Société wallonne du Logement et sociétés agréées
— Sofibail
— Sofibru
— Sofico
T
— Théâtre national
— Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntschouwburg
— Toerisme Vlaanderen
— Tunnel Liefkenshoek
U
— Universitair Ziekenhuis Gent
V
— Vlaams Commissariaat voor de Media
— Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
— Vlaams Egalisatie Rente Fonds
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— Vlaamse Hogescholenraad
— Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
— Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
— Vlaamse interuniversitaire Raad
— Vlaamse Landmaatschappij
— Vlaamse Milieuholding
— Vlaamse Milieumaatschappij
— Vlaamse Onderwijsraad
— Vlaamse Opera
— Vlaamse Radio- en Televisieomroep
— Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
— Vlaams Fonds voor de Lastendelging
— Vlaams Fonds voor de Letteren
— Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
— Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
— Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
— Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
— Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
— Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
— Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
— Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
— Vlaams Zorgfonds
— Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen
Bulgaaria
Asutused
— Икономически и социален съвет
— Национален осигурителен институт
— Национална здравноосигурителна каса
— Български червен кръст
— Българска академия на науките
— Национален център за аграрни науки
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— Български институт за стандартизация
— Българско национално радио
— Българска национална телевизия
Kategooriad
Riigiettevõtted õigusakti „Търговския закон“ (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991) artikli 62 lõike 3 tähenduses:
— Национална компания „Железопътна инфраструктура“
— ДП „Пристанищна инфраструктура“
— ДП „Ръководство на въздушното движение“
— ДП „Строителство и възстановяване“
— ДП „Транспортно строителство и възстановяване“
— ДП „Съобщително строителство и възстановяване“
— ДП „Радиоактивни отпадъци“
— ДП „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“
— ДП „Български спортен тотализатор“
— ДП „Държавна парично-предметна лотария“
— ДП „Кабиюк“, Шумен
— ДП „Фонд затворно дело“
— Държавни дивечовъдни станции
Riiklikud ülikoolid, mis on asutatud õigusakti „Закона за висшето образование“ (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995) artikli 13
alusel:
— Аграрен университет – Пловдив
— Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
— Академия на Министерството на вътрешните работи
— Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
— Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
— Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
— Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
— Военна академия „Г. С. Раковски“ – София
— Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
— Икономически университет – Варна
— Колеж по телекомуникации и пощи – София
— Лесотехнически университет – София
— Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
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— Медицински университет – Плевен
— Медицински университет – Пловдив
— Медицински университет – София
— Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
— Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
— Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
— Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
— Национална художествена академия – София
— Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
— Русенски университет „Ангел Кънчев“
— Софийски университет „Св. Климент Охридски“
— Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София
— Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
— Технически университет – Варна
— Технически университет – Габрово
— Технически университет – София
— Tракийски университет – Стара Загора
— Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
— Университет за национално и световно стопанство – София
— Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
— Университет по хранителни технологии – Пловдив
— Химико-технологичен и металургичен университет – София
— Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
— Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Riiklikud ja munitsipaalkoolid õigusakti „Законa за народната просвета“ (обн., ДВ, бр. 86/ 18.10.1991) tähenduses.
Kultuuriasutused õigusakti „Закона за закрила и развитие на културата“ (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999) tähenduses:
— Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
— Българска национална фонотека
— Българска национална филмотека
— Национален фонд „Култура“
— Национален институт за паметниците на културата
— Театри (teatrid)
— Опери, филхармонии и ансамбли ( ooperid, filharmooniaorkestrid, ansamblid)
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— Музеи и галерии (muuseumid ja galeriid)
— Училища по изкуствата и културата (kunsti- ja kultuurikoolid)
— Български културни институти в чужбина ( Bulgaaria kultuuriinstituudid välismaal)
Õigusakti „Закона за лечебните заведения“ (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999) artikli 3 lõikes 1 osutatud riiklikud ja/või
munitsipaalsed meditsiiniasutused.
Õigusakti „Закона за лечебните заведения“ (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999) artikli 5 lõikes 1 osutatud meditsiiniasutused:
— Домове за медико-социални грижи за деца
— Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ
— Центрове за спешна медицинска помощ
— Центрове за трансфузионна хематология
— Болница „Лозенец“
— Военномедицинска академия
— Медицински институт на Министерство на вътрешните работи
— Лечебни заведения към Министерството на правосъдието
— Лечебни заведения към Министерството на транспорта
Kaubanduslike huvideta juriidilised isikud, mis on asutatud üldistes huvides vastavalt õigusaktile „Закона за юридическите
лица с нестопанска цел“ (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000) ja mis vastavad õigusakti „Закона за обществените поръчки“ (обн.,
ДВ, бр. 28/6.4.2004) § 1 punkti 21 tingimustele.
Tšehhi Vabariik
— Pozemkový fond ja muud riiklikud fondid
— Česká národní banka
— Česká televize
— Český rozhlas
— Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní
— Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
— Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
— Ülikoolid
ja muud eraldi seadusega asutatud juriidilised isikud, mille tegevust rahastatakse eelarvemääruste kohaselt riigi- ja riiklike
fondide eelarvest, rahvusvahelistelt institutsioonidelt saadud rahalistest vahenditest ning territoriaalorganite või kohalike
omavalitsusüksuste eelarvetest.

Taani
Asutused
— Danmarks Radio
— Det landsdækkende TV2
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— Danmarks Nationalbank
— Sund og Bælt Holding A/S
— A/S Storebælt
— A/S Øresund
— Øresundskonsortiet
— Metroselskabet I/S
— Arealudviklingsselskabet I/S
— Statens og Kommunernes Indkøbsservice
— Arbejdsmarkedets Tillægspension
— Arbejdsmarkedets Feriefond
— Lønmodtagernes Dyrtidsfond
— Naviair
Kategooriad
— De Almene Boligorganisationer ( sotsiaalelamuvaldkonnaorganisatsioonid)
— Andre forvaltningssubjekter (muud riiklikud haldusorganid)
— Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (ülikoolid, vt 7.
detsembri 2007. aasta ülikooliseaduse konsolideeritud versioon nr 1368)
Saksamaa
Kategooriad
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud:
Riiklikud asutused, ettevõtted ja fondid, mille on rajanud keskvalitsus, liidumaa valitsus või kohalik omavalitsus eelkõige
järgmistes valdkondades:
1) Asutused:
— Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften — (ülikoolid ja tunnustatud üliõpilasorgani
satsioonid)
— Berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und
Apothekerkammern) [advokaatide, notarite, maksunõunike, audiitorite, arhitektide, arstide ja farmatseutide
kutseliidud]
— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen,
Handwerkerschaften) [äri- ja kaubandusorganisatsioonid: põllumajandus- ja käsitööühingud, kaubandus- ja
tööstuskojad, käsitööliste gildid, kaupmeeste ühingud]
— Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und
haigekassad, õnnetus- ja pensionikindlustusfondid]

Rentenversicherungsträger)

— Kassenärztliche Vereinigungen — (haigekassa arstide ühendused):
— Genossenschaften und Verbände – (kooperatiivid ja muud liidud)

[sotsiaalkindlustusasutused:
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2) Ettevõtted ja fondid
Riigi kontrolli all olevad mittetööstuslikud ja kaubanduslike huvidetaettevõtted, mis tegutsevad üldsuse huvides,
eelkõige järgmistes valdkondades:
— Rechtsfähige Bundesanstalten — (õigusvõimelised keskvalitsused)
— Versorgungsanstalten und Studentenwerke — (pensioniorganisatsioonid ja üliõpilasliidud)
— Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen – (kultuuri-, sotsiaal- ja toetusfondid)
Eraõiguslikud juriidilised isikud
Riigi kontrolli all olevad mittetööstuslikud ja kaubanduslike huvidetaettevõtted, mis tegutsevad üldsuse huvides
(sealhulgas kommunale Versorgungsunternehmen (munitsipaal-kommunaalettevõtjad)):
— Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und
Tierkoerperbeseitigungsanstalten) – [tervishoid: haiglad, sanatooriumid, meditsiinilised uurimisinstituudid,
uurimislaborid ja rümpade hävitamise ettevõtted]
— Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – [kultuur:
riiklikud teatrid, orkestrid, muuseumid, raamatukogud, arhiivid, looma- ja botaanikaaiad]
— Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen,
Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) – [sotsiaalhoolekanne:
lasteaiad, lastepäevakodud, puhkekodud, lastekodud, noortekodud, vabaajakeskused, ühiskondlikud kogunemiskohad,
naiste turvakodud, vanadekodud, kodutute varjupaigad]
— Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) – [sport: ujumisbasseinid, spordirajatised]
— Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) – [päästeteenus: tuletõrje, muud päästetalitused]
— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) – [haridus: koolitusasutused,
täiend- ja ümberõppeasutused, rahvakoolid)
— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und
Vereine, Wissenschaftsförderung) – [teadus-, uurimis- ja arendustegevus: suured teadusinstituudid, teadusühingud ja
-liidud, teadustöö edendamisega tegelevad asutused],
— Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) – [jäätme- ja prügikäitlus: tänavate puhastamine,
reovee- ja jäätmekäitlus]
— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemei
ninteresse tätig, Wohnraumvermittlung) – [ehitus, tsiviilehitus ja elamumajandus: linnaplaneerimine, linnaarendus,
elamuettevõtjad (kui nad tegutsevad üldistes huvides), eluasemeteenused]
— Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) – [majandus: majandusarengut edendavad organisatsioonid)
— Friedhofs- und Bestattungswesen – (kalmistud ja matuseteenused)
— Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe,
Ausbildung) – [koostöö arengumaadega: rahastamine, tehniline koostöö, arenguabi, koolitus]

Eesti
— Eesti Kunstiakadeemia
— Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
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— Eesti Maaülikool
— Eesti Teaduste Akadeemia
— Eesti Rahvusringhääling
— Tagatisfond
— Kaitseliit
— Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
— Eesti Haigekassa
— Eesti Kultuurkapital
— Notarite Koda
— Rahvusooper Estonia
— Eesti Rahvusraamatukogu
— Tallinna Ülikool
— Tallinna Tehnikaülikool
— Tartu Ülikool
— Eesti Advokatuur
— Audiitorkogu
— Eesti Töötukassa
— Eesti Arengufond
Kategooriad
Muud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud juriidilised isikud kooskõlas riigihangete seaduse (RT I 21.7.2007, 15, 76) § 10
lõikega 2.

Iirimaa
Asutused
— Enterprise Ireland [ turunduse, tehnoloogia ja ettevõtluse arendamine]
— Forfás [ettevõtlus-, kaubandus-, teadus-, tehnoloogia- ja innovatsioonialase poliitika ja nõuande organ]
— Industrial Development Authority
— FÁS [tööstus- ja tööhõivekoolitus]
— Health and Safety Authority
— Bord Fáilte Éireann – [turismi edendamine]
— CERT [hotellindus-, toitlustus- ja turismialane koolitus]
— Irish Sports Council
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— National Roads Authority
— Údarás na Gaeltachta – [gaelikeelseid piirkondi ühendav asutus]
— Teagasc [põllumajandusalane uurimis-, koolitus- ja arendustegevus]
— An Bord Bia – [toiduainetööstuse edendamine]
— Irish Horseracing Authority
— Bord na gCon – [hurtade võiduajamiste toetamine ja edendamine]
— Marine Institute
— Bord Iascaigh Mhara – [kalanduse edendamine]
— Equality Authority
— Legal Aid Board
— Forbas [Forbairt]
Kategooriad
— Tervishoiuamet
— Haiglad ja muud sarnased riiklikud asutused
— Kutsehariduskomiteed
— Kolledžid ja muud riiklikudharidusasutused
— Riiklikud ja piirkondlikud kalandusnõukogud
— Piirkondlikud turismiorganisatsioonid
— Riiklikud reguleerivad ja apellatsiooniorganid [sellistes valdkondades nagu telekommunikatsioon, energeetika,
planeerimine jne]
— Asutused, mille eesmärgiks on täita konkreetseid ülesandeid või saavutada avaliku sektori eesmärke) [näiteks
Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services
Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and
Social Research Institute, National Standards Authority jt]
— Muud riiklikud asutused, mis vastavad avalik-õigusliku isiku määratlusele

Kreeka
Kategooriad
— Riigi osalusega ettevõtted ja üksused
— Eraõiguslikud juriidilised isikud, mis on riigi omanduses või mis saavad kohaldatava õiguse alusel korrapäraselt riigilt
toetust vähemalt 50 % ulatuses oma aastaeelarvest või kus riigi osalus on vähemalt 51 %.
— Eraõiguslikud juriidilised isikud, mis on avalik-õiguslike juriidiliste isikute, mis tahes tasandi kohalike omavalitsuste,
sealhulgas Kreeka kohalike omavalitsuste keskliidu („Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.“), kommuunide (halduspiirkondade) kohalikeühenduste,
riigi osalusega ettevõtete või üksuste või teises taandes osutatud juriidiliste isikute omanduses või mis saavad
kohaldatava õiguse või oma põhikirja alusel eespool osutatud juriidilistelt isikutelt korrapäraselt toetust vähemalt
50 % ulatuses oma aastaeelarvest või kus avalik-õiguslike juriidiliste isikute osalus on vähemalt 51 %.
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Hispaania
Kategooriad
— Avalik-õiguslikud asutused ja üksused, mis ei ole keskvalitsusasutused (administración general del estado),
autonoomsete piirkondade valitsusasutused (administración de las comunidades autónomas) ega kohalike
omavalitsuste asutused (corporaciones locales) ning mille suhtes kohaldatakse Hispaania riigihankeseadust („Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público“) vastavalt selle artiklile 3.
— Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social – (tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid osutavad
haldusasutused ja üldtalitused).
Prantsusmaa
Asutused
— Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et
chambres d'agriculture.
Kategooriad
1) Riiklikud asutused
— Académie des Beaux-arts
— Académie française
— Académie des inscriptions et belles-lettres
— Académie des sciences
— Académie des sciences morales et politiques
— Banque de France
— Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
— Écoles d'architecture
— Institut national de la consommation
— Réunion des musées nationaux
— Thermes nationaux – Aix-les-Bains
— Groupements d'intérêt public [üldistes huvides tegutsevad ühendused], näiteks:
— Agence EduFrance
— ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)
— Agence nationale de lutte contre l'illettrisme
2) Piirkondliku, departemangu ja kohaliku tasandi riiklikud haldusasutused
— Collèges
— Lycées
— Établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole
— Établissements publics hospitaliers
— Offices publics de l'habitat
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3) Territoriaalsete asutuste rühmad
— Établissements publics de coopération intercommunale
— Institutions interdépartementales et interrégionales
— Syndicat des transports d'Île-de-France
Horvaatia
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Riigihangete seadus, ametlik väljaanne nr 90/11), artikli 5 lõike 1
punktis 3 osutatud ostjad, st üldistes huvides asutatud juriidilised isikud, mis ei ole tööstuslikku või kaubanduslikku laadi
ja mis vastavad ühele järgmistest tingimustest:
— neid rahastatakse rohkem kui 50 % ulatuses riigi eelarvest või piirkondlike või kohalike omavalitsusüksuste või
muude juriidiliste isikute poolt või
— nende juhtimist kontrollivad valitsusorganid, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsusüksused või muud juriidilised
isikud või
— neil on haldus-, juhtimis- või järelevalveorgan, mille liikmetest üle poole on nimetatud valitsusorganite, kohalike ja
piirkondlike omavalitsusüksuste või muude juriidiliste isikute poolt.
Näiteks:
— Agency Alan d.o.o.;
— APIS IT d.o.o – Information Systems and Information Technologies Support Agency;
— National Folk Dance Ensemble of Croatia „Lado“;
— CARnet (Croatian Academic and Research Network);
— Help and care centres;
— Social welfare centres;
— Social care homes;
— Health care centres;
— State archives;
— State Institute for Nature Protection;
— Fund for Financing the Decommissioning of the Krško Nuclear Power Plant and the Disposal of NEK Radioactive
Waste and Spent Nuclear Fuel;
— Fund for Indemnification of Seized Property;
— Fund for Reconstruction and Development of Vukovar;
— Fund for Professional Rehabilitation and Employment of People with Disabilities;
— Environmental Protection and Energy Efficiency Fund;
— Croatian Academy of Science and Arts;
— Croatian Bank for Reconstruction and Development;
— Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.);
— Hrvatska lutrija d.o.o. (Croatian Lottery);
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— Croatian Heritage Foundation;
— Croatian Chamber of Agriculture;
— Croatian Radio Television;
— Croatian Association of Technological Culture;
— Croatian Audiovisual Centre;
— Croatian Centre for Horse Breeding – State Stud Farms Đakovo and Lipik;
— Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs;
— Croatian Mine Action Centre;
— Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War;
— Croatian Olympic Committee;
— Croatian Energy Market Operator;
— Croatian Paralympic Committee;
— Croatian Register of Shipping;
— Croatian Conservation Institute;
— Croatian Deaf Sport Federation;
— Croatian Institute of Emergency Medicine;
— Croatian National Institute of Public Health;
— Croatian Institute for Mental Health;
— Croatian Institute for Pension Insurance;
— Croatian Standards Institute;
— Croatian Institute for Telemedicine;
— Croatian Institute for Toxicology and Anti-doping;
— Croatian National Institute of Transfusion Medicine;
— Croatian Employment Service;
— Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work;
— Croatian Institute for Health Insurance;
— Croatian Institute for Health Insurance of Occupational Health;
— Jadrolinija (shipping company);
— Public Institution Croatian Olympic Centre;
— Higher education public institutions;
— National parks public institutions;
— Nature parks public institutions;
— Public scientific institutes;
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— Theatres, museums, galleries, libraries and other institutions in the field of culture established by the Republic of
Croatia or local and regional self-government units;
— Penitentiaries;
— Clinical hospitals;
— Clinical hospital centres;
— Clinics;
— „Miroslav Krleža“ Institute of Lexicography;
— Port Authorities;
— Sanatoriums;
— Pharmacies founded by the units of regional self-government;
— Matica hrvatska (Matrix Croatia);
— International Centre for Underwater Archaeology;
— National and University Library;
— National Foundation for Support to the Pupil and Student Standard of Living;
— National Foundation for Civil Society Development;
— National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia;
— National Centre for External Evaluation of Education;
— National Council for Higher Education;
— National Council for Science;
— Official Gazette (Narodne novine d.d.);
— educational/correctional institutes;
— Educational institutions founded by the Republic of Croatia or units of local and regional self-government;
— General hospitals;
— Plovput d.o.o. (State-owned company in charge of safety of navigation);
— Polyclinics;
— Special hospitals;
— Central Register of Insured Persons;
— University Computing Centre;
— Sports associations;
— Sports federations;
— Emergency medical treatment institutions;
— Palliative care institutions;
— Health care institutions;
— Foundation of Police Solidarity;
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— Prisons;
— Institute for the Restoration of Dubrovnik;
— Institute for Seed and Seedlings;
— Public health institutes;
— Aeronautical Technical Centre (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.);
— County road administrations.
Itaalia
Asutused
— Società Stretto di Messina S.p.A.
— Mostra d'oltremare S.p.A.
— Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
— Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. – ENAV
— ANAS S.p.A
Kategooriad
— Consorzi per le opere idrauliche (vesiehituse konsortsiumid)
— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (riiklikud ülikoolid,
riiklike ülikoolide instituudid, ülikoolide arendustöö konsortsiumid)
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (riiklikud hoolekande- ja heategevusasutused)
— Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (kõrgemad teadusja kultuuriinstituudid, astronoomia-, astrofüüsika-, geofüüsika- ja vulkanoloogia observatooriumid)
— Enti di ricerca e sperimentazione (uurimis- ja katsetööga tegelevad organisatsioonid)
— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (kohustuslikke sotsiaalkindlustus- ja hoolekande
süsteeme haldavad ametid)
— Consorzi di bonifica (maaparandusühistud)
— Enti di sviluppo o di irrigazione (arendustöö- või niisutusametid)
— Consorzi per le aree industriali (tööstuspiirkondade ühendused)
— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (üldistes huvides teenuseid osutavad organisatsioonid)
— Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (meelelahutuse, spordi, turismi
ja vaba aja veetmise korraldamisega tegelevad riigiasutused)
— Enti culturali e di promozione artistica (kultuuri ja kunstilist tegevust edendavad organisatsioonid)
Küpros
— Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
— Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
— Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
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— Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
— Εφοριακό Συμβούλιο
— Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
— Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Ένωση Δήμων
— Ένωση Κοινοτήτων
— Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας
— Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
— Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού
— Κεντρικό Ταμείο Αδειών
— Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
— Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
— Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
— Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
— Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
— Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
— Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
— Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
— Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
— Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
— Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
— Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων
— Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
— Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
— Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
— Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
— Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
— Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων
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— Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
— Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
— Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
— Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών
— Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
— Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
— Συμβούλια Αποχετεύσεων (see kategooria osutab üksusele Συμβούλια Αποχετεύσεων, mis on asutatud ja mis tegutseb
1971. aasta õigusakti „Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι)“ alusel)
— Συμβούλια Σφαγείων (see kategooria osutab kohalike omavalitsuste hallatavale üksusele Κεντρικά και Κοινοτικά
Συμβούλια Σφαγείων, mis on asutatud ja mis tegutseb 2003. aasta õigusakti „Σφαγείων Νόμου N.26(Ι)“ alusel)
— Σχολικές Εφορείες (see kategooria osutab üksusele Σχολικές Εφορείες, mis on asutatud ja mis tegutseb 2003. aasta
õigusakti „Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108“ alusel)
— Ταμείο Θήρας
— Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
— Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου
— Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
— Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
— Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων
— Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού
— Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

Läti
— Eraõiguslikud isikud, kes teevad oste õigusakti „Publisko iepirkumu likums“ alusel.

Leedu
— Uurimis- ja haridusasutused (kõrgkoolid, teaduslikud uurimisasutused, teadus- ja tehnoloogiapargid ning muud
asutused ja institutsioonid, mis tegelevad uurimis- ja haridusasutuste hindamise või nende tegevuse organisee
rimisega)
— Haridusasutused (kõrgkoolid, kutsehariduslikud kolledžid, üldhariduskoolid, koolieelsed lasteasutused, mitteformaalse
hariduse asutused, eriharidusasutused ja muud asutused)
— Kultuuriasutused (teatrid, muuseumid, raamatukogud ja muud asutused)
— Leedu tervishoiusüsteemi kuuluvad riiklikud asutused (raviasutused, rahvatervise kaitsega tegelevad asutused,
farmaatsiavaldkonnas tegutsevad asutused ning muud meditsiiniasutused jne)
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— Sotsiaalhoolekandeasutused
— Kehakultuuri ja spordiga tegelevad asutused (spordiklubid, spordikoolid, spordikeskused, spordirajatised ja muud
asutused)
— Riigikaitseasutused
— Keskkonnakaitseasutused
— Ühiskonna turvalisuse ja avaliku korra tagamisega tegelevad asutused
— Kodanikukaitse ja päästevaldkonnas tegutsevad asutused
— Turismiteenuste osutajad (turismiinfokeskused ja muud turismiteenuseid osutavad asutused)
— Muud avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud, mis vastavad riigihankeseaduse („Valstybės žinios“, ametlik
väljaanne nr 84-2000, 1996, nr 4-102, 2006) artikli 4 lõikes 2 sätestatud tingimustele
Luksemburg
— Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement: [riigiasutused, mis on
valitsusliikme järelevalve all]
— Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg
— Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg
— Fonds Belval
— Établissements publics placés sous la surveillance des communes [riigiasutused, mis on kommuunide järelevalve all]
— Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes
[kommuunide ühendused, mis on asutatud kommuunide ühendusi käsitleva 2001. aasta 23. veebruari õigusakti
alusel]
Ungari
Asutused
— Egyes költségvetési szervek (teatavad eelarveorganid)
— Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (eraldiseisvate riiklike fondide juhtorganid)
— A közalapítványok (riiklikud sihtasutused)
— A Magyar Nemzeti Bank
— A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
— A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
— A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság
— A közszolgálati műsorszolgáltatók (riiklikud ringhäälinguorganisatsioonid)
— Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből
finanszírozzák (riiklikud ringhäälinguorganisatsioonid, mida rahastatakse peamiselt riigieelarvest)
— Az Országos Rádió és Televízió Testület
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Kategooriad
— Organisatsioonid, mis on loodud üldistes huvides ja mis ei tegele tööstuse või kaubandusega ja on riiklike üksuste
kontrolli all või mille peamisteks rahastajateks on riiklikud üksused (rahastamine toimub riigieelarvest).
— Organisatsioonid, mis on loodud kooskõlas seadusega, millega määratakse kindlaks nende riiklikud ülesanded ja
tegevus ning mis on riiklike üksuste kontrolli all või mille peamisteks rahastajateks on riiklikud üksused (rahastamine
toimub riigieelarvest).
— Organisatsioonid, mille on loonud riiklikud üksused teatavate põhitegevuste jaoks ja mis on riiklike üksuste kontrolli
all.
Malta
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
— Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development)
— Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority)
— Industrial Projects and Services Ltd
— Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)
— Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
— Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta Financial Services Authority)
— Borża ta' Malta (Malta Stock Exchange)
— Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority)
— Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Malta Statistics Authority)
— Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)
— Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre)
— Kunsilli Lokali (Local Councils)
— Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)
— Junior College
— Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology)
— Università` ta' Malta (University of Malta)
— Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies)
— Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (Foundation for Tomorrow's Schools)
— Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services)
— Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation)
— Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority)
— Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies)
— Kunsill Malti għall-Isport
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— Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board)
— Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
— Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority)
— Heritage Malta
— Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts)
— Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre)
— Orkestra Nazzjonali (National Orchestra)
— Teatru Manoel (Manoel Theatre)
— Ċentru tal-Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre)
— Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration)
— Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage)
— Fondazzjoni Patrimonju Malti
— Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
— Awtorità ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority)
— Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)
— Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
— Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority)
— Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council)
— Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services)
— Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital)
— Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital)
— Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital)
— Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority)
— Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee)
— Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and
Information Technology)
— Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory)
— MGI/Mimcol
— Gozo Channel Co. Ltd
— Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission)
— MITTS
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— Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit)
— Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit)
— Malta Enterprise
— Malta Industrial Parks
— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
— Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority)
— Wasteserv Malta Ltd
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
— Awtorità tad-Djar (Housing Authority)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services).
— Sedqa
— Appoġġ
— Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Diżabilità (National Commission for Disabled Persons)
— Sapport
— Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
— Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing)
Madalmaad
Asutused
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)
— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)
— Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)
— 25 afzonderlijke politieregio's – (25 iseseisvat politseipiirkonda)
— Stichting ICTU
— Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
— Ministerie van Economische Zaken
— Stichting Syntens
— Van Swinden Laboratorium B.V.
— Nederlands Meetinstituut B.V.
— Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
— Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
— Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
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— Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (Oost N.V.)
— LIOF (Limburgi Investeerimisagentuur)
— Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
— Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
— Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)
— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
— Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
— Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)
— Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
— Kamer van Koophandel Nederland
— Ministerie van Financiën
— De Nederlandse Bank N.V.
— Autoriteit Financiële Markten
— Pensioen- & Verzekeringskamer
— Ministerie van Justitie
— Stichting Reclassering Nederland (SRN)
— Stichting VEDIVO
— Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen – (eestkosteasutused ja perekondade eestkosteasutused)
— Stichting Halt Nederland (SHN)
— Particuliere Internaten – (erainternaadid)
— Particuliere Jeugdinrichtingen – (alaealiste seaduserikkujate karistusasutused)
— Schadefonds Geweldsmisdrijven
— Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
— Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
— Landelijke organisaties slachtofferhulp
— College Bescherming Persoongegevens
— Raden voor de Rechtsbijstand
— Stichting Rechtsbijstand Asiel
— Stichtingen Rechtsbijstand
— Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)
— Clara Wichman Instituut
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— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bureau Beheer Landbouwgronden
— Faunafonds
— Staatsbosbeheer
— Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding
— Universiteit Wageningen
— Stichting DLO
— (Hoofd) productschappen – (tarbekaupade ametid)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Järgmiste valdkondade pädevad asutused:
— algharidust andvad riigikoolid või riiklikult rahastatavad erakoolid alghariduse seaduse („Wet op het primair
onderwijs“) tähenduses
— erivajadustega lastele algharidust andvad riigikoolid või riiklikult rahastatavad erakoolid alghariduse seaduse („Wet
op het primair onderwijs“) tähenduses
— eri- ja keskharidust andvad riigikoolid või riiklikult rahastatavad erakoolid ning eri- ja keskharidust andvad
asutused nõustamiskeskuste seaduse („Wet op de expertisecentra“) tähenduses
— keskharidust andvad riigikoolid ja riiklikult rahastatavad erakoolid ning keskharidust andvad asutused
keskhariduse seaduse („Wet op het voortgezet onderwijs“) tähenduses
— riigiasutused ja riigi poolt rahastatavad eraasutused haridus- ja kutseharidusseaduse („Wet Educatie en
Beroepsonderwijs“) tähenduses
— riiklikult rahastatavad ülikoolid ja kõrgharidusasutused, avatud ülikool ning ülikoolikliinikumid kõrghariduse ja
teadusuuringute seaduse („Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek“) tähenduses
— koolide nõustamisteenistused alghariduse seaduse („Wet op het primair onderwijs“) ning nõustamiskeskuste
seaduse („Wet op de expertisecentra“) tähenduses
— riiklikud õpetajate keskused riikliku hariduse toetustegevuse doteerimise seaduse („Wet subsidiëring landelijke
onderwijsondersteunende activiteiten“) tähenduses
— ringhäälinguorganisatsioonid meediaseaduse („Mediawet“) tähenduses, mis saavad üle 50 % oma vahenditest
haridus-, kultuuri- ja teadusministeeriumilt
— sihtasutused riiklike muuseumitalituste erastamise seaduse („Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten“)
tähenduses
— muud hariduse, kultuuri ja teaduse valdkonnas tegutsevad organisatsioonid ja asutused, mis saavad rohkem kui
50 % oma vahenditest haridus-, kultuuri- ja teadusministeeriumilt
— Kõik organisatsioonid, mis saavad üle 50 % oma vahenditest haridus-, kultuuri- ja teadusministeeriumilt, näiteks:
— Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP)
— Commissariaat voor de Media (CvdM)
— Informatie Beheer Groep (IB-Groep)
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— Koninklijke Bibliotheek (KB)
— Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
— Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO)
— Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO)
— Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst
— Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten
— Fonds voor de scheppende toonkunst
— Mondriaanstichting
— Nederlands fonds voor de film
— Stimuleringsfonds voor de architectuur
— Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing
— Fonds voor de letteren
— Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds
— Nederlandse Omroepstichting (NOS)
— Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO)
— Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
— Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO)
— Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF)
— Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
— Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs
— Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
— Stichting ICT op school
— Stichting Anno
— Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom)
— Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
— Stichting Kennisnet
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF)
— Stichting Centraal Bureau voor Genealogie
— Stichting Ether Reclame (STER)
— Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw
— Stichting Radio Nederland Wereldomroep
— Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL)
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— Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD)
— Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
— Stichting Nationaal Restauratiefonds
— 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
— Nederlandse Taalunie
— 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
— Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Nederlandse Programmastichting
— Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
— 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
— Stichting mobiliteitsfonds HBO
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— Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
— Stichting minderheden Televisie Nederland
— Stichting omroep allochtonen
— Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht
— School der Poëzie
— Nederlands Perscentrum
— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
— Bibliotheek voor varenden
— Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
— Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
— Nederlandse luister- en braillebibliotheek
— Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
— Bibliotheek Le Sage Ten Broek
— Doe Maar Dicht Maar
— ElHizjra
— Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
— Fund for Central and East European Bookprojects
— Jongeren Onderwijs Media
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Sociale Verzekeringsbank
— Sociaal Economische Raad (SER)
— Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
— Centrale organisatie voor werk en inkomen
— Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— RDW, Dienst Wegverkeer
— Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
— Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)
— Regionale Loodsencorporatie (RLC)
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Kadaster
— Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
— Stichting Bureau Architectenregister
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— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
— College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)
— Commissies voor gebiedsaanwijzing
— College sanering Ziekenhuisvoorzieningen
— Zorgonderzoek Nederland (ZON)
— Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen
— N.V. KEMA/Stichting TNO Certification
— College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)
— College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
— Nationaal Comité 4 en 5 mei
— Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
— College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)
— Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
— Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)
— Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
— Stichting Sanquin Bloedvoorziening
— College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG
— Ziekenfondsen
— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)
— Regionale Indicatieorganen (RIO's)
Austria
— Kõik asutused, mille eelarvet kontrollib „Rechnungshof“ (auditeerimisasutus) ja mis ei tegele tööstuse ega
kaubandusega.
Poola
1) Riiklikud ülikoolid ja kõrgkoolid
— Uniwersytet w Białymstoku
— Uniwersytet w Gdańsku
— Uniwersytet Śląski
— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
— Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
— Katolicki Uniwersytet Lubelski

L 356/1356

ET

Euroopa Liidu Teataja

— 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. St. Staszica w Krakowie
— Politechnika Białostocka
— Politechnika Częstochowska
— Politechnika Gdańska
— Politechnika Koszalińska
— 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
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— 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
— 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
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— 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
— Akademia Sztuk Pięknych Katowicach
— Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
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— 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
— 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
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— 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) Piirkondlike ja kohalike omavalitsuste kultuuriasutused
3) Rahvuspargid
— Babiogórski Park Narodowy
— Białowieski Park Narodowy
— Biebrzański Park Narodowy
— Bieszczadzki Park Narodowy
— Drawieński Park Narodowy
— Gorczański Park Narodowy
— Kampinoski Park Narodowy
— Karkonoski Park Narodowy
— Magurski Park Narodowy
— Narwiański Park Narodowy
— Ojcowski Park Narodowy
— Park Narodowy „Bory Tucholskie“
— Park Narodowy Gór Stołowych
— Park Narodowy „Ujście Warty“
— Pieniński Park Narodowy
— Poleski Park Narodowy
— Roztoczański Park Narodowy
— Słowiński Park Narodowy
— Świętokrzyski Park Narodowy
— Tatrzański Park Narodowy
— Wielkopolski Park Narodowy
— Wigierski Park Narodowy
— Woliński Park Narodowy
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4) Riiklikud alg- ja keskkoolid
5) Riiklikud raadio- ja teleringhäälinguorganisatsioonid
— Telewizja Polska S.A. (Poola Televisioon)
— Polskie Radio S.A. (Poola Raadio)
6) Riiklikud muuseumid, teatrid, raamatukogud ja muud riiklikud kultuuriasutused
— Muzeum Narodowe w Krakowie
— Muzeum Narodowe w Poznaniu
— Muzeum Narodowe w Warszawie
— Zamek Królewski w Warszawie
— Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
— Muzeum Żup Krakowskich
— Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
— Państwowe Muzeum na Majdanku
— Muzeum Stutthof w Sztutowie
— Muzeum Zamkowe w Malborku
— Centralne Muzeum Morskie
— Muzeum „Łazienki Królewskie“
— Muzeum Pałac w Wilanowie
— Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
— Muzeum Wojska Polskiego
— Teatr Narodowy
— Narodowy Stary Teatr Kraków
— Teatr Wielki – Opera Narodowa
— Filharmonia Narodowa
— Galeria Zachęta
— Centrum Sztuki Współczesnej
— Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
— Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
— Instytut im. Adama Mickiewicza
— Dom Pracy Twórczej w Wigrach
— Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
— Instytut Dziedzictwa Narodowego
— Biblioteka Narodowa
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— Instytut Książki
— Polski Instytut Sztuki Filmowej
— Instytut Teatralny
— Filmoteka Narodowa
— Narodowe Centrum Kultury
— Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
— Muzeum Historii Polski w Warszawie
— Centrum Edukacji Artystycznej
7) Riiklikud uurimisasutused, teadus- ja arendusasutused ning muud uurimisasutused
8) Riiklikud autonoomsed meditsiiniasutused, mille on asutanud piirkondlikud või kohalikud omavalitsused või nende
ühendused
9) Muud:
— Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Portugal
— Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial — (riigiasutused, mis ei tegele tööstuse ega kaubandusega)
— Serviços públicos personalizados — (juriidilisest isikust riiklikud talitused)
— Fundações públicas — (riiklikud sihtasutused)
— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (riiklikud haridus-, teadus- ja meditsiiniasutused)
— INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia
Agrícola)
— Instituto do Consumidor
— Instituto de Meteorologia
— Instituto da Conservação da Natureza
— Instituto da Agua
— ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal
— Instituto do Sangue
Rumeenia
— Academia Română
— Biblioteca Națională a României
— Arhivele Naționale
— Institutul Diplomatic Român
— Institutul Cultural Român
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— Institutul European din România
— Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
— Institutul de Memorie Culturală
— Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
— Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior
— Comisia Națională a României pentru UNESCO
— Societatea Română de Radiodifuziune
— Societatea Română de Televiziune
— Societatea Națională pentru Radiocomunicații
— Centrul Național al Cinematografiei
— Studioul de Creație Cinematografică
— Arhiva Națională de Filme
— Muzeul Național de Artă Contemporană
— Palatul Național al Copiilor
— Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate
— Agenția pentru Sprijinirea Studenților
— Comitetul Olimpic și Sportiv Român
— Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)
— Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT)
— Institutul Național de Cercetare pentru Sport
— Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
— Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
— Secretariatul de Stat pentru Culte
— Agenția Națională pentru Locuințe
— Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale
— Casa Națională de Asigurări de Sănătate
— Inspecția Muncii
— Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
— Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
— Agenția Națională de Consultanță Agricolă
— Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie
— Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
— Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
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— Insitutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
— Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară
— Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
— Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
— Banca de Resurse Genetice Vegetale
— Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
— Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase
— Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
— Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ Tulcea
— Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA)
— Administrația Națională a Rezervelor de Stat
— Administrația Națională Apele Române
— Administrația Națională de Meteorologie
— Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor
— Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
— Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic
— Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date „RoEduNet“
— Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
— Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
— Inspectoratul Navigației Civile (INC)
— Regia Autonomă Registrul Auto Român
— Agenția Spațială Română
— Școala Superioară de Aviație Civilă
— Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“
— Aeroclubul României
— Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni
— Centrul Român de Comerț Exterior
— Centrul de Formare și Management București
— Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare
— Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN
— Asociația Română de Standardizare (ASRO)
— Asociația de Acreditare din România (RENAR)
— Comisia Națională de Prognoză (CNP)
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— Institutul Național de Statistică (INS)
— Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)
— Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)
— Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
— Consiliul Economic și Social (CES)
— Agenția Domeniilor Statului
— Oficiul Național al Registrului Comerțului
— Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)
— Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
— Avocatul Poporului
— Institutul Național de Administrație (INA)
— Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
— Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)
— Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
— Oficiul Național al Monumentelor Istorice
— Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
— Biroul Român de Metrologie Legală
— Inspectoratul de Stat în Construcții
— Compania Națională de Investiții
— Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
— Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
— Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
— Garda Financiară
— Garda Națională de Mediu
— Institutul Național de Expertize Criminalistice
— Institutul Național al Magistraturii
— Școala Națională de Grefieri
— Administrația Generală a Penitenciarelor
— Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
— Autoritatea Națională a Vămilor
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— Banca Națională a României
— Regia Autonomă „Monetăria Statului“
— Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale“
— Regia Autonomă „Monitorul Oficial“
— Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
— Oficiul Român pentru Adopții
— Oficiul Român pentru Imigrări
— Compania Națională „Loteria Română“
— Compania Națională „ROMTEHNICA“
— Compania Națională „ROMARM“
— Agenția Națională pentru Romi
— Agenția Națională de Presă „ROMPRESS“
— Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
— Institute și centre de cercetare (uurimisinstituudid ja -keskused)
— Instituții de învățământ de stat (riiklikud haridusinstituudid)
— Universități de stat (riiklikud ülikoolid)
— Muzee (muuseumid)
— Biblioteci de stat (riiklikud raamatukogud)
— Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre și case de cultură (riiklikud teatrid, ooperid, filharmooniaorkestrid,
kultuurimajad ja -keskused)
— Reviste (ajakirjad)
— Edituri (kirjastused)
— Inspectorate Scolare, de cultură, de culte (hariduse, kultuuri ja usuasjade inspektsioonid)
— Complexuri, federații și cluburi sportive (spordiühingud ja -klubid)
— Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (haiglad,
sanatooriumid, kliinikud, meditsiiniasutused, meditsiiniõiguse instituudid, erakorralise meditsiiniabi keskused)
— Unități de asistență socială (sotsiaalabi asutused)
— Tribunale (kohtud)
— Judecătorii (kohtunikud)
— Curți de apel (apellatsioonikohtud)
— Penitenciare (parandusasutused)
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— Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești (riigiprokuratuur)
— Unități militare (sõjaväeüksused)
— Instanțe militare (sõjaväekohtud)
— Inspectorate de poliție (politseiinspektsioonid)
— Centre de odihnă (puhkekodud)

Sloveenia
— Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (riiklikud laste-, haridus- ja spordiinstituudid)
— Javni zavodi s področja zdravstva (riiklikud meditsiiniasutused)
— Javni zavodi s področja socialnega varstva (riiklikud sotsiaalkindlustusasutused)
— Javni zavodi s področja kulture (riiklikud kultuuriasutused)
— Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (riiklikud teadus- ja uurimisasutused)
— Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (riiklikud põllumajandus- ja metsandusasutused)
— Javni zavodi s področja okolja in prostora (riiklikud keskkonna ja territoriaalse planeerimise asutused)
— Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (majandustegevusega seotud riiklikud asutused)
— Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (väikeettevõtete ja turismiga seotud riiklikud asutused)
— Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (avaliku korra ja julgeoleku valdkonnas tegutsevad riiklikud
asutused)
— Agencije (ametid)
— Skladi socialnega zavarovanja (sotsiaalkindlustusfondid)
— Javni skladi na ravni države in na ravni občin (riiklikud fondid keskvalitsuse ja kohalike kogukondade tasandil)
— Družba za avtoceste v RS
— Riigi või kohalike omavalitsuste asutatud üksused, mida rahastatakse Sloveenia Vabariigi või kohalike omavalitsuste
eelarvest
— Muud juriidilised isikud, mis vastavad õigusakti ZJN-2 artikli 3 lõikes 2 esitatud avalik-õiguslike isikute määratlusele

Slovakkia
Mis tahes juriidiline isik, mis on asutatud konkreetse õigusakti või haldusmeetme alusel üldistes huvides ja mis ei tegele
tööstuse ega kaubandusega ning vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
— seda rahastab täielikult või osaliselt klassikalise sektori hankija, st valitsusasutus, omavalitsus, omavalitsuslik piirkond
või muu juriidiline isik, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/18/EÜ artikli 1 lõike 9 punktides
a, b või c esitatud tingimustele
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— seda juhib või kontrollib klassikalise sektori hankija, st valitsusasutus, omavalitsus, omavalitsuslik piirkond või muu
avalik-õiguslik juriidiline isik, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/18/EÜ artikli 1 lõike 9
punktides a, b või c esitatud tingimustele
— üle poole selle juhatuse või nõukogu liikmetest nimetab või valib klassikalise sektori hankija, st valitsusasutus,
omavalitsus, omavalitsuslik piirkond või muu juriidiline isik, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2004/18/EÜ artikli 1 lõike 9 punktides a, b või c esitatud tingimustele
Kõnealused isikud on riiklikud asutused, mis tegutsevad näiteks vastavalt järgmistele õigusaktidele:
— Slovaki televisiooni käsitlev seadus nr 16/2004 Coll.
— Slovaki raadiot käsitlev seadus nr 619/2003 Coll.
— tervisekindlustusettevõtteid käsitlev seadus nr 581/2004 Coll., mida on muudetud seadusega nr 719/2004 Coll., mis
käsitleb riiklikku tervisekindlustust vastavalt seadusele nr 580/2004 Coll. (tervisekindlustuse kohta), mida on
muudetud seadusega nr 718/2004 Coll.
— seadus nr 121/2005 Coll., millega kehtestatakse sotsiaalkindlustust käsitlev konsolideeritud seadus nr 461/2003 Coll.
(muudetud redaktsioon)
Soome
Riiklikud või riiklikult kontrollitavad asutused ja ettevõtted, kes ei tegele tööstuse ega kaubandusega.

Rootsi
Kõik kaubanduslike huvideta asutused, mille riigihankelepinguid kontrollib Rootsi konkurentsiamet

Ühendkuningriik
Asutused
— Design Council
— Health and Safety Executive
— National Research Development Corporation
— Public Health Laboratory Service Board
— Advisory, Conciliation and Arbitration Service
— Commission for the New Towns
— National Blood Authority
— National Rivers Authority
— Scottish Enterprise
— Ordnance Survey
— Financial Services Authority
Kategooriad
— Maintained schools (riigi toetatavad koolid)
— Universities and colleges financed for the most part by other contracting authorities (ülikoolid ja kolledžid, mida
suures osas rahastavad muud klassikalise sektori hankijad)
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— National Museums and Galleries (riiklikud muuseumid ja galeriid)
— Research Councils (teadusnõukogud)
— Fire Authorities (tuletõrjeametid)
— National Health Service Strategic Health Authorities (riiklikud meditsiiniasutused)
— Police Authorities (politseiasutused)
— New Town Development Corporations (uute linnade arendamise eest vastutavad ettevõtted
— Urban Development Corporations (linnaarengu eest vastutavad ettevõtted)

3. ALAJAGU

KOMMUNAALTEENUSED

Käesoleva lepingu VI jaotist kohaldatakse käesolevas alajaos osutatud üksuste suhtes seoses allpool märgitud kaupade,
teenuste ja ehitusteenuste hangetega, kui käesoleva lepingu artikli 173 lõigete 6–8 kohane hanke hinnanguline väärtus
on võrdne alljärgneva piirmääraga või ületab seda:
Kaubad
Täpsustatud 4. alajaos
Piirmäär: 400 000 SDR
Teenused
Täpsustatud 5. alajaos
Piirmäär: 400 000 SDR
Ehitusteenused
Täpsustatud 6. alajaos
Piirmäär: 5 000 000 SDR
Hankijad
Kõik võrgustiku sektori hankijad, mille hanked on hõlmatud direktiiviga 2004/17/EÜ (edaspidi „Euroopa Liidu
võrgustiku sektori direktiiv“) ja mis on klassikalise sektori hankijad (s.t hõlmatud 1. ja 2. alajaoga) või riigi osalusega
äriühingud (1) ja mille üheks tegevusalaks on allpool nimetatud tegevus või nende kombinatsioon:
a) niisuguste püsivõrkude pakkumine või käitamine, mille eesmärk on pakkuda elanikkonnale joogivee tootmise,
transpordi või jaotamisega seotud teenust, või joogivee tarnimine sellistesse võrkudesse;
(1) Euroopa Liidu võrgustiku sektori direktiivi kohaselt on riigi osalusega äriühing mis tahes ettevõtja, mille suhtes tellivad asutused
võivad omandiõiguse, rahalise osaluse või neid ettevõtjaid reguleerivate eeskirjade alusel otseselt või kaudselt avaldada valitsevat
mõju.
Eeldatakse, et tellivatel asutustel on ettevõtja suhtes valitsev mõju, kui need asutused otseselt või kaudselt:
— omavad enamikku äriühingu märgitud kapitalist või
— kontrollivad enamikku äriühingu käibelelastud aktsiatega määratud häältest või
— võivad määrata üle poole äriühingu haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liikmetest.
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b) niisuguste püsivõrkude pakkumine või käitamine, mille eesmärk on pakkuda elanikkonnale elektrienergia tootmise,
ülekande või jaotamisega seotud teenust, või elektrienergia tarnimine sellistesse võrkudesse;
c) lennujaama- või muude terminaliteenuste osutamine lennuettevõtjatele;
d) meresadama- või siseveesadamateenuste või muude terminaliteenuste osutamine mere- või siseveetranspordi
ettevõtjatele;
e) niisuguste võrkude (1) pakkumine või käitamine, mis pakuvad elanikkonnale teenust linnarongi-, automaatsüsteemide,
trammi-, trollibussi-, bussi- või köisteetranspordi valdkonnas;
f) niisuguste püsivõrkude pakkumine või käitamine, mille eesmärk on pakkuda elanikkonnale joogivee tootmise,
transpordi või jaotamisega seotud teenust, või joogivee tarnimine sellistesse võrkudesse, ning
g) niisuguste võrkude (2) pakkumine või käitamine, mis pakuvad elanikkonnale teenust raudteetranspordi valdkonnas.
Lisatud on kõnealuseid kriteeriume täitvate klassikalise sektori hankijate ja riigi osalusega äriühingute soovituslikud
nimekirjad.

Käesoleva alajao märkused
1. Eespool loetletud tegevuste teostamiseks sõlmitud lepingud ei ole hõlmatud käesoleva lepingu VI jaotisega, kui neid
mõjutavad asjaomase turu konkurentsitingimused.
2. Käesoleva lepingu VI jaotist ei kohaldata lepingute suhtes, mille sõlmivad käesoleva alajaoga hõlmatud hankijad
— vee hankimiseks ja energia tarnimiseks või energia tootmiseks vajalike kütuste tarnimiseks;
— muul eesmärgil kui käesolevas alajaos loetletud tegevuse teostamiseks või sellise tegevuse teostamiseks riigis, mis
ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonda;
— kolmandatele isikutele edasimüümiseks või rentimiseks, tingimusel et hankijal ei ole selliste lepingute objekti
müümiseks või rentimiseks eri- või ainuõigust ja teistel üksustel on õigus seda müüa või rentida hankijaga
samadel tingimustel.
3. Kui muu hankija kui klassikalise sektori hankija varustab avalikku teenust osutavaid võrke joogivee või elektrie
nergiaga, ei loeta seda käesoleva alajao punktidega a või b hõlmatud tegevuseks, kui:
— asjaomane hankija toodab joogivett või elektrienergiat seetõttu, et selle tarbimine on vajalik muudeks kui
käesoleva alajao punktides a–g nimetatud tegevusteks, ning
— üldkasutatava võrgu varustamine sõltub ainult hankija enda tarbimisest ja ei ole suurem kui 30 % hankija
joogivee või energia kogutoodangust, võttes arvesse kolme eelneva aasta, sealhulgas käesoleva aasta keskmist.
4. Kui muu hankija kui klassikalise sektori hankija varustab avalikku teenust osutavaid võrke gaasi või soojusenergiaga,
ei loeta seda käesoleva alajao punktiga f hõlmatud tegevuseks, kui:
— asjaomane hankija toodab gaasi või soojusenergiat seetõttu, et see tuleneb vältimatult muudest kui käesoleva
alajao punktides a–g nimetatud tegevustest, ning
— üldkasutatavate võrkude varustamise eesmärk on ainult kõnealuse toodangu majanduslik kasutamine ja see ei
ületa 20 % üksuse käibest, võttes arvesse kolme eelneva aasta, sealhulgas käesoleva aasta keskmist.
(1) Veoteenuste puhul loetakse, et võrk on olemas siis, kui teenust osutatakse vastavalt Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse kehtestatud
tingimustele, nagu näiteks teenindatavaid liine, pakutavat läbilaskevõimet või teenindussagedust käsitlevad tingimused.
(2) Veoteenuste puhul loetakse, et võrk on olemas siis, kui teenust osutatakse vastavalt Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse kehtestatud
tingimustele, nagu näiteks teenindatavaid liine, pakutavat läbilaskevõimet või teenindussagedust käsitlevad tingimused.

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/1371

5. a) Kui käesoleva lepingu VI jaotise punktis b esitatud tingimused on täidetud, ei kohaldata käesolevat jaotist selliste
lepingute suhtes,
i) mille hankija sõlmib sidusettevõtjaga (1) või
ii) mille sõlmib ühisettevõte, mille on mitu hankijat loonud üksnes käesoleva alajao punktides a–g määratletud
tegevusteks, ühe sellise hankijaga seotud ettevõtjaga.
b) Punkti a kohaldatakse teenuste või asjade hankelepingute suhtes tingimusel, et vähemalt 80 % sidusettevõtja
eelneva kolme aasta keskmisest teenuste või tarnete käibest on saadud selliste teenuste osutamisest või tarnete
tegemisest temaga seotud ettevõtjatele (2).
6. Käesoleva lepingu VI jaotist ei kohaldata selliste lepingute suhtes,
i) mille sõlmib ühisettevõte, mille on mitu hankijat loonud üksnes käesoleva alajao punktides a–g määratletud
tegevusteks, ühe sellise hankijaga, või
ii) mille sõlmib hankija ühisettevõttega, millesse ta kuulub, tingimusel, et ühisettevõte on loodud kõnealuse tegevuse
teostamiseks vähemalt kolme aasta jooksul ja et ühisettevõtte asutamisdokumendis on sätestatud, et ühisettevõtte
loonud hankijad kuuluvad sellesse vähemalt samasuguse ajavahemiku jooksul.

KÄESOLEVAS ALAJAOS SÄTESTATUD KRITEERIUME TÄITVATE KLASSIKALISE SEKTORI HANKIJATE
NING RIIGI OSALUSEGA ÄRIÜHINGUTE SOOVITUSLIKUD NIMEKIRJAD

I. ELEKTRIENERGIA TOOTMINE, ÜLEKANDMINE VÕI JAOTAMINE
Belgia
— Kohalikud omavalitsused ja nende ühendused selles tegevusvaldkonnas
— Société de Production d'Electricité/ Elektriciteitsproductie Maatschappij
— Electrabel/Electrabel
— Elia

Bulgaaria
Seaduse „Закона за енергетиката“ (обн., ДВ, бр. 107/ 09.12.2003) artikli 39 lõike 1 kohaselt elektrienergia tootmiseks,
ülekandmiseks, jaotamiseks, elanikkonnale kättetoimetamiseks või lõpptarnija poolt tarnimiseks litsentsitud üksused.
— АЕЦ Козлодуй – ЕАД
— Болкан Енерджи АД
— Брикел – ЕАД
— Българско акционерно дружество Гранитоид АД
(1) „Sidusettevõtja“ – ettevõtja, mille raamatupidamise aastaaruanne on konsolideeritud hankija aastaaruannetega konsolideeritud
aruandeid käsitleva nõukogu direktiivi 83/349/EMÜ nõuete kohaselt; üksuste puhul, mille suhtes ei kohaldata nimetatud direktiivi,
on sidusettevõtja ettevõtja, millele hankijal on otseselt või kaudselt valitsev mõju, või millel võib olla valitsev mõju hankeüksusele,
või millele võib koos tellijaga valitsevat mõju avaldada teine ettevõtja tulenevalt omandist, rahalisest osalusest või ettevõtja tegevust
reguleerivatest eeskirjadest.
(2) Kui puudub teave viimase kolme aasta käibe kohta, sest sidusettevõte on alles äsja loodud või tegevust alustanud, siis piisab sellest, kui
ettevõtja näitab, eelkõige äritegevuse perspektiivhinnangute abil, et käesolevas punktis osutatud käive on usaldusväärne.
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— Девен АД
— ЕВН България Електроразпределение АД
— ЕВН България Електроснабдяване АД
— ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1
— Енергийна компания Марица Изток III – АД
— Енерго-про България – АД
— ЕОН България Мрежи АД
— ЕОН България Продажби АД
— ЕРП Златни пясъци АД
— ЕСО ЕАД
— ЕСП „Златни пясъци“ АД
— Златни пясъци-сервиз АД
— Калиакра Уинд Пауър АД
— НЕК ЕАД
— Петрол АД
— Петрол Сторидж АД
— Пиринска Бистрица-Енергия АД
— Руно-Казанлък АД
— Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД
— Слънчев бряг АД
— ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД
— ТЕЦ – Варна ЕАД
— ТЕЦ „Марица 3“ – АД
— ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД
— Топлофикация Габрово – ЕАД
— Топлофикация Казанлък – ЕАД
— Топлофикация Перник – ЕАД
— Топлофикация Плевен – ЕАД
— ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД
— Топлофикация Русе – ЕАД
— Топлофикация Сливен – ЕАД
— Топлофикация София – ЕАД
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— Топлофикация Шумен – ЕАД
— Хидроенергострой ЕООД
— ЧЕЗ България Разпределение АД
— ЧЕЗ Електро България АД

Tšehhi Vabariik
Kõik võrgustiku sektori hankijad, mis osutavad teenuseid elektrienergia sektoris riigihangete seaduse nr 137/2006 Coll.
(muudetud redaktsioon) artikli 4 lõike 1 punkti c alusel.
Näiteks:
— ČEPS, a. s.
— ČEZ, a. s.
— Dalkia Česká republika, a.s.
— PREdistribuce, a.s.
— Plzeňská energetika a.s.
— Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Taani
— Üksused, mis toodavad elektrienergiat õigusakti „Lov om elforsyning“ (vt 8. novembri 2006. aasta konsolideeri
misseadus nr 1115) § 10 kohaselt välja antud litsentsi alusel.
— Üksused, mis tegelevad elektrienergia ülekandmisega õigusakti „Lov om elforsyning“ (vt 8. novembri 2006. aasta
konsolideerimisseadus nr 1115) § 19 kohaselt välja antud litsentsi alusel.
— Elektrienergia ülekandmine, millega tegelevad „Energinet Danmark“ või täielikult „Energinet Danmarki“ omandis
olevad tütarettevõtjad seaduse „Lov om Energinet Danmark“ (vt 20. detsembri 2004. aasta seadus nr 1384) § 2
lõigete 2 ja 3 alusel.

Saksamaa
Kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslikud asutused või nende ühendused või riiklikud ettevõtted, mis tarnivad energiat
teistele ettevõtetele või haldavad energiavõrku või kellel on omandiõiguse alusel energiavõrgu käsutusõigus 24. aprilli
1998. aasta seaduse „Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung“ (Energiewirtschaftsgesetz) (viimati muudetud 9.
detsembril 2006) artikli 3 lõike 18 alusel.

Eesti
Üksused, kes tegutsevad riigihangete seaduse (RT I 21.02.2007, 15, 76) § 10 lõike 3 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001,
56 332) § 14 alusel.
— AS Eesti Energia
— OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)
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— AS Narva Elektrijaamad
— OÜ Põhivõrk
Iirimaa
— The Electricity Supply Board
— ESB Independent Energy [ESBIE – elektrienergia tarnimine]
— Synergen Ltd. [elektrienergia tootmine]
— Viridian Energy Supply Ltd. [elektrienergia tarnimine]
— Huntstown Power Ltd. [elektrienergia tootmine]
— Bord Gáis Éireann [elektrienergia tarnimine]
— Elektrienergia tarnijad ja tootjad, kes on saanud litsentsi õigusakti „Electricity Regulation Act 1999“ alusel.
— EirGrid plc
Kreeka
„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.“, mis on asutatud seadusega nr 1468/1950 „περί ιδρύσεως της ΔΕΗ“ ja mis tegutseb
seaduse nr 2773/1999 ja presidendi dekreedi nr 333/1999 alusel.

Hispaania
— Red Eléctrica de España, S.A.
— Endesa, S.A.
— Iberdrola, S.A.
— Unión Fenosa, S.A.
— Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
— Electra del Viesgo, S.A.
— Muud üksused, mis tegelevad elektrienergia tootmise, ülekandmise ja jaotamisega seaduse „Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector eléctrico“ ja selle rakendusaktide alusel.
Prantsusmaa
— Électricité de France, mis on asutatud ja tegutseb 8. aprilli 1946. aasta seaduse „Loi no 46-628 sur la nationalisation
de l'électricité et du gaz“ (muudetud redaktsioon) alusel.
— RTE, elektrienergia ülekandevõrgu haldaja.
— 8. aprilli 1946. aasta seaduse „Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz“ (muudetud redaktsioon)
artiklis 23 nimetatud üksused, mis tegelevad elektrienergia jaotamisega (segamajanduslikud jaotusettevõtted, régies'd
või muud sellesarnased piirkondlikest või kohalikest omavalitsusasutustest koosnevad talitused), näiteks Gaz de
Bordeaux, Gaz de Strasbourg.
— Compagnie nationale du Rhône
— Électricité de Strasbourg
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Horvaatia
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Riigihangete seadus, ametlik teataja nr 90/11) artiklis 6 osutatud
hankijad, kes on riigi osalusega äriühingud või avaliku sektori hankijad ja kes vastavalt erimäärusele tegelevad
püsivõrkude ehitamise (pakkumise) ja avalike teenuste osutamiseks kasutatavate püsivõrkude haldamisega elektrienergia
tootmise, ülekandmise ja jaotamise ning selle püsivõrku tarnimise valdkonnas, näiteks üksused, kes tegutsevad
energeetika valdkonnas vastavalt energiaseadusele (ametlik väljaanne nr 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10).

Itaalia
— Gruppo Enel ettevõtted, millel on tegevusluba elektrienergia tootmiseks, ülekandmiseks ja jaotamiseks vastavalt 16.
märtsi 1999. aasta õigusaktile „Decreto Legislativo“ nr 79, mida hiljem on muudetud ja täiendatud.
— TERNA- Rete elettrica nazionale SpA
— Muud ettevõtted, mis tegutsevad 16. märtsi 1999. aasta õigusakti „Decreto Legislativo No79“ kohaselt antud
kontsessioonide alusel.

Küpros
— Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, mis on asutatud kooskõlas õigusaktiga „περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ.171“.
— Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, mis on asutatud kooskõlas õigusakti „περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Νόμου 122(Ι) του 2003“ artikliga 57.
Muud isikud, üksused või ettevõtted, mis tegutsevad õigusakti „περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003
{Ν. 122(Ι)/2003}“ artikli 34 kohaselt välja antud litsentsi alusel Euroopa Liidu võrgustiku sektori direktiivi artiklis 3
loetletud tegevusalal.

Läti
VAS Latvenergo ja muud ettevõtted, mis toodavad, kannavad üle ja jaotavad elektrienergiat ning mis teevad oste seaduse
„Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“ alusel.

Leedu
— Riigiettevõte Ignalina tuumajaam
— Akcinė bendrovė „Lietuvos energija“
— Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė“
— Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai
— Akcinė bendrovė „VST“
— Muud üksused, mis vastavad Leedu Vabariigi riigihankeseaduse (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 84-2000,
1996; nr 4-102, 2006) artikli 70 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele ning toodavad, kannavad üle ja tarnivad
elektrienergiat vastavalt Leedu Vabariigi elektrienergiaseadusele (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 66-1984,
2000; nr 107-3964, 2004) ja Leedu Vabariigi tuumaenergiaseadusele (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne nr 1192771, 1996).
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Luksemburg
— Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), mis toodab või jaotab elektrienergiat vastavalt 11.
novembri 1927. aasta õigusaktile „Convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution
d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg“, mis on kinnitatud 4. jaanuari 1928. aasta seadusega.
— Kohalikud omavalitsused, mis vastutavad elektrienergia ülekandmise ja jaotamise eest.
— Société électrique de l'Our (SEO)
— Syndicat de communes SIDOR
Ungari
Üksused, mis toodavad, kannavad üle või jaotavad elektrienergiat vastavalt õigusakti „2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről“ artiklitele 162–163 ja õigusaktile „2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról“.

Malta
Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Madalmaad
Üksused, mis jaotavad elektrienergiat vastavalt litsentsile (vergunning), mille on välja andnud provintsivalitsused
õigusakti „Provinciewet“ alusel. Näiteks:
— Essent
— Nuon
Austria
Üksused, mis käitavad ülekande- või jaotusvõrku õigusakti „Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl I“
nr 143/1998 (muudetud redaktsioon) alusel või üheksa liidumaa õigusaktide „Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze“
alusel.

Poola
Energiaettevõtted õigusakti „Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne“ tähenduses, muu hulgas:
— BOT Elektrownia „Opole“ S.A., Brzezie
— BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
— BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia
— Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu
— Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO“ Sp. z o.o.
— Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.
— Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
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— Elektrociepłownia Rzeszów S.A.
— Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
— Elektrownia „Kozienice“ S.A.
— Elektrownia „Stalowa Wola“ S.A.
— Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk
— Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa
— ENEA S.A., Poznań
— 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
— Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice
— Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
— PSE-Operator S.A., Warszawa
— 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.
— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
— Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo
— Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.
— Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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— Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.
— Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
— Energetyka Południe S.A.

Portugal
1) Elektrienergia tootmine
Üksused, mis toodavad elektrienergiat vastavalt järgmistele õigusaktidele:
— „Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento do
sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte,
distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade“
— „Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao
funcionamento do SEN, regulamentando o diploma atrás referido“
— Üksused, mis toodavad elektrienergiat erirežiimi alusel vastavalt järgmistele õigusaktidele: „Decreto-Lei n.o 189/88
de 27 de maio, com a redação dada pelos Decretos-Lei n.o 168/99, de 18 de maio, n.o 313/95, de 24 de
novembro, n.o 538/99, de 13 de dezembro, n.o 312/2001 e n.o 313/2001, ambos de 10 de dezembro, DecretoLei n.o 339-C/2001, de 29 de dezembro, Decreto-Lei n.o 68/2002, de 25 de março, Decreto-Lei n.o 33-A/2005,
de 16 de fevereiro, Decreto-Lei no 225/2007, de 31 de maio, Decreto-Lei n.o 363/2007, de 2 novembro“.
2) Elektrienergia ülekandmine
Üksused, mis kannavad elektrienergiat üle vastavalt järgmistele õigusaktidele:
— „Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro e do Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto“.
3) Elektrienergia jaotamine
— Üksused, mis jaotavad elektrienergiat vastavalt järgmistele õigusaktidele: „Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de
fevereiro, Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto“.
— Üksused, mis jaotavad elektrienergiat vastavalt järgmistele õigusaktidele: „Decreto-Lei n.o 184/95, de 27 de julho,
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.o 56/97, de 14 de março e do Decreto-Lei n.o 344-B/82, de 1 de
setembro, com a redação dada pelos Decreto-Lei n.o 297/86, de 19 de setembro, Decreto-Lei n.o 341/90, de 30
de outubro, Decreto-Lei n.o 17/92, de 5 de fevereiro“.

Rumeenia
— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București
— Societatea Națională „Nuclearelectrica“ S.A.
— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.
— S.C. Electrocentrale Deva S.A.
— S.C. Electrocentrale București S.A.
— S.C. Electrocentrale Galați S.A.
— S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.
— S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.
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— S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.
— S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
— Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București
— 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
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— „Electrica Distribuție Transilvania Sud“ S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— „Electrica Furnizare Transilvania Sud“ S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— „Electrica Distribuție Transilvania Nord“ S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— „Electrica Furnizare Transilvania Nord“ S.A.
— Enel Energie
— Enel Distribuție Banat
— Enel Distribuție Dobrogea
— E.ON Moldova S.A.
— CEZ Distribuție

Sloveenia
Üksused, mis toodavad, kannavad üle ja jaotavad elektrienergiat vastavalt õigusaktile „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
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Mat. št.

Naziv

24.12.2016
Poštna št.

Kraj

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

Slovakkia
Üksused, mis tegelevad tegevusloa alusel elektrienergia tootmise ja ülekandega põhivõrgu kaudu ning elektrienergia
jaotamise ja elanikkonnale tarnimisega jaotusvõrgu kaudu seaduse nr 656/2004 Coll. kohaselt.
Näiteks:
— Slovenské elektrárne, a.s.
— Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
— Západoslovenská energetika, a.s.
— Stredoslovenská energetika, a.s.
— Východoslovenská energetika, a.s.

Soome
Elektrienergiat tootvad omavalitsusüksused ja riigi osalusega ettevõtted ning üksused, mis vastutavad elektrienergia
ülekande- ja jaotusvõrkude haldamise ning elektrienergia ülekande ja elektrisüsteemide eest õigusakti „Sähkömark
kinalaki/elmarknadslagen (386/1995)“ artiklite 4 või 16 kohaselt välja antud litsentsi alusel ja õigusakti „Laki vesi- ja
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling
inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)“ alusel.

Rootsi
Üksused, mis kannavad üle või jaotavad elektrienergiat seaduse „Ellagen (1997:857)“ alusel antud kontsessiooni alusel.
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Ühendkuningriik
— Isik, kes on saanud litsentsi seaduse „Electricity Act 1989“ artikli 6 alusel
— Isik, kes on saanud litsentsi „Electricity (Northern Ireland) Order 1992“ artikli 10 lõike 1 alusel
— National Grid Electricity Transmission plc
— System Operation Northern Irland Ltd
— Scottish & Southern Energy plc
— SPTransmission plc

II. JOOGIVEE TOOTMINE, TRANSPORT VÕI JAOTAMINE
Belgia
— Kohalikud omavalitsused ja nende ühendused selles tegevusvaldkonnas
— Société Wallonne des Eaux
— Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgaaria
— „Тузлушка гора“ – ЕООД, Антоново
— „В И К – Батак“ – ЕООД, Батак
— „В и К – Белово“ – ЕООД, Белово
— „Водоснабдяване и канализация Берковица“ – ЕООД, Берковица
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград
— „В и К – Бебреш“ – ЕООД, Ботевград
— „Инфрастрой“ – ЕООД, Брацигово
— „Водоснабдяване“ – ЕООД, Брезник
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас
— „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Бургас
— „Бързийска вода“ – ЕООД, Бързия
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Варна
— „ВиК“ ООД, к.к. Златни пясъци
— „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ – ООД, Велико Търново
— „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ – ЕООД, Велинград
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— „ВИК“ – ЕООД, Видин
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Враца
— „В И К“ – ООД, Габрово
— „В И К“ – ООД, Димитровград
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Добрич
— „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ – ЕООД, Дупница
— ЧПСОВ, в.с. Елени
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Исперих
— „Аспарухов вал“ ЕООД, Кнежа
— „В И К – Кресна“ – ЕООД, Кресна
— „Меден кладенец“ – ЕООД, Кубрат
— „ВИК“ – ООД, Кърджали
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кюстендил
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Ловеч
— „В и К – Стримон“ – ЕООД, Микрево
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Монтана
— „Водоснабдяване и канализация – П“ – ЕООД, Панагюрище
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Перник
— „В И К“ – ЕООД, Петрич
— „Водоснабдяване, канализация и строителство“ – ЕООД, Пещера
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Плевен
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив
— „Водоснабдяване–Дунав“ – ЕООД, Разград
— „ВКТВ“ – ЕООД, Ракитово
— ЕТ „Ердуван Чакър“, Раковски
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Русе
— „Екопроект-С“ ООД, Русе
— „УВЕКС“ – ЕООД, Сандански
— „ВиК-Паничище“ ЕООД, Сапарева баня
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Свищов
— „Бяла“ – ЕООД, Севлиево
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— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Силистра
— „В и К“ – ООД, Сливен
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Смолян
— „Софийска вода“ – АД, София
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, София
— „Стамболово“ – ЕООД, Стамболово
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара Загора
— „Водоснабдяване и канализация-С“ – ЕООД, Стрелча
— „Водоснабдяване и канализация – Тетевен“ – ЕООД, Тетевен
— „В и К – Стенето“ – ЕООД, Троян
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Търговище
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Хасково
— „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Шумен
— „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол
Tšehhi Vabariik
Kõik võrgustiku sektori hankijad, kes osutavad teenuseid veemajanduse sektoris riigihangete seaduse nr 137/2006 Sb.
artikli 4 lõike 1 punktide d ja e alusel.
Näiteks:
— Veolia Voda Česká Republika, a.s.
— Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
— Severočeská vodárenská společnost a.s.
— Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
— Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Taani
— Üksused, mis tarnivad vett vastavalt õigusakti „Lov om vandforsyning m.v.“ (vt 17. jaanuari 2007. aasta konsolideeri
misseadus nr 71) § 3 lõikele 3.
Saksamaa
— Üksused, kes toodavad või jaotavad vett liidumaade asjaomaste õigusaktide või eeskirjade (Eigenbetriebsverordnungen
oder -gesetze) alusel (kommunaalteenuste ettevõtted).
— Üksused, kes toodavad või jaotavad vett liidumaade asjaomaste õigusaktide (Gesetze über die kommunale
Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit) alusel.
— Üksused, mis toodavad vett 12. veebruari 1991. aasta õigusakti „Gesetz über Wasser- und Bodenverbände“ kohaselt,
viimati muudetud 15. mail 2002.
— Riigi osalusega äriühingud, kes toodavad või jaotavad vett asjaomaste õigusaktide (Kommunalgesetze), eriti
liidumaades kehtivate asjaomaste eeskirjade (Gemeindeverordnung) alusel.
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— Ettevõtted, mis on asutatud 6. septembri 1965. aasta seaduse „Aktiengesetz“ kohaselt (viimati muudetud 5. jaanuaril
2007) või 20. aprilli 1892. aasta seaduse „GmbH-Gesetz“ kohaselt (viimati muudetud 10. novembril 2006) või millel
on usaldusühingu (Kommanditgesellschaft) juriidiline staatus ja mis toodavad või jaotavad vett piirkondliku või
kohaliku omavalitsusega sõlmitud erilepingu alusel.
Eesti
— Üksused, kes tegutsevad riigihangete seaduse (RT I 21.02.2007, 15, 76) § 10 lõike 3 ja konkurentsiseaduse (RT
I 2001, 56 332) § 14 alusel.
— AS Haapsalu Veevärk
— AS Kuressaare Veevärk
— AS Narva Vesi
— AS Paide Vesi
— AS Pärnu Vesi
— AS Tartu Veevärk
— AS Valga Vesi
— AS Võru Vesi
Iirimaa
Üksused, mis toodavad või jaotavad vett õigusakti „Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964“ alusel.

Kreeka
— ‘Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.’ (‘Ε.Υ.Δ.Α.Π.’ or ‘Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.’). Ettevõtte juriidilist staatust
reguleeritakse konsolideeritud seaduse nr 2190/1920, seaduse nr 2414/1996 ning seaduse nr 1068/80 ja seaduse
nr 2744/1999 sätetega.
— ‘Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.’ ('Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), mida reguleeritakse seaduse nr 2937/2001
(Kreeka ametlik väljaanne 169 Α') ja seaduse nr 2651/1998 (Kreeka Ametlik Teataja 248 Α') sätetega.
— Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου („ΔΕΥΑΜΒ“), mis tegutseb seaduse
nr 890/1979 alusel.
— Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (veevarustuse ja kanalisatsiooniga tegelevad munitsipaalettevõtted),
mis toodavad ja jaotavad vett 23. augusti 1980. aasta seaduse nr 1069/80 alusel.
— Σύνδεσμοι Ύδρευσης (omavalitsuste ja kogukondade veevarustusühendused), mis tegutsevad presidendi dekreedi
nr 410/1995 alusel ja vastavalt „Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων“ sätetele.
— Δήμοι και Κοινότητες (omavalitsused ja kogukonnad), mis tegutsevad presidendi dekreedi nr 410/1995 alusel ja
kooskõlas õigusaktiga „Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων“.
Hispaania
— Mancomunidad de Canales de Taibilla
— Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales
— Canal de Isabel II
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— Agencia Andaluza del Agua
— Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental
— Muud riiklikud üksused, mis kuuluvad autonoomsete piirkondade (comunidades autónomas) ja kohalike
omavalitsuste asutuste (corporaciones locales) koosseisu või on neist sõltuvad ning mis tegelevad joogivee
jaotamisega.
— Muud eraõiguslikud üksused, millel on kohalike omavalitsuste asutuste (corporaciones locales) poolt välja antud erivõi ainuõigus joogivee jaotamise valdkonnas.
Prantsusmaa
Piirkondlikud või kohalikud omavalitsused ja riiklikud kohalikud asutused, mis toodavad või jaotavad joogivett:
— Régies des eaux, (näiteks: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de
l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)
— Vee transportimise, tarnimise ja tootmisega tegelevad asutused (näiteks: syndicat des eaux d'Île-de-France, syndicat
départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin,
syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de
l'assainissement du Bas-Rhin).
Horvaatia
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Riigihangete seadus, ametlik teataja nr 90/11) artiklis 6 osutatud
hankijad, kes on riigi osalusega äriühingud või avaliku sektori hankijad ja kes vastavalt erimäärusele tegelevad
püsivõrkude ehitamise (pakkumine) ja avalike teenuste osutamiseks kasutatavate püsivõrkude haldamisega joogivee
tootmise, ülekandmise ja jaotamise ning selle püsivõrku tarnimise valdkonnas, näiteks üksused, kelle kohalikud
omavalitsused on vastavalt veeseadusele asutanud avaliku teenuse osutamiseks veevarustuse ja kanalisatsiooni valdkonnas
(ametlik väljaanne nr 153/09 ja 130/11).

Itaalia
— Asutused, mis tegelevad veevarustusteenuse eri etappide juhtimisega vastavalt selliste seaduste konsolideeritud
tekstile, mis käsitlevad kohalike ja provintsiomavalitsuste otsest kontrolli avalike teenuste üle, nagu on kinnitatud 15.
oktoobri 1925. aasta õigusaktiga „Regio Decreto No2578“, 4. oktoobri 1986. aasta õigusaktiga „D.P.R. No902“ ja
18. augusti 2000. aasta seadusandliku dekreediga nr 267, milles on sätestatud kohaliku omavalitsuste struktuuri
käsitlevate seaduste konsolideeritud tekst, eriti selle artiklitega 112 ja 116.
— Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)
— Ente acquedotti siciliani, mis on asutatud 4. septembri 1979. aasta õigusaktiga „Legge Regionale No2/2“ ja 9. augusti
1980. aasta õigusaktiga „Lege Regionale No81“ (in liquidazione con Legge Regionale No9, 31. mai 2004 (art. 1)).
— Ente sardo acquedotti e fognature, mis on asutatud 5. juuli 1963. aasta seadusega nr 9. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 –
confluita in ABBANOA S.p.A:: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 no7 (art. 5,
comma 1)- Legge finanziaria 2005.
Küpros
— Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, mis jaotab vett munitsipaal- ja muudes piirkondades vastavalt õigusaktile „περί
Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350“.
Läti
— Avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud üksused, mis tegelevad joogivee tootmise, transportimise ja jaotamisega tavavõrgus
ja mis teevad oste seaduse „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“ alusel.
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Leedu
— Üksused, mis vastavad Leedu Vabariigi riigihankeseaduse (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 84-2000, 1996; nr 4102, 2006) artikli 70 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele ning toodavad, transpordivad ja jaotavad joogivett vastavalt
Leedu Vabariigi joogivee- ja reoveekäitlusseadusele (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 82-3260, 2006).
Luksemburg
— Kohaliku omavalitsuse osakonnad, kes vastutavad veejaotuse eest.
— Kohalike omavalitsuste ühendused, mis tegelevad vee tootmise või jaotamisega ja on moodustatud kooskõlas 23.
veebruari 2001. aasta seadusega „Loi concernant la création des syndicats de communes“, mida on muudetud ja
täiendatud 23. detsembri 1958. aasta seadusega ja 29. juuli 1981. aasta seadusega, ja kooskõlas 31. juuli 1962. aasta
seadusega „Loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à
partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre“
— Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est – SESE
— Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES
— Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE
— Syndicat des Eaux du Sud – SES
— Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à SavelbornFreckeisen
— Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus –
SR
— Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA
— Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes
de Beaufort, Berdorf et Waldbillig
— Syndicat des eaux du Centre – SEC
Ungari
— Üksused, mis toodavad, transpordivad või jaotavad joogivett kooskõlas õigusakti „2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről“ artiklitega 162–163 ja õigusaktiga „1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról“.
Malta
— Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Water Services Corporation)
— Korporazzjoni għas-Servizzi ta' Desalinazzjoni (Water Desalination Services)
Madalmaad
Üksused, mis toodavad või jaotavad vett vastavalt õigusaktile „Waterleidingwet“.

Austria
Kohalike omavalitsuste teenistused ja nende ühendused, mis toodavad, transpordivad või jaotavad joogivett vastavalt
üheksa liidumaa asjaomaste õigusaktide (Wasserversorgungsgesetze) sätetele.
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Poola
Seaduse „Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków“
tähenduses vee- ja kanalisatsiooniettevõtted, kes tegelevad elanikkonna veega varustamise või reovee ärajuhtimisega
seotud teenuste pakkumisel majandustegevusega, muu hulgas:
— AQUANET S.A., Poznań
— Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.
— Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź
— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin
Portugal
— Omavalitsustevahelised süsteemid – ettevõtted, mille enamusosalus kuulub riigile ja riiklikele üksustele, ning
eraettevõtted õigusakti „Decreto-Lei n.o 379/93 de 5 de novembro 1993“, mida on muudetud õigusaktidega
„Decreto-Lei n.o 176/99 de 25 de outubro 1999, Decreto-Lei n.o 439-A/99 de 29 de outubro 1999, Decreto-Lei n.o
103/2003 de 23 de maio 2003“, alusel. Lubatud on otsene juhtimine riigi poolt.
— Omavalitsuste süsteemid – kohalikud omavalitsused, nende ühendused, kohaliku omavalitsuse talitused, täielikult
riigile kuuluvad või riigi enamusosalusega ettevõtted ja eraettevõtted õigusakti „Lei 53-F/2006, de 29 de dezembro
2006“ ja õigusakti „Decreto-Lei n.o 379/93 de 5 de novembro 1993“, mida on muudetud õigusaktidega „Decreto-Lei
n.o 176/99 de 25 de outubro 1999“, Decreto-Lei n.o 439-A/99 de 29 de outubro 1999, „Decreto-Lei n.o 103/2003
de 23 de maio 2003“, alusel.
Rumeenia
Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (kohalike omavalitsuste
osakonnad ja vett tootvad, transportivad ja jaotavad ettevõtted).
Näiteks:
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba
— Compania de Apă Arad
— S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș
— S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș
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— S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău
— Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor
— R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud
— S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani
— Compania de Apă, Brașov, Brașov
— R.A. APA, Brăila, Brăila
— S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași
— S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca
— S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj
— Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța
— R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița
— R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj
— S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj
— S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara
— R.A.J.A.C. Iași, Iași
— Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași
— Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)
Sloveenia
Üksused, mis toodavad, transpordivad või jaotavad joogivett vastavalt õigusakti „Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,
32/93, 1/96)“ alusel antud kontsessioonile ja omavalitsuste otsustele.
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. Izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko
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Poštna št.

Kraj

1332155

Režijski obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat Občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje Edš – Ekološka družba d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.
o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode
d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejav
nost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje ob Dravi

5068126

JKP javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.

1410

Zagorje ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne na Koroškem

5111501

Okp javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.
o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik
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Poštna št.

Kraj

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik komunalno – stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava – Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in
ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.
o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat Občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat Občine Zreče

3214

Zreče
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Poštna št.

Kraj

5883415

Režijski obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat Občina Črna na Koroškem

2393

Črna na Koroškem

5914540

Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko – In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomu
nalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik –
Dobronak

1357409

Režijski obrat Občine Dobje

3224

Dobje pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje – Azienda Publica Rižanski vodovod Koper d.
o.o. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje d.d.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat Občina Laško

5880076

Režijski obrat Občine Cerkno

Velike Lašče

Laško
5282

Cerkno
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Kraj

5883253

Režijski obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik
d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava – Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje – Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. –
S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Ko
munala Isola, S.R.L.

6310

Izola – Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran – Pirano

5874327

Režijski obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske To
plice

9226

Moravske Toplice
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Slovakkia
— Üksused, kes kasutavad ühisveevärki joogivee tootmiseks või transportimiseks ja jaotamiseks elanikkonnale seaduse
nr 442/2002 Coll. (mida on muudetud seadustega nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 Coll., nr 587/2004 Coll. ja
nr 230/2005 Coll.) kohaselt antud tegevusloa või ühisveevärgi kasutamiseks antud kutseoskuse tunnistuste alusel.
— Üksused, mis käitavad veemajanduse rajatist seaduses nr 364/2004 Coll. (mida on muudetud seadustega
nr 587/2004 Coll. ja nr 230/2005 Coll.) osutatud tingimustel seaduse nr 135/1994 Coll. (mida on muudetud
seadustega nr 52/1982 Coll., nr 595/1990 Coll., nr 128/1991 Coll., nr 238/1993 Coll., nr 416/2001 Coll.,
nr 533/2001 Coll.) kohaselt välja antud tegevusloa alusel ning mis ka transpordivad ja jaotavad elanikkonnale
joogivett kooskõlas seadusega nr 442/2002 Coll. (mida on muudetud seadustega nr 525/2003 Coll., nr 364/2004
Coll., nr 587/2004 Coll. ja nr 230/2005 Coll.).
Näiteks:
— Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
— Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Soome
— Veevarustusasutused õigusakti „Vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001)“ § 3 alusel.
Rootsi
Kohalikud omavalitsused ja munitsipaalettevõtted, mis toodavad, transpordivad või jaotavad joogivett õigusakti „Lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster“ alusel.

Ühendkuningriik
— Ettevõte, mis on määratud tegutsema veevarustusettevõttena või kanalisatsiooniettevõttena seaduse „Water Industry
Act 1991“ alusel.
— Veevarustus- ja kanalisatsiooniettevõte, mis on moodustatud seaduse „Local Government etc (Scotland) Act 1994“
artikli 62 alusel.
— The Department for Regional Development (Northern Ireland)
III. LINNARONGI-, TRAMMI-, TROLLIBUSSI- JA BUSSIVEOTEENUSED
Belgia
— Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel
— Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg,
TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaat
schappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

L 356/1394

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

— Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
— Eraettevõtted, millel on eri- või ainuõigused

Bulgaaria
— „Метрополитен“ ЕАД, София
— „Столичен електротранспорт“ ЕАД, София
— „Столичен автотранспорт“ ЕАД, София
— „Бургасбус“ ЕООД, Бургас
— „Градски транспорт“ ЕАД, Варна
— „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Враца
— „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, Габрово
— „Автобусен транспорт“ ЕООД, Добрич
— „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Добрич
— „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Пазарджик
— „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Перник
— „Автобусни превози“ ЕАД, Плевен
— „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен
— „Градски транспорт Пловдив“ ЕАД, Пловдив
— „Градски транспорт“ ЕООД, Русе
— „Пътнически превози“ ЕАД, Сливен
— „Автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора
— „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково

Tšehhi Vabariik
— Kõik võrgustiku sektori hankijad, mis tegutsevad sektorites, mis osutavad linnarongi-, trammi-, trollibussi- või
bussiteenust riigihangete seaduse nr 137/2006 Coll. (muudetud redaktsioon) artikli 4 lõike 1 punkti f alusel.
Näiteks:
— Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
— Dopravní podnik města Brna, a. s.
— Dopravní podnik Ostrava a.s.
— Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
— Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
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Taani
— DSB
— DSB S-tog A/S
— Üksused, mis osutavad elanikkonnale bussiteenuseid (tavaline regulaarteenus) tegevusloa alusel, mis on antud seaduse
„Lov om buskørsel“ (vt 19. veebruari 2003 konsolideerimisseadus nr. 107) kohaselt.
— Metroselskabet I/S
Saksamaa
Ettevõtted, mis osutavad elanikkonnale lähitransporditeenust tegevusloa alusel, mis on antud 21. märtsi 1961. aasta
seaduse „Personenbeförderungsgesetz“ kohaselt (viimati muudetud 31. oktoobril 2006).

Eesti
— Üksused, kes tegutsevad riigihangete seaduse (RT I 21.02.2007, 2007,15, 76) § 10 lõike 3 ja konkurentsiseaduse (RT
I 2001, 56 332) § 14 alusel.
— AS Tallinna Autobussikoondis
— AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis
— Narva Bussiveod AS
Iirimaa
— Iarnród Éireann [Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
— Luas [Dublin Light Rail]
— Bus Éireann [Irish Bus]
— Bus Átha Cliath [Dublin Bus]
— Üksused, mis osutavad elanikkonnale transporditeenuseid muudetud õigusakti „Road Transport Act 1932“ alusel.
Kreeka
— 'Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.' (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), mis
on asutatud ja tegutseb seadusandliku dekreedi nr 768/1970 (Α'273), seaduse nr 588/1977 (Α'148) ja seaduse
nr 2669/1998 (Α'283) alusel.
— Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.) (Athens-Piraeus Electric Railways), mis on asutatud ja
tegutseb seaduste nr 352/1976 (Α'147) ja nr 2669/1998 (Α'283) alusel.
— Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.) (Athens Urban Transport Organization S.A), mis on
asutatud ja tegutseb seaduste nr 2175/1993 (Α'211) ja nr 2669/1998 (Α'283) alusel.
— Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.' (Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.), (Company of Thermal Buses S.A.), mis on asutatud ja tegutseb
seaduste nr 2175/1993 (Α'211) ja nr 2669/1998 (Α'283) alusel.
— Αττικό Μετρό Α.Ε. (Attiko Metro S.A), mis on asutatud ja tegutseb seaduse nr 1955/1991 alusel.
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— Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), mis on asutatud ja mis tegutseb dekreedi nr 3721/1957,
seadusandliku dekreedi nr 716/1970 ning seaduste nr 866/79 ja nr 2898/2001 (Α'71) alusel.
— Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.), mis tegutseb seaduse nr 2963/2001 (Α'268) alusel.
— Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω, tuntud ka kui ΡΟΔΑ ja ΔΕΑΣ ΚΩ, mis tegutseb seaduse
nr 2963/2001 (Α'268) alusel.
Hispaania
— Üksused, mis osutavad linna ühistransporditeenuseid 2. aprilli 1985. aasta seaduse „Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Loca“, õigusakti „Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local“ ja vajaduse korral asjaomaste
piirkondlike õigusaktide alusel.
— Üksused, mis osutavad elanikkonnale bussitransporditeenuseid vastavalt õigusakti „Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres“ ajutise sätte nr 3 alusel.
Näiteks:
— Empresa Municipal de Transportes de Madrid
— Empresa Municipal de Transportes de Málaga
— Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca
— Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona
— Empresa Municipal de Transportes de Valencia
— Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)
— Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)
— Entitat Metropolitana de Transport – AMB
— Eusko Trenbideak, s.a.
— Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa
— Ferrocariles de la Generalitat Valenciana
— Consorcio de Transportes de Mallorca
— Metro de Madrid
— Metro de Málaga, S.A.,
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)
Prantsusmaa
— Üksused, mis osutavad elanikkonnale transporditeenuseid 30. detsembri 1982. aasta seaduse „Loi d'orientation des
transports intérieurs no 82-1153“ artikli 7-II alusel.
— Régie des transports de Marseille
— RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône
— Régie départementale des transports du Jura
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— RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne
— Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français ja muud üksused, mis
osutavad transporditeenuseid tegevusloa alusel, mille on välja andnud Syndicat des transports d'Île-de-France 7.
jaanuari 1959. aasta korraldusega nr 59-151 (muudetud redaktsioon) ja selle rakendusdekreetidega reisijate
transpordi korraldamise kohta Île-de-France'i piirkonnas.
— Réseau ferré de France, riiklik ettevõte, mis on asutatud 13. veebruari 1997. aasta seadusega nr 97-135.
— Piirkondlikud või kohalikud omavalitsused või nende ühendused, kes korraldavad transporti (näiteks Communauté
urbaine de Lyon).

Horvaatia
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Riigihangete seadus, ametlik teataja nr 90/11) artiklis 6 osutatud
hankijad, kes on riigi osalusega äriühingud või avaliku sektori hankijad ja kes vastavalt erimäärusele tegelevad võrkude
pakkumise ja haldamisega avaliku linnarongi-, automaatsüsteemide, trammi-, bussi-, trollibussi- ja köissõiduki- (köistee-)
teenuse osutamiseks, näiteks üksused, kes sellega tegelevad vastavalt kommunaalteenuste seadusele (ametlik väljaanne
nr 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11).

Itaalia
Üksused, kompaniid ja ettevõtted, mis pakuvad elanikkonnale raudtee-, automaatsüsteemi-, trammi, trollibussi- või
bussitransporditeenuseid või juhivad asjaomaseid infrastruktuure riigi, regionaalsel või kohalikul tasandil.
Nende hulka kuuluvad muu hulgas
— üksused ja ettevõtted, mis osutavad ühistransporditeenuseid tegevusloa alusel, mis on välja antud kooskõlas 1.
detsembri 2006. aasta transpordiministri dekreediga nr 316 „Regolamento recante riordino dei servizi
automobilistici interregionali di competenza statale“;
— üksused ja ettevõtted, mis osutavad elanikkonnale transporditeenuseid kooskõlas 15. oktoobri 1925. aasta õigusakti
„Regio Decreto No 2578 — Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da
parte dei comuni e delle province“ artikli 1 lõigetega 4 või 15;
— üksused ja ettevõtted, mis osutavad elanikkonnale transporditeenuseid vastavalt 19. novembri 1997. aasta õigusaktile
„Decreto Legislativo No 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale“ ja 15. märtsi 1997. aasta õigusakti „Legge No 59“ (muudetud 20. septembri 1999. aasta
õigusaktiga „Decreto Legislativo No 400“ ja 1. augusti 2002. aasta õigusakti „Legge No 166“ artikliga 45) artikli 4
lõikes 4 sätestatud tingimustele;
— üksused ja ettevõtted, mis osutavad ühistransporditeenuseid kooskõlas kohaliku omavalitsuse struktuuri käsitlevate
seaduste konsolideeritud teksti (mis on kinnitatud 18. augusti 2000. aasta seadusega nr 267, mida on muudetud 28.
detsembri 2001. aasta seaduse nr 448 artikliga 35) artikliga 113;
— üksused ja ettevõtted, mis tegutsevad kooskõlas 9. mai 1912. aasta õigusakti „Regio Decreto No 1447“, millega
kinnitati asjaomaste seaduste konsolideeritud tekst (testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse
all'Industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili), artikliga 242 või artikliga 256 antud
kontsessioonile;
— üksused, ettevõtted ja kohalikud omavalitsused, mis tegutsevad kooskõlas 4. juuni 1949. aasta seaduse nr 410
„Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione“ artikliga 4 antud
kontsessioonile;
— üksused ja ettevõtted, mis tegutsevad kooskõlas 2. augusti 1952. aasta seaduse nr 1221 „Provvedimenti per
l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione“ artikliga 14 antud
kontsessiooni alusel.
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Küpros

Läti
Avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud üksused, mis osutavad reisijate bussi-, trollibussi- ja/või trammiveoteenust vähemalt
järgmistes linnades: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne ja Ventspils.

Leedu
— Akcinė bendrovė „Autrolis“
— Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai“
— Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“
— Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai“
— Muud üksused, mis vastavad Leedu Vabariigi riigihankeseaduse (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 84-2000,
1996; nr 4-102, 2006) artikli 70 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele ning tegutsevad linnarongi-, trammi-, trollibussivõi bussiveoteenuse sektoris kooskõlas Leedu Vabariigi maanteetranspordi eeskirjaga (Leedu Vabariigi ametlik
väljaanne, nr 119-2772, 1996).
Luksemburg
— Chemins de fer luxembourgeois (CFL).
— Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.
— Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE).
— Bussiveoteenust osutavad ettevõtted, mis tegutsevad 3. veebruari 1978. aasta õigusakti „Règlement grand-ducal
concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports
routiers réguliers de personnes rémunérées“ alusel.
Ungari
— Üksused, mis osutavad elanikkonnale regulaarseid lähi- ja kaugliini bussiveoteenuseid õigusakti „2003. évi CXXIX.
törvény a közbeszerzésekről“ artiklite 162 ja 163 ja õigusakti „1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről“ alusel.
— Üksused, mis osutavad elanikkonnale riigisisest reisijate rongiveoteenust õigusakti „2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről“ artiklite 162 ja 163 ning õigusakti „2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről“ alusel.
Malta
— L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority)
Madalmaad
Üksused, mis osutavad elanikkonnale transporditeenuseid õigusakti „Wet Personenvervoer“ II peatüki („Openbaar
Vervoer“) alusel. Näiteks:
— RET (Rotterdam)
— HTM (Den Haag)
— GVB (Amsterdam)
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Austria
— Ettevõtted, millel on tegevusluba transporditeenuste osutamiseks seaduse „Eisenbahngesetz, BGBl. nr 60/1957“
(muudetud redaktsioon) alusel või seaduse „Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I nr 203/1999“ (muudetud redaktsioon)
alusel.
Poola
1) Üksused, mis osutavad linnarongiteenuseid ja tegutsevad õigusakti „Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym“ kohaselt antud kontsessiooni alusel.
2) Üksused, mis osutavad elanikkonnale linnasiseseid bussiveoteenuseid ja tegutsevad õigusakti „Ustawa z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym“ kohaselt antud tegevusloa alusel, ja üksused, mis osutavad elanikkonnale
linnatransporditeenuseid,
sealhulgas:
— Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok
— Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok
— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz
— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy
— Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz
— Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa
— Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu
— Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław
— Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW“ w Sokołowie Podlaskim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.
— Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór“ Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.
— Tramwaje Śląskie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Suwałkach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowa Sól Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz
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— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
— Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
— Tramwaje Śląskie S.A., Katowice
— Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
— Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.
Portugal
— Metropolitano de Lisboa, E.P. õigusakti „Decreto-Lei n.o 439/78 de 30 de dezembro de 1978“ alusel.
— Õigusakti „Lei n.o 58/98 de18 de agosto 1998“ kohased kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse talitused ja
kohaliku omavalitsuse ettevõtted, mis osutavad transporditeenuseid õigusakti „Lei n.o 159/99 de 14 de setembro 1999“
alusel.
— Riigiasutused ja riigi osalusega äriühing, mis osutavad raudteeveoteenuseid õigusakti „Lei n.o 10/90 do 17 de março
1990“ alusel.
— Üksused, mis osutavad elanikkonnale transporditeenuseid õigusakti „Decreto n.o 37272 de 31 de dezembro 1948
(Regulamento de Transportes em Automóveis)“ artikli 98 alusel.
— Üksused, mis osutavad ühistransporditeenuseid õigusakti „Lei n.o 688/73 de 21 de dezembro 1973“ alusel.
— Üksused, mis osutavad ühistransporditeenuseid õigusakti „Decreto-Lei n.o 38144 de 31 de dezembro 1950“ alusel.
— Metro do Porto, S.A. kooskõlas õigusaktiga „Decreto-Lei n.o 394-A/98 de 15 de dezembro 1998“, mida on
muudetud õigusaktiga „Decreto-Lei n.o 261/2001 de 26 de setembro 2001“.
— Normetro, S.A. kooskõlas õigusaktiga „Decreto-Lei n.o 394-A/98 de 15 de dezembro 1998“, mida on muudetud
õigusaktiga „Decreto-Lei n.o 261/2001 de 26 de setembro 2001“.
— Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A õigusakti „Decreto-Lei n.o 24/95 de 8 de fevereiro 1995“ alusel.
— Metro do Mondego, S.A. õigusakti „Decreto-Lei n.o 10/2002 de 24 de janeiro 2002“ alusel.
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— Metro Transportes do Sul, S.A. õigusakti „Decreto-Lei n.o 337/99 de 24 de agosto 1999“ alusel.
— Kohalikud omavalitsused ja nende ettevõtted, mis osutavad transporditeenuseid õigusakti „Lei n.o159/99 de 14 de
setembro 1999“ alusel.
Rumeenia
— S.C. de Transport cu Metroul București – „Metrorex“ S.A.
— Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători
Sloveenia
Äriühingud, mis osutavad bussiveoteenuseid õigusakti „Zakon o prevozih v cestnem prometu“ (Uradni list RS, 72/94,
54/96, 48/98 in 65/99) alusel.

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1540564

Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

ALPETOUR, Potovalna agencija

4000

Škofja Loka

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport,d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE d.d. Prometno in turistično podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem d.d. Nova
Gorica

5000

Nova Gorica

5222966

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS Avtobusni promet Maribor d.d.

2000

Maribor

5352657

I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper – Capodistria

5357845

METEOR Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avto. promet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS Družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrže
vanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV Storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica
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Slovakkia
— Vedajad, mis osutavad elanikkonnale seaduse nr 164/1996 Coll. (mida on muudetud seadustega nr 58/1997 Coll.,
260/2001 Coll., 416/2001 Coll. ja 114/2004 Coll) artikli 23 kohaselt antud litsentsi alusel reisijate trammi-,
trollibussi-, eri- või köisteeveoteenuseid.
— Vedajad, mis osutavad elanikkonnale regulaarset riigisisest bussiveoteenust Slovaki Vabariigi territooriumil või
osaliselt ka mõne muu riigi territooriumil või Slovaki Vabariigi territooriumi teatud kindlal osal seaduse
nr 168/1996 Coll. (mida on muudetud seadustega nr 386/1996 Coll., 58/1997 Coll., 340/2000 Coll., 416/2001
Coll., 506/2002 Coll., 534/2003 Coll. ja 114/2004 Coll) kohaselt antud bussiveoloa ja konkreetse marsruudi jaoks
antud transpordiloa alusel.
Näiteks:
— Dopravný podnik Bratislava, a.s.
— Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
— Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
— Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.
Soome
Üksused, mis osutavad regulaarse bussiühenduse teenuseid eri- või ainuõiguslitsentsi alusel vastavalt seadusele „Laki
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellälagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991)“, ja munitsipaal
transpordi asutused ning riigi osalusega ettevõtted, mis osutavad elanikkonnale bussi-, raudtee- ja metrootranspordi
teenuseid või haldavad teenindusvõrku selliste transporditeenuste osutamiseks.

Rootsi
Üksused, mis osutavad linnaraudtee- või trammiteenuseid seaduste „Lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
persontrafik“ ja „Lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet“ alusel.
Riiklikud üksused või eraettevõtted, mis osutavad trollibussi- või bussiveoteenuseid seaduste „Lagen (1997:734) om
ansvar för viss kollektiv persontrafik“ ja „Yrkestrafiklagen (1998:490)“ alusel.

Ühendkuningriik
— London Regional Transport
— London Underground Limited
— Transport for London
— Ettevõtte Transport for London tütarettevõte seaduse „Greater London Authority Act 1999“ artikli 424 lõike 1
tähenduses.
— Strathclyde Passenger Transport Executive
— Greater Manchester Passenger Transport Executive
— Tyne and Wear Passenger Transport Executive
— Brighton Borough Council
— South Yorkshire Passenger Transport Executive
— South Yorkshire Supertram Limited
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— Blackpool Transport Services Limited
— Conwy County Borough Council
— Isik, kes osutab Londoni kohalikke teenuseid seaduse „Greater London Authority Act 1999“ artikli 179 lõike 1
(bussiveoteenus) tähenduses kooskõlas kokkuleppega, mille ta on sõlminud kõnealuse seaduse artikli 156 lõike 2
alusel ettevõttega „Transport for London“, või tütarettevõtjaga kõnealuse seaduse artiklis 169 osutatud kokkuleppe
alusel.
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Isik, kellel on maanteetransporditeenuste litsents seaduse „Transport Act (Northern Ireland) 1967“ artikli 4 lõike 1
alusel, mis annab talle õiguse osutada litsentsikohast regulaarteenust.
IV. MERESADAMA- JA SISEVEESADAMATEENUSED NING MUUD TERMINALITEENUSED
Belgia
— Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen
— Havenbedrijf van Gent
— Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen
— Port autonome de Charleroi
— Port autonome de Namur
— Port autonome de Liège
— Port autonome du Centre et de l'Ouest
— Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel
— Waterwegen en Zeekanaal
— De Scheepvaart
Bulgaaria
ДП „Пристанищна инфраструктура“
Üksused, mis kasutavad eri- või ainuõiguste alusel sadamaid või osa neist riikliku tähtsusega ühistranspordiks, mis on
loetletud seaduse „Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България“
(обн., ДВ, бр.12/ 11.2.2000) artikli 103a lisas nr 1.
— „Пристанище Варна“ ЕАД
— „Порт Балчик“ АД
— „БМ Порт“ АД
— „Пристанище Бургас“ ЕАД
— „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД
— „Пристанищен комплекс – Лом“ ЕАД
— „Пристанище Видин“ ЕООД
— „Драгажен флот – Истър“ АД
— „Дунавски индустриален парк“ АД
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Üksused, mis kasutavad eri- või ainuõiguste alusel sadamaid või osa neist piirkondliku tähtsusega ühistranspordiks ja mis
on loetletud seaduse „Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България“ (обн., ДВ, бр.12/ 11.2.2000) artikli 103a lisas nr 2.
— „Фиш Порт“ АД
— Кораборемонтен завод „Порт – Бургас“ АД
— „Либърти металс груп“ АД
— „Трансстрой – Бургас“ АД
— „Одесос ПБМ“ АД
— „Поддържане чистотата на морските води“ АД
— „Поларис 8“ ООД
— „Лесил“ АД
— „Ромпетрол – България“ АД
— „Булмаркет – ДМ“ ООД
— „Свободна зона – Русе“ ЕАД
— „Дунавски драгажен флот“ – АД
— „Нарен“ ООД
— „ТЕЦ Свилоза“ АД
— НЕК ЕАД – клон „АЕЦ – Белене“
— „Нафтекс Петрол“ ЕООД
— „Фериботен комплекс“ АД
— „Дунавски драгажен флот Дуним“ АД
— „ОМВ България“ ЕООД
— СО МАТ АД – клон Видин
— „Свободна зона – Видин“ ЕАД
— „Дунавски драгажен флот Видин“
— „Дунав турс“ АД
— „Меком“ ООД
— „Дубъл Ве Ко“ ЕООД
Tšehhi Vabariik
Kõik võrgustiku sektori hankijad, mis kasutavad konkreetset geograafilist piirkonda eesmärgiga osutada meresadama- või
siseveesadamateenuseid või muid terminaliteenuseid vedajatele, mis osutavad õhu-, mere- või siseveetranspordi teenuseid
(riigihangete seaduse nr 137/2006 Coll. (muudetud redaktsioon) artikli 4 lõike 1 punkti i alusel).
Näiteks:
— České přístavy, a.s.
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Taani
— Sadamad, nagu on määratletud seaduse „Lov om havne“ paragrahvis 1, vt 28. mai 1999. aasta seadus nr 326.
Saksamaa
— Täielikult või osaliselt kohalike omavalitsuste (Länder, Kreise, Gemeinden) omandis olevad meresadamad.
— Siseveesadamad, mille suhtes liidumaade asjaomaste õigusaktide „Wassergesetze“ alusel kohaldatakse eeskirja
„Hafenordnung“.
Eesti
Üksused, mis tegutsevad riigihangete seaduse (RT I 21.02.2007, 15, 76) § 10 lõike 3 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001,
56 332) § 14 alusel.
— AS Saarte Liinid
— AS Tallinna Sadam
Iirimaa
— Sadamad, mis tegutsevad õigusakti „Harbours Acts 1946 to 2000“ alusel.
— Sadam Rosslare Harbour, mis tegutseb õigusakti „Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899“ alusel.
Kreeka
— ‘Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Β. Α.Ε.’) kooskõlas seadusega nr 2932/01.
— ‘Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Ε. Α.Ε.’) kooskõlas seadusega nr 2932/01.
— ‘Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.’) kooskõlas seadusega nr 2932/01.
— ‘Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Η. Α.Ε.’) kooskõlas seadusega nr 2932/01.
— ‘Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Κ. Α.Ε.’) kooskõlas seadusega nr 2932/01.
— ‘Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.’) kooskõlas seadusega nr 2932/01.
— ‘Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.’) kooskõlas seadusega nr 2932/01.
— ‘Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Λ. Α.Ε.’) kooskõlas seadusega nr 2932/01.
— ‘Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Ρ. Α.Ε’) kooskõlas seadusega nr 2932/01.
— Sadamavaldajad
— Muud sadamad, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (munitsipaal- ja prefektuurisadamad), mis on reguleeritud presidendi
dekreediga nr 649/1977, seadusega 2987/02, presidendi dekreediga 362/97 ja seadusega 2738/99.
Hispaania
— Ente público Puertos del Estado
— Autoridad Portuaria de Alicante
— Autoridad Portuaria de Almería – Motril
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— Autoridad Portuaria de Avilés
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
— Autoridad Portuaria de Baleares
— Autoridad Portuaria de Barcelona
— Autoridad Portuaria de Bilbao
— Autoridad Portuaria de Cartagena
— Autoridad Portuaria de Castellón
— Autoridad Portuaria de Ceuta
— Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao
— Autoridad Portuaria de Gijón
— Autoridad Portuaria de Huelva
— Autoridad Portuaria de Las Palmas
— Autoridad Portuaria de Málaga
— Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
— Autoridad Portuaria de Melilla
— Autoridad Portuaria de Pasajes
— Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
— Autoridad Portuaria de Santander
— Autoridad Portuaria de Sevilla
— Autoridad Portuaria de Tarragona
— Autoridad Portuaria de Valencia
— Autoridad Portuaria de Vigo
— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
— Muud Andaluusia, Astuuria, Baleaaride, Kanaari saarte, Kantaabria, Kataloonia, Galicia, Murcia, Baskimaa ja Valencia
autonoomse piirkonna (comunidades autónomas) sadamavaldajad.

Prantsusmaa
— Port autonome de Paris, mis on asutatud 24. oktoobri 1968. aasta seadusega „Loi no68–917 relative au port
autonome de Paris“.
— Port autonome de Strasbourg, mis on asutatud 20. mai 1923. aasta õigusaktiga „Convention entre l'État et la ville de
Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce
port“, mis on heaks kiidetud 26. aprilli 1924. aasta seadusega.

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/1409

— Autonoomsed sadamad (ports autonomes), mis tegutsevad eeskirja „Code des ports maritimes“ artikli L 111-1 ja
sellele järgnevate artiklite alusel ja mis on juriidilised isikud.
— Port autonome de Bordeaux
— Port autonome de Dunkerque
— Port autonome de La Rochelle
— Port autonome du Havre
— Port autonome de Marseille
— Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire
— Port autonome de Pointe-à-Pitre
— Port autonome de Rouen
— Riigile kuuluvad sadamad, mis ei ole juriidilised isikud (20. märtsi 2006. aasta õigusakt „Décret no 2006-330 fixant
la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales“), ja mida haldavad kohalikud kaubandus- ja tööstuskojad.
— Port de Fort de France (Martinique)
— Port de Dégrad des Cannes (Guyane)
— Port-Réunion (île de la Réunion)
— Ports de Saint-Pierre et Miquelon
— Sadamad, mis ei ole juriidilised isikud ja mille vara on üle antud piirkondlikele või kohalikele omavalitsustele ja mida
haldavad kohalikud kaubandus- ja tööstuskojad (13. augusti 2004. aasta õigusakti „Loi no 2004-809 relative aux
libertés et responsabilités locales“ artikkel 30; õigusakti on muudetud 30. detsembri 2006. aasta õigusaktiga „Loi no
2006-1771“).
— Port de Calais
— Port de Boulogne-sur-Mer
— Port de Nice
— Port de Bastia
— Port de Sète
— Port de Lorient
— Port de Cannes
— Port de Villefranche-sur-Mer
— Voies navigables de France, riigiasutus, mille suhtes kohaldatakse 29. detsembri 1990. aasta õigusakti „Loi no 901168“ (muudetud redaktsioon) artiklit 124.
Horvaatia
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Riigihangete seadus, ametlik teataja nr 90/11) artiklis 6 osutatud
hankijad, kes on riigi osalusega äriühingud või avaliku sektori hankijad ja kes vastavalt erimäärusele tegelevad
geograafilise piirkonna kasutamisega eesmärgiga teha mere- ja jõetranspordi ettevõtjatele kättesaadavaks mere- ja
jõesadamaid ja muid transporditerminale, näiteks üksused, kes sellega tegelevad Merendus- ja Meresadamate Seaduse
alusel antud kontsessiooni kohaselt (ametlik väljaanne nr 158/03, 100/04, 141/06 ja 38/09).
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Itaalia
— Riiklikud sadamad (porti statali) ja muud sadamad, mida haldab Capitaneria di Porto vastavalt eeskirjale „Codice della
navigazione“ (Regio Decreto nr 327, 30. märts 1942).
— Autonoomsed sadamad (enti portuali), mis on asutatud eriseaduste alusel vastavalt eeskirja „Codice della navigazione“
(Regio Decreto nr 327, 30. märts 1942) artiklile 19.
Küpros
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, mis on asutatud õigusakti „περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973“ alusel.

Läti
Asutused, mis haldavad sadamaid kooskõlas seadusega „Likums par ostām“:
— Rīgas brīvostas pārvalde
— Ventspils brīvostas pārvalde
— Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
— Salacgrīvas ostas pārvalde
— Skultes ostas pārvalde
— Lielupes ostas pārvalde
— Engures ostas pārvalde
— Mērsraga ostas pārvalde
— Pāvilostas ostas pārvalde
— Rojas ostas pārvalde
Muud asutused, mis korraldavad hankeid seaduse „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“ alusel
ja mis haldavad sadamaid kooskõlas seadusega „Likums par ostām“.

Leedu
— Riigiettevõte Klaipėda State Sea Port Administration, mis tegutseb kooskõlas Leedu Vabariigi Klaipeda riiklikku
sadamaametit käsitleva seadusega (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne nr 53–1245, 1996).
— Riigiettevõte Vidaus vandens kelių direkcija, mis tegutseb kooskõlas Leedu Vabariigi siseveetranspordi eeskirjaga
(Leedu Vabariigi ametlik väljaanne nr 105-2393, 1996).
— Muud üksused, mis vastavad Leedu Vabariigi riigihankeseaduse (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 84-2000,
1996; nr 4-102, 2006) artikli 70 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele ning tegutsevad mere- või siseveesadamate
sektoris kooskõlas Leedu Vabariigi siseveetranspordi eeskirjaga.
Luksemburg
— Port de Mertert, mis on asutatud ja tegutseb 22. juuli 1963. aasta õigusakti „Loi relative à l'aménagement et à
l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle“ (muudetud redaktsioon) alusel.
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Ungari
— Sadamad, mis tegutsevad õigusakti „2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről“ artiklite 162–163 ja õigusakti
„2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről“ alusel.
Malta
— L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority)
Madalmaad
Võrgustiku sektori hankijad meresadama või siseveesadama või muu terminalivarustuse valdkonnas. Näiteks:
— Havenbedrijf Rotterdam
Austria
— Siseveesadamad, mis kuuluvad täielikult või osaliselt liidumaadele (Länder) ja/või kommuunidele (Gemeinden).
Poola
Üksused, mis on asutatud õigusakti „Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich“ alusel,
sealhulgas:
— Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
— Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
— Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.
— Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.
— Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.
— Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska
Portugal
— APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. õigusakti „Decreto-Lei n.o 335/98 de 3 de novembro
1998“ alusel.
— APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A. õigusakti „Decreto-Lei n.o 336/98 de 3 de novembro 1998“ alusel.
— APS — Administração do Porto de Sines, S.A. õigusakti „Decreto-Lei n.o 337/98 de 3 de novembro 1998“ alusel.
— APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. õigusakti „Decreto-Lei n.o 338/98 de 3 de novembro
1998“ alusel.
— APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A. õigusakti „Decreto-Lei n.o 339/98 de 3 de novembro 1998“ alusel.
— Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.) õigusakti „Decreto-Lei n.o 146/2007, de 27 de abril
2007“ alusel.
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Rumeenia
— Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ S.A. Constanța
— Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile S.A.“
— Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV“ S.A.
— Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“
— Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“
— Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ S.A.
— Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele
Sloveenia
Osaliselt või täielikult riigile kuuluvad meresadamad, mis osutavad avalikke majandusteenuseid seaduse „Pomorski
zakonik“ (Uradni list RS, 56/99) alusel.
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5144353

Luka Koper d.d.

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o.

6000

Koper

Slovakkia
— Üksused, mis käitavad mitteavalikke siseveesadamaid jõeveoteenuste osutamiseks vedajate poolt riigiasutuse antud
nõusoleku alusel, või riigiasutuse asutatud üksused, mis käitavad avalikke jõesadamaid kooskõlas seadusega
nr 338/2000 Coll., mida on muudetud seadustega nr 57/2001 Coll. ja 580/2003 Coll.
Soome
— Sadamad, mis tegutsevad seaduse „Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala
hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976)“ alusel, ja sadamad, mis on asutatud seaduse „Laki yksityisistä
yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)“ artikli 3 kohaselt välja antud litsentsi alusel.
— Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal
Rootsi
Sadamad ja terminaliteenindus õigusakti „Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled
och allmän hamn“ ja eeskirja „Förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal“ alusel.

Ühendkuningriik
— Kohalik omavalitsus, mis kasutab geograafilist piirkonda meresadama- või siseveesadamateenuste või muude
terminaliteenuste pakkumiseks mere- või siseveetranspordi ettevõtjale.
— Sadamavalitsus seaduse „Harbours Act 1964“ artikli 57 tähenduses.
— British Waterways Board
— Sadamavalitsus, nagu see on määratletud seaduse „Harbours Act (Northern Ireland) 1970“ lõike 38 lõikes 1.
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V. LENNUJAAMARAJATISED
Belgia
— Brussels International Airport Company
— Belgocontrol
— Luchthaven Antwerpen
— Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
— Société Wallonne des Aéroports
— Brussels South Charleroi Airport
— Liège Airport
Bulgaaria
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
ДП „Ръководство на въздушното движение“
Ministrite nõukogu määratud üldkasutatavate tsiviillennujaamade käitajad vastavalt õigusakti „Закона на гражданското
въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/ 1.12.1972)“ artikli 43 lõikele 3.
— „Летище София“ ЕАД
— „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД
— „Летище Пловдив“ ЕАД
— „Летище Русе“ ЕООД
— „Летище Горна Оряховица“ ЕАД
Tšehhi Vabariik
— Kõik võrgustiku sektori hankijad, mis kasutavad konkreetset geograafilist piirkonda lennujaamade käitamiseks
(riigihangete seaduse nr 137/2006 Coll. (muudetud redaktsioon) artikli 4 lõike 1 punkti i alusel).
Näiteks:
— Česká správa letišť, s.p.
— Letiště Karlovy Vary s.r.o.
— Letiště Ostrava, a.s.
— Správa Letiště Praha, s. p.
Taani
— Lennujaamad, mis tegutsevad tegevusloa alusel, mis on välja antud seaduse „Lov om luftfart“ (vt 21. juuni 2007.
aasta konsolideerimisseadus nr 731) § 55 lõike 1 alusel.
Saksamaa
— Lennujaamad, nagu need on määratletud 19. juuni 1964. aasta õigusakti „Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung“ artikli
38 lõike 2 punktis 1 (õigusakti on viimati muudetud 5. jaanuaril 2007).
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Eesti
— Üksused, mis tegutsevad riigihangete seaduse (RT I 21.02.2007, 15, 76) § 10 lõike 3 ja konkurentsiseaduse (RT
I 2001, 56 332) § 14 alusel.
— AS Tallinna Lennujaam
— Tallinn Airport GH AS

Iirimaa
— Dublini, Corki ja Shannoni lennujaamad, mida haldab Aer Rianta – Irish Airports.
— Lennujaamad, mis tegutsevad avaliku kasutuse litsentsi alusel, mis on välja antud kooskõlas õigusaktiga „Irish
Aviation Authority Act 1993“ (muudetud seadusega „Air Navigation and Transport (Amendment) Act 1998“) ja kus
osutatakse õhusõidukiga liinilende reisijate, posti või kauba transportimiseks.

Kreeka
— Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), mis tegutseb vastavalt seadusandlikule dekreedile nr 714/70, mida on
muudetud seadusega nr 1340/83; äriühingu korraldus on sätestatud presidendi dekreedis nr 56/89 (muudetud
redaktsioon).
— Spatas asuv äriühing Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, mis tegutseb vastavalt seadusandlikule dekreedile nr 2338/95
„Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρείας ‘Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.’ έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις“.
— Φορείς Διαχείρισης kooskõlas presidendi dekreediga nr 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση,
λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης“ (Kreeka ametlik väljaanne nr Α 137).

Hispaania
— Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Prantsusmaa
— Lennujaamad, mida haldavad riigile kuuluvad ettevõtted eeskirja „Code de l'aviation civile“ artiklite L. 251-1, L. 2601 ja L. 270-1 alusel.
— Lennujaamad, mis tegutsevad riigi poolt kooskõlas eeskirja „Code de l'aviation civile“ artikliga R.223-2 antud
kontsessiooni alusel.
— Lennujaamad, mis tegutsevad õigusakti „Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire“ alusel.
— Lennujaamad, mis on rajatud riigiasutuse poolt ja mida reguleeritakse eeskirja „Code de l'aviation civile“ artiklis L.
221-1 sätestatud konventsiooniga.
— Lennujaamad, mille vara on üle antud piirkondlikule või kohalikule omavalitsusele või nende ühendusele 13. augusti
2004. aasta seaduse „Loi no 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales“, eriti selle artikli 28 alusel.
— Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro
— Aérodrome d'Avignon
— Aérodrome de Bastia-Poretta
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— Aérodrome de Beauvais-Tillé
— Aérodrome de Bergerac-Roumanière
— Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne
— Aérodrome de Brest Bretagne
— Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine
— Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare
— Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo
— Aérodrome de Figari-Sud Corse
— Aérodrome de Lille-Lesquin
— Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine
— Aérodrome de Pau-Pyrénées
— Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes
— Aérodrome de Poitiers-Biard
— Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques
— Riigi omandis olevad tsiviillennujaamad, mille haldamine on üle antud kaubandus- ja tööstuskojale (chambre de
commerce et d'industrie) 21. aprilli 2005. aasta seaduse „Loi no 2005-357 relative aux aéroports“ artikli 7 ja 23.
veebruari 2007. aasta õigusakt „Décret no 2007-444 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat“ alusel.
— Aérodrome de Marseille-Provence
— Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre
— Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu
— Aérodrome de Strasbourg-Entzheim
— Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin
— Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet
— Aérodrome de Saint-Denis-Gillot
— Muud riigi omandis olevad tsiviillennujaamad, mille vara ei ole üle antud piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele
24. augusti 2005. aasta õigusakti „Décret no 2005-1070“ (muudetud redaktsioon) alusel.
— Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche
— Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir
— Aéroports de Paris (20. aprilli 2005. aasta seadus nr 2005-357 ja 20. juuli 2005. aasta dekreet nr 2005-828).
Horvaatia
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Riigihangete seadus, ametlik teataja nr 90/11) artiklis 6 osutatud
hankijad, kes on riigi osalusega äriühingud või avaliku sektori hankijad ja kes vastavalt erimäärusele tegelevad
geograafilise piirkonna kasutamisega eesmärgiga teha lennuettevõtjatele kättesaadavaks lennujaamu ja lõppseadmeid,
näiteks üksused, kes sellega tegelevad Lennujaamaseaduse alusel antud kontsessiooni kohaselt (ametlik väljaanne
nr 19/98 ja 14/11).
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Itaalia
— Alates 1. jaanuarist 1996 on 25. novembri 1995. aasta õigusakti „Decreto Legislativo No 497 – relativo alla
trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico,
denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo“ korduvalt arutatud ning nende arutelude tagajärjel muudeti
see 21. detsembril 1996. aastal seaduseks „Legge No 665“, mille alusel kujundati kõnealune üksus alates 1. jaanuarist
2001 ümber aktsiaseltsiks (S.p.A).
— Eriseaduste alusel asutatud juhtimisüksused.
— Üksused, mis haldavad lennujaamarajatisi vastavalt kontsessioonile, mis on antud eeskirja „Codice della navigazione“
(Regio Decreto No 327, 30. märts 1942) artikli 694 alusel.
— Lennujaamaüksused, sealhulgas juhtimisettevõtted SEA (Milano) ja ADR (Fiumicino).
Küpros

Läti
— Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme“
— Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta “Rīga““
— SIA „Aviasabiedrība “Liepāja““
Leedu
— Riigiettevõte „Vilnius International Airport“
— Riigiettevõte „Kaunas Airport“
— Riigiettevõte „Palanga International Airport“
— Riigiettevõte „Oro navigacija“
— Munitsipaalettevõte „Šiaulių oro uostas“
— Muud üksused, mis vastavad Leedu Vabariigi riigihankeseaduse (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 84-2000,
1996; nr 4-102, 2006) artikli 70 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele ning tegutsevad lennujaamarajatiste sektoris
kooskõlas Leedu Vabariigi lennundusseadusega (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 94-2918, 2000).
Luksemburg
— Aéroport du Findel.
Ungari
— Lennujaamad, mis tegutsevad vastavalt õigusakti „2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről“ artiklitele 162–163
ja õigusaktile „1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről“.
— Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, mida haldab Budapest Airport Rt. Kooskõlas õigusaktidega „1995. évi
XCVII. törvény a légiközlekedésről“ ja „83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és
a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről“.
Malta
— L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Malta International Airport)
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Madalmaad
Lennujaamad, mis tegutsevad õigusakti „Luchtvaartwet“ artikli 18 ja sellele järgnevate artiklite alusel. Näiteks:
— Luchthaven Schiphol
Austria
— Üksused, mis on saanud tegevusloa lennujaamateenuste osutamiseks muudetud seaduse „Luftfahrtgesetz“, BGBl.
nr 253/1957 alusel.
Poola
— Riigi osalusega äriühing Porty Lotnicze, mis tegutseb õigusakti „Ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsię
biorstwie państwowym “Porty Lotnicze““ alusel.
— Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
— Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
— Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
— Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
— Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Wrocław S.A.
— Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka
— Porty Lotnicze „Mazury-Szczytno“ Sp. z o.o. w Szczytnie
— Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost
Portugal
— ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., mis on asutatud õigusakti „Decreto-Lei n.o 404/98 de 18 de dezembro 1998“
alusel.
— NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., mis on asutatud õigusakti „Decreto-Lei n.o 404/98
de 18 de dezembro 1998“ alusel.
— ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., mis on asutatud õigusakti „Decreto-Lei n.o 453/91 de 11
de dezembro 1991“ alusel.
Rumeenia
— Compania Națională „Aeroporturi București“ S.A.
— Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța“
— Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia“- S.A.
— Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT“ S.A.
— Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale
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— SC Aeroportul Arad S.A.
— Regia Autonomă Aeroportul Bacău
— Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca
— Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova
— Regia Autonomă Aeroportul Iași
— Regia Autonomă Aeroportul Oradea
— Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Sibiu
— Regia Autonomă Aeroportul Suceava
— Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș
— Regia Autonomă Aeroportul Tulcea
— Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș
Sloveenia
Avalikud tsiviillennujaamad, mis tegutsevad õigusakti „Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01)“ alusel.
Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana, d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovakkia
Üksused, mis käitavad lennujaamu riigiasutuse antud nõusoleku alusel ja üksused, mis osutavad õhu kaudu telekommu
nikatsiooniteenuseid kooskõlas seadusega nr 143/1998 Coll., mida on muudetud seadustega 57/2001 Coll., 37/2002
Coll., 136/2004 Coll. ja 544/2004 Coll.
Näiteks:
— Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava
— Letisko Poprad – Tatry, a.s.
— Letisko Košice, a.s.
Soome
Lennujaamad, mida haldab Ilmailulaitos Finavia / Luftfartsverket Finavia või munitsipaal- või riigi osalusega ettevõte
seaduste „Ilmailulaki/luftfartslagen (1242/2005)“ ja „Laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005)“ alusel.
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Rootsi
— Riigile kuuluvad ja riigi hallatavad lennujaamad, mis tegutsevad lennujaamade seaduse „Luftfartslagen (1957:297)“
alusel.
— Eraomandis olevad ja eraomanike hallatavad lennujaamad, mis tegutsevad tegevuslitsentsi alusel, kui see litsents
vastab Euroopa Liidu võrgustiku sektori direktiivi artikli 2 lõike 3 kriteeriumidele.
Ühendkuningriik
— Kohalik omavalitsus, mis kasutab geograafilist piirkonda lennujaama- ja muude terminaliteenuste pakkumiseks
lennuettevõtjatele.
— Õigusakti „Airports Act 1986“ kohane lennujaama käitaja, kes haldab lennujaama selle seaduse IV osas esitatud
majanduslike eeskirjade alusel.
— Highland and Islands Airports Limited
— Lennujaama käitaja õigusakti „Airports (Northern Ireland) Order 1994“ tähenduses.
— BAA Ltd.
VI. GAASI VÕI SOOJUSENERGIA TRANSPORT VÕI JAOTAMINE
Belgia
— Distrigaz
— Kohalikud omavalitsused ja nende ühendused selles tegevusvaldkonnas
— Fluxys
Bulgaaria
Kooskõlas seaduse „Закона за енергетиката“ (обн., ДВ, бр. 107/ 9.12.2003) artikli 39 lõikega 1 soojusenergia tootmiseks
või transportimiseks litsentsi saanud üksused.
— АЕЦ Козлодуй — ЕАД
— Брикел — ЕАД
— 'Бул Еко Енергия' ЕООД
— 'ГЕРРАД' АД
— Девен АД
— ТЕЦ 'Марица 3' — АД
— 'Топлина електроенергия газ екология' ООД
— Топлофикация Бургас — ЕАД
— Топлофикация Варна — ЕАД
— Топлофикация Велико Търново — ЕАД
— Топлофикация Враца — ЕАД
— Топлофикация Габрово — ЕАД
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— Топлофикация Казанлък — ЕАД
— Топлофикация Лозница — ЕАД
— Топлофикация Перник — ЕАД
— ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД
— Топлофикация Плевен — ЕАД
— Топлофикация Правец — ЕАД
— Топлофикация Разград — ЕАД
— Топлофикация Русе — ЕАД
— Топлофикация Сливен — ЕАД
— Топлофикация София — ЕАД
— Топлофикация Шумен — ЕАД
— Топлофикация Ямбол — ЕАД
Kooskõlas seaduse „Закона за енергетиката“ (обн., ДВ, бр. 107/ 9.12.2003) artikli 39 lõikega 1 gaasi transportimiseks,
jaotamiseks, üldsusele kättetoimetamiseks või lõpptarnija poolt tarnimiseks litsentsi saanud üksused.
— Булгаргаз ЕАД
— Булгартрансгаз ЕАД
— Балкангаз 2000 АД
— Бургасгаз ЕАД
— Варнагаз АД
— Велбъждгаз АД
— Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД
— Газинженеринг ООД
— Газоснабдяване Асеновград АД
— Газоснабдяване Бургас ЕАД
— Газоснабдяване Враца ЕАД
— Газоснабдяване Нова Загора АД
— Газоснабдяване Нови Пазар АД
— Газоснабдяване Попово АД
— Газоснабдяване Първомай АД
— Газоснабдяване Разград АД
— Газоснабдяване Русе ЕАД
— Газоснабдяване Стара Загора ООД
— Добруджа газ АД
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— Дунавгаз АД
— Каварна газ ООД
— Камено-газ ЕООД
— Кнежа газ ООД
— Кожухгаз АД
— Комекес АД
— Консорциум Варна Про Енерджи ООД
— Костинбродгаз ООД
— Ловечгаз 96 АД
— Монтанагаз АД
— Овергаз Инк. АД
— Павгаз АД
— Плевенгаз АД
— Правецгаз 1 АД
— Примагаз АД
— Промишлено газоснабдяване ООД
— Раховецгаз 96 АД
— Рилагаз АД
— Севлиевогаз-2000 АД
— Сигаз АД
— Ситигаз България АД
— Софиягаз ЕАД
— Трансгаз Енд Трейд АД
— Хебросгаз АД
— Централ газ АД
— Черноморска технологична компания АД
— Ямболгаз 92 АД
Tšehhi Vabariik
Kõik võrgustiku sektori hankijad, mis osutavad teenuseid gaasi ja soojusenergia sektoris riigihangete seaduse
nr 137/2006 Coll. (muudetud redaktsioon) artikli 4 lõike 1 punktide a ja b alusel.
Näiteks:
— RWE Transgas Net, s.r.o.
— Pražská plynárenská, a.s.
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— Severomoravská plynárenská, a.s.
— Plzeňská teplárenská, a.s.
— Pražská teplárenská a.s.
Taani
— Üksused, mis jaotavad gaasi või soojusenergiat seaduse „Lov om varmeforsyning“ (vt 17. juuli 2005. aasta konsolidee
rimisseadus nr 347) § 4 kohaselt välja antud tegevusloa alusel.
— Üksused, mis transpordivad gaasi seaduse „Lov om naturgasforsyning“ (vt 8. novembri 2006. aasta konsolideeri
misseadus nr 1116) § 10 kohaselt välja antud litsentsi alusel.
— Üksused, mis transpordivad gaasi 25. aprilli 2006. aasta õigusakti „Bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på
dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter“ kohaselt välja antud tegevusloa alusel.
— Gaasi transport, mida teostavad Energinet Danmark või täielikult Energinet Danmarki omandis olevad tütarettevõtjad
seaduse „Lov om Energinet Danmark“ (vt 20. detsembri 2004. aasta seadus nr 1384) § 2 lõigete 2 ja 3 alusel.
Saksamaa
Kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslikud asutused või nende ühendused või riigi osalusega ettevõtted, mis tarnivad
energiat teistele ettevõtetele või haldavad energiavõrku või kellel on omandiõiguse alusel energiavõrgu käsutusõigus 24.
aprilli 1998. aasta seaduse „Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung“ (Energiewirtschaftsgesetz) (viimati
muudetud 9. detsembril 2006) artikli 3 lõike 18 alusel.

Eesti
— Üksused, kes tegutsevad riigihangete seaduse (RT I 21.02.2007, 15, 76) § 10 lõike 3 ja konkurentsiseaduse (RT
I 2001, 56 332) § 14 alusel.
— AS Kohtla-Järve Soojus
— AS Kuressaare Soojus
— AS Võru Soojus
Iirimaa
— Bord Gáis Éireann
— Muud üksused, millele energeetika reguleerimise komisjon (Commission for Energy Regulation) on andnud õigusakti
„Gas Acts 1976 to 2002“ alusel välja litsentsi maagaasi jaotamiseks või ülekandmiseks.
— Õigusakti „Electricity Regulation Act 1999“ alusel litsentsi saanud üksused, kes koostootmisjaamade (Combined Heat
and Power Plants) käitajatena tegelevad soojusenergia jaotamisega.
Kreeka
— Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε., mis transpordib ja jaotab gaasi vastavalt seadusele nr 2364/95, mida on
muudetud seadustega nr 2528/97, 2593/98 ja 2773/99.
— Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Hispaania
— Enagas, S.A.
— Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
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— Gasoducto Al Andalus, S.A.
— Gasoducto de Extremadura, S.A.
— Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.
— Regasificadora del Noroeste, S.A.
— Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
— Transportista Regional de Gas, S.A.
— Unión Fenosa de Gas, S.A.
— Bilbogas, S.A.
— Compañía Española de Gas, S.A.
— Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.
— Distribuidora Regional de Gas, S.A.
— Donostigas, S.A.
— Gas Alicante, S.A.
— Gas Andalucía, S.A.
— Gas Aragón, S.A.
— Gas Asturias, S.A.
— Gas Castilla – La Mancha, S.A.
— Gas Directo, S.A.
— Gas Figueres, S.A.
— Gas Galicia SDG, S.A.
— Gas Hernani, S.A.
— Gas Natural de Cantabria, S.A.
— Gas Natural de Castilla y León, S.A.
— Gas Natural SDG, S.A.
— Gas Natural de Alava, S.A.
— Gas Natural de La Coruña, S.A.
— Gas Natural de Murcia SDG, S.A.
— Gas Navarra, S.A.
— Gas Pasaia, S.A.
— Gas Rioja, S.A.
— Gas y Servicios Mérida, S.L.
— Gesa Gas, S.A.
— Meridional de Gas, S.A.U.
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— Sociedad del Gas Euskadi, S.A.
— Tolosa Gas, S.A.
Prantsusmaa
— Gaz de France, mis on asutatud ja tegutseb 8. aprilli 1946. aasta seaduse „Loi no 46-628 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz“ (muudetud redaktsioon) alusel.
— GRT Gaz, gaasitranspordivõrgu haldaja.
— 8. aprilli 1946. aasta seaduse „Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz“ (muudetud redaktsioon)
artiklis 23 nimetatud üksused, mis tegelevad gaasi jaotamisega (segamajanduslikud jaotusettevõtted, régies'd või
muud sellesarnased piirkondlikest või kohalikest omavalitsusasutustest koosnevad talitused), näiteks Gaz de
Bordeaux, Gaz de Strasbourg
— Kohalikud omavalitsused või nende ühendused, mis jaotavad soojusenergiat.
Horvaatia
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Riigihangete seadus, ametlik teataja nr 90/11) artiklis 6 osutatud
hankijad, kes on riigi osalusega äriühingud või avaliku sektori hankijad ja kes vastavalt erimäärusele tegelevad gaasi ja
geotermaalenergia transpordi ja jaotamisega vastavalt energiaseaduse (ametlik väljaanne nr 68/01, 177/04, 76/07,
152/08, 127/10) alusel antud energeetika valdkonnas tegutsemise loale.

Itaalia
— SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., mis transpordib gaasi.
— Üksused, mis jaotavad gaasi kooskõlas kohalike omavalitsuste ja provintside otsest kontrolli avalike teenistuste üle
käsitlevate seaduste konsolideeritud tekstiga ja nagu on kinnitatud 15. oktoobri 1925. aasta õigusaktiga „Regio
Decreto No 2578“, 4. oktoobri 1986. aasta õigusaktiga „D.P.R. No 902“ ja 23. mai 2000. aasta õigusakti „Decreto
Legislativo No 164“ artiklitega 14 ja 15.
— Üksused, mis jaotavad elanikkonnale soojusenergiat 29. mai 1982. aasta seaduse nr 308 „Norme sul contenimento
dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con
combustibili diversi dagli idrocarburi“ artikli 10 alusel.
— Kohalikud omavalitsused või nende ühendused, mis jaotavad elanikkonnale soojusenergiat.
— Società di trasporto regionale, kelle tariifi on heaks kiitnud Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
Küpros

Läti
— Akciju sabiedrība „Latvijas gāze“
— Kohalike omavalitsuste avalik-õiguslikud üksused, mis varustavad elanikkonda soojusenergiaga.
Leedu
— Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“
— Muud üksused, mis vastavad Leedu Vabariigi riigihankeseaduse (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 84-2000,
1996; nr 4-102, 2006) artikli 70 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele ning transpordivad, jaotavad ja tarnivad gaasi
vastavalt Leedu Vabariigi maagaasiseadusele (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 89-2743, 2000; nr 43-1626,
2007)
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— Üksused, mis vastavad Leedu Vabariigi riigihankeseaduse (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 84-2000, 1996; nr 4102, 2006) artikli 70 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele ja tarnivad soojusenergiat vastavalt Leedu Vabariigi
soojusenergiaseadusele (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 51-2254, 2003; nr 130-5259, 2007)

Luksemburg
— Société de transport de gaz SOTEG S.A.
— Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
— Service industriel de la Ville de Dudelange
— Service industriel de la Ville de Luxembourg
— Kohaliku omavalitsused või nende ühendused, mis vastutavad soojusenergia jaotamise eest.

Ungari
— Üksused, mis transpordivad või jaotavad gaasi õigusakti „2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről“ artiklite
162–163 ja õigusakti „2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról“ kohaselt välja antud tegevusloa alusel.
— Üksused, mis transpordivad või jaotavad soojusenergiat õigusakti „2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről“
artiklite 162–163 ja õigusakti „2005. évi XVIII. törvény a földgázellátásról“ kohaselt välja antud tegevusloa alusel.

Malta
— Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Madalmaad
— Üksused, mis toodavad, transpordivad või jaotavad gaasi vastavalt litsentsile (vergunning), mille on välja andnud
munitsipaalasutused õigusakti „Gemeentewet“ alusel. Näiteks: NV Nederlandse Gasunie
— Munitsipaal- või provintsi asutused, mis transpordivad või jaotavad gaasi õigusaktide „Gemeentewet“ või
„Provinciewet“ alusel.
— Kohaliku omavalitsuse asutused või nende ühendused, mis jaotavad elanikkonnale soojusenergiat.

Austria
— Üksused, millel on tegevusluba gaasi transportimiseks või jaotamiseks seaduse „Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I“
nr 121/2000 (muudetud redaktsioon) alusel
— Üksused, millel on tegevusluba soojusenergia transportimiseks või jaotamiseks seaduse „Gewerbeordnung, BGBl.“
nr 194/1994 (muudetud redaktsioon) alusel.

Poola
Energiaettevõtted õigusakti „Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne“ tähenduses, muu hulgas:
— Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu
— Europol Gaz S.A. Warszawa

L 356/1426

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

— Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
— Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze
— Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
— Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew
— Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa
— Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.Α., Tarnów
— OPEC Grudziądz Sp. z o.o.
— Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski
— Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.
— Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa
— Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań
— Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.
— Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
— Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.
— Elektrociepłownia Zabrze S.A.
— Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugal
Üksused, mis transpordivad või jaotavad gaasi järgmiste õigusaktide alusel:
— „Decreto-Lei n.o 30/2006, de 15 de fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do
Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento,
transporte, distribuição e comercialização de gás natural“
— „Decreto-Lei n.o 140/2006, de 26 de julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e
funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades“

Rumeenia
— „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — S.A. Mediaș“
— SC Distrigaz Sud S.A.
— E. ON Gaz România S.A.
— E.ON Gaz Distribuție S.A. — Societăți de distribuție locală
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Sloveenia
Üksused, mis transpordivad või jaotavad gaasi vastavalt õigusaktile „Energetski zakon“ (Uradni list RS, 79/99) ja üksused,
mis transpordivad või jaotavad soojusenergiat omavalitsuste otsuse alusel.

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

5796245

Podjetje za oskrbo z energijo ogrevanje Piran d.o.o.

5926823

Jeko — In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo ener
gentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.
Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper — Capodistria

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks Občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, Energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor

2000

Maribor

5231787

Javno podjetje komunalna energetika NovaGorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne ener
gije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo
in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

Piran — Pirano
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Poštna št.

Kraj

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in
vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge
storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slovakkia
— Üksused, mis tegelevad vastava loa alusel gaasi tootmise, jaotamise, transportimise, hoiustamise ja tarnimisega
elanikkonnale seaduse nr 656/2004 Coll. kohaselt.
— Üksused, mis tegelevad vastava loa alusel soojusenergia tootmise, jaotamise, transportimise, hoiustamise ja
tarnimisega elanikkonnale seaduse nr 657/2004 Coll. kohaselt.

Näiteks:
— Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Soome
Riiklikud või muud üksused, mis haldavad gaasi transpordivõrku ja transpordivad või jaotavad gaasi õigusakti
„Maakaasumarkkinalaki/naturgasmarknadslagen (508/2000)“ peatüki 3 lõigu 1 või peatüki 6 lõigu 1 kohaselt välja antud
litsentsi alusel ning omavalitsuste üksused või riigi osalusega ettevõtted, mis toodavad, transpordivad või jaotavad
soojusenergiat või tarnivad soojusenergiat võrkudesse.

Rootsi
— Üksused, mis transpordivad või jaotavad gaasi või soojusenergiat seaduse „Lagen (1978:160) om vissa rörledningar“
kohaselt antud kontsessiooni alusel.

Ühendkuningriik
— Riiklik gaasi transportija vastavalt seaduse „Gas Act 1986“ artikli 7 lõikele 1.
— Isik, kes on kuulutatud gaasi tarnivaks ettevõtteks „Gas (Northern Ireland) Order 1996“ artikli 8 alusel.
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— Kohalik omavalitsus, mis pakub või haldab püsivõrku elanikkonnale soojusenergia tootmise, transportimise või
jaotamise teenuse osutamiseks.
— Isik, kes on saanud litsentsi „Electricity Act 1989“ artikli 6 lõike 1 punkti a alusel ja kelle litsents sisaldab selle
seaduse artikli 10 lõikes 3 osutatud sätteid.

VII. RAUDTEEVEOTEENUSED
Belgia
— SNCB Holding/NMBS Holding
— Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Infrabel

Bulgaaria
— 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

Tšehhi Vabariik
Kõik võrgustiku sektori hankijad, mis osutavad teenuseid raudteeveoteenuse sektoris riigihangete seaduse nr 137/2006
Coll. (muudetud redaktsioon) artikli 4 lõike 1 punkti f alusel.
Näiteks:
— ČD Cargo, a.s.
— České dráhy, a.s
— Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Taani
— DSB
— DSB S-tog A/S
— Metroselskabet I/S
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Saksamaa
— Deutsche Bahn AG
— Muud ettevõtted, mis osutavad elanikkonnale raudteeveoteenuseid 27. detsembri 1993. aasta seaduse „Allgemeines
Eisenbahngesetz“ (viimati muudetud 26. veebruaril 2008) artikli 2 lõike 1 alusel.
Eesti
— Üksused, kes tegutsevad riigihangete seaduse (RT I 21.02.2007, 15, 76) § 10 lõike 3 ja konkurentsiseaduse (RT
I 2001, 56 332) § 14 alusel.
— AS Eesti Raudtee
— AS Elektriraudtee
Iirimaa
— Iarnród Éireann [Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
Kreeka
— ‘Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.’ (‘Ο.Σ.Ε. Α.Ε.’) kooskõlas seadusega nr 2671/98
— ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. kooskõlas seadusega nr 2366/95
Hispaania
— 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)
— Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)
— Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)
— Ferrocarril de Soller
— Funicular de Bulnes
Prantsusmaa
— Société nationale des chemins de fer français ja teised avalikud raudteevõrgud, millele on osutatud 30. detsembri
1982. aasta seaduses „Loi d'orientation des transports intérieurs“ nr 82-1153, II jaotis, 1. peatükk.
— Réseau ferré de France, riiklik ettevõte, mis on asutatud 13. veebruari 1997. aasta seadusega nr 97-135.
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Horvaatia

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Riigihangete seadus, ametlik teataja nr 90/11) artiklis 6 osutatud
hankijad, kes on riigi osalusega äriühingud või avaliku sektori hankijad ja kes vastavalt erimäärusele tegelevad võrkude
pakkumise ja haldamisega avaliku raudteetranspordi teenuse osutamiseks.

Itaalia

— Ferrovie dello Stato S. p. A., sealhulgas le Società partecipate
— Üksused ja ettevõtted, mis osutavad raudteeveoteenuseid kooskõlas 9. mai 1912. aasta õigusakti „Regio Decreto
No1447“, millega kinnitatakse asjaomaste seaduste konsolideeritud tekst (testo unico delle disposizioni di legge per le
ferrovie concesse all'Industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili), artikliga 10 antud
kontsessioonile.
— Üksused ja ettevõtted, mis osutavad raudteeteenuseid kontsessiooni alusel vastavalt 4. juuni 1949. aasta seaduse nr
410 „Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione“ artiklile 4.
— Üksused ja ettevõtted või kohalikud omavalitsused, mis osutavad raudteeveoteenuseid kontsessiooni alusel, mis on
antud 2. augusti 1952. aasta seaduse nr 1221 „Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre
linee di trasporto in regime di concessione“ artikli 14 alusel.
— Üksused ja ettevõtted, mis osutavad ühistransporditeenuseid 19. novembri 1997. aasta seadusandliku dekreedi nr
422 „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, n. 9“ (mida on muudetud 20. septembri 1999. aasta
seadusandliku dekreediga nr 400) artiklite 8 ja 9 ning 1. augusti 2002. aasta seaduse nr 166 artikli 45 alusel.

Küpros

Läti

— Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš“
— Valsts akciju sabiedrība „Vaiņodes dzelzceļš“

Leedu

— Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“
— Muud üksused, mis vastavad Leedu Vabariigi riigihankeseaduse (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 84-2000,
1996; nr 4-102, 2006) artikli 70 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele ning tegutsevad raudteeveoteenuste sektoris
kooskõlas Leedu Vabariigi raudteeveo eeskirjadega (Leedu Vabariigi ametlik väljaanne, nr 72-2489, 2004).

Luksemburg

— Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
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Ungari
— Üksused, mis osutavad elanikkonnale raudteeteenuseid vastavalt õigusakti „2003. évi CXXIX. törvény a közbeszer
zésekről“ artiklitele 162–163 ja õigusaktile „2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről“ ning õigusakti
„45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről“ kohaselt antud loa alusel.
Näiteks:
— Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Madalmaad
Raudteeveoteenuste valdkonna hankijad. Näiteks:
— Nederlandse Spoorwegen
— ProRail

Austria
— Österreichische Bundesbahn.
— Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH ning
— üksused, millel on tegevusluba raudteeveoteenuste osutamiseks seaduse „Eisenbahngesetz, BGBl.“ nr 60/1957
(muudetud redaktsioon) alusel.

Poola
Üksused, mis osutavad raudteetranspordi teenuseid vastavalt õigusaktile „Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ‘Polskie Koleje Państwowe’ z dnia 8 września 2000 r.“, muu hulgas:
— 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 ο.ο.
— PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugal
— CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P. kooskõlas õigusaktiga „Decreto-Lei n.o 109/77 de 23 de março 1977“.
— REFER, E.P. kooskõlas õigusaktiga „Decreto-Lei n.o 104/97 de 29 de abril 1997“.
— RAVE, S.A. kooskõlas õigusaktiga „Decreto-Lei n.o 323-H/2000 de 19 de dezembro 2000“.
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— Fertagus, S.A. kooskõlas õigusaktiga „Decreto-Lei n.o 78/2005, de 13 de abril 2005“.
— Riigiasutused ja riigi osalusega äriühingud, mis osutavad raudteeveoteenuseid õigusakti „Lei n.o 10/90 de 17 de
março 1990“ alusel.
— Eraettevõtted, mis osutavad raudteeveoteenuseid õigusakti „Lei n.o 10/90 de 17 de março 1990“ alusel, kui neil on
eri- või ainuõigused.

Rumeenia
— Compania Națională Căi Ferate — CFR
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR — Marfă“
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR — Călători“

Sloveenia

Mat. št.

5142733

Naziv

Slovenske železnice, d. o. o.

Poštna št.

Kraj

1000

Ljubljana

Slovakkia
— Üksused, mis käitavad raudteid, köisteid ning nendega seotud rajatisi kooskõlas seadusega nr 258/1993 Coll., mida
on muudetud seadustega nr 152/1997 Coll. ja nr 259/2001 Coll.
— Üksused, mis osutavad elanikkonnale raudteeveoteenuseid vastavalt seadusele nr 164/1996 Coll., mida on muudetud
seadustega nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. ja nr 114/2004 Coll., ning vastavalt 7. juuli
2004. aasta valitsuse dekreedile nr 662.
Näiteks:
— Železnice Slovenskej republiky, a.s.
— Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Soome
— VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag

Rootsi
— Avalik-õiguslikud üksused, mis osutavad elanikkonnale raudteeveoteenuseid kooskõlas seadustega „Järnvägslagen
(2004:519)“ ja „Järnvägsförordningen (2004:526)“.
— Piirkondlikud ja kohalikud avalik-õiguslikud üksused, mis osutavad piirkondlikke või kohalikke raudteeveoteenuseid
õigusakti „Lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik“ alusel.
— Eraõiguslikud ettevõtted, mis osutavad raudteeveoteenuseid tegevusloa alusel, mis on antud õigusakti „Förordningen
(1996:734) om statens spåranläggningar“ alusel, kui selline luba vastab Euroopa Liidu võrgustiku sektori direktiivi
artikli 2 lõikele 3.
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Ühendkuningriik
— Network Rail plc
— Eurotunnel plc
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Northern Ireland Railways Company Limited
— Raudteeveoteenuste osutajad, mis tegutsevad transpordiministeeriumi (Department of Transport) või muu pädeva
asutuse poolt antud eri- või ainuõiguste alusel.

4. ALAJAGU

KAUBAD

Kõik kaubad on hõlmatud käesoleva lepingu VI jaotisega.

5. ALAJAGU

TEENUSED

Hõlmatud on järgmised teenused dokumendis MTN.GNS/W/120 esitatud üldisest teenuste loetelust*:

Teenus

Hooldus- ja remonditeenused

CPC viitenumber

6112, 6122, 633, 886

Maismaatransporditeenused, sealhulgas soomussõiduki- ja kulleriteenused, välja 712 (välja arvatud 71235), 7512,
arvatud postivedu
87304

Õhutransporditeenused: reisijate- ja lastiveoteenus, välja arvatud postivedu

73 (välja arvatud 7321)

Postivedu maismaal (välja arvatud raudteel) ja õhutranspordiga

71235, 7321

Telekommunikatsiooniteenused

752**

Finantsteenused

ex 81

a) kindlustusteenused

812, 814

b) panga- ja investeerimisteenused***

Arvutiteenused ja nendega seotud teenused

84
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Teenus

CPC viitenumber

Arvepidamis-, auditeerimis- ja raamatupidamisteenused

862

Turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitlustega seotud teenused

864

Juhtimiskonsultatsiooniteenused ja nendega seotud muud teenused

865, 866****

Arhitektiteenused: inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused, linnapla 867
neerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused; nendega seotud teadus- ja tehnilise
konsultatsiooni teenused; tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused

Reklaamiteenused

871

Hoonete koristamise ja kinnisvara haldamise teenused

874, 82201–82206

Tasulised ja lepingulised kirjastamis- ja trükiteenused

88442

Heitgaaside puhastamise teenused

9404

Müra vähendamise teenused

9405

Loodus- ja maastikukaitseteenused

9406

Muud mujal liigitamata keskkonnakaitseteenused

9409

Käesoleva alajao märkused
1. * Välja arvatud avalike teenuste kontsessioonid ja teenused, mille üksused peavad hankima muult üksuselt, kellel on
ainuõigus vastavalt õigus- või haldusnormidele.
2. ** Välja arvatud telefoni-, teleksi-, raadiotelefoni-, kaugotsingu- ja satelliiditeenused.
3. ***
— Välja arvatud fiskaalasutuse teenuste või depooteenuste, reguleeritud finantsasutuste likvideerimise ja juhtimise
teenuste ning riigivõla, sealhulgas laenude, riigi võlakirjade, vekslite ja muude väärtpaberite müügi, tagasiostu või
levitamisega seotud teenuste hanked või soetamine.
— Rootsis kantakse valitsusasutuste maksed üle Rootsi postižiirokontode süsteemi (Postgiro) kaudu.
4. **** Välja arvatud vahekohtu- ja lepitamisteenused
5. 1., 2. ja 3. alajaos loetletud üksuste poolt mis tahes käesoleva alajao kohase teenuse hankimiseks korraldatud hanke
puhul kohaldatakse käesoleva lepingu VI jaotist Ecuadori teenusepakkujate suhtes ainult juhul, kui Ecuador on
kandnud selle teenuse käesoleva lepingu D jao 5. alajakku.
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6. ALAJAGU

EHITUSTEENUSED

A/ Ehitusteenused
Määratlus:
Ehitustööde leping on leping, mille eesmärk on korraldada tsiviilrajatiste või hoonete ehitamist ühtse tootenomenklatuuri
(Central Product Classification – CPC) jaotise 51 tähenduses (edaspidi „CPC jaotis 51“).
CPC jaotise 51 loetelu:
Kõik jaotises 51 loetletud teenused
B/ Ehitustööde kontsessioonid
Alajagudes 1 ja 2 nimetatud hankijate poolt antavate ehitustööde kontsessioonide suhtes, kui nende väärtus on võrdne
5 000 000 SDRiga või ületab seda, kohaldatakse võrdse kohtlemise põhimõtet, mis on kehtestatud artikli 175 lõigetes 1
ja 2 ning käesoleva lepingu artiklites 173, 174, 179, 190 ja 294.
CPC jaotise 51 loetelu:
Grupp

Klass

Alamklass

5. JAGU

Nimetus

ISCI kood

EHITUSTÖÖD JA EHITISED: MAISMAAEHITISED

JAOTIS 51

EHITUSTÖÖD

511

Ehituseelsed tööd ehitusplatsidel

5111

51110

Ehitusuuringud

4510

5112

51120

Lammutustööd

4510

5113

51130

Ehitusplatsi ettevalmistus- ja puhastustööd

4510

5114

51140

Kaeve- ja pinnaseteisaldustööd

4510

5115

51150

Kaevandusplatsi ettevalmistustööd

4510

5116

51160

Tellingutööd

4520

512

Hoonete ehitustööd

5121

51210

Ühe- ja kahepereelamute ehitustööd

4520

5122

51220

Korterelamute ehitustööd

4520
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Grupp

Klass

Alamklass

5123

51230

Ladude ja tööstushoonete ehitustööd

4520

5124

51240

Ärihoonete ehitustööd

4520

5125

51250

Vabaaja- ja kultuurihoonete ehitustööd

4520

5126

51260

Hotelli-, restorani- ja muude sarnaste hoonete ehi
tustööd

4520

5127

51270

Haridusasutuste hoonete ehitustööd

4520

5128

51280

Tervishoiuasutuste hoonete ehitustööd

4520

5129

51290

Muude hoonete ehitustööd

4520

513

Nimetus

ISCI kood

Tsiviilehitustööd
5131

51310

Maanteede (välja arvatud viaduktid), tänavate,
teede, raudteede ja lennuradade ehitustööd

4520

5132

51320

Sildade, viaduktide, tunnelite ja metroode ehitus
tööd

4520

5133

51330

Veeteede, sadamate, tammide ehitustööd ja muud
vesiehitustööd

4520

5134

51340

Kaugtorujuhtmete, kaabelside- ja elektriliinide ehi
tustööd

4520

5135

51350

Kohalike torustike ja kaablivõrkude ehitustööd;
nendega seotud tööd

4520

5136

51360

Kaevandus- ja tööstusrajatiste ehitustööd

4520

5137

514
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Spordi- ja vabaajarajatiste ehitustööd
51371

Staadionide ja spordiväljakute ehitustööd

4520

51372

Muude spordi- ja vabaajarajatiste (ujumisbasseinid,
tenniseväljakud, golfiväljakud) ehitustööd

4520

5139

51390

Mujal liigitamata rajatiste ehitustööd

4520

5140

51400

Kokkupandvate ehitiste monteerimine ja püstita
mine

4520
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Grupp

Klass

Alamklass

515
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Nimetus

ISCI kood

Eriehitustööd
5151

51510

Vundamenditööd, sh vaiade rammimine

4520

5152

51520

Veekaevude puurimine

4520

5153

51530

Katusetööd ja hüdroisolatsioonitööd

4520

5154

51540

Betoonitööd

4520

5155

51550

Teraskonstruktsioonide painutamine ja monteeri
mine (sealhulgas keevitamine)

4520

5156

51560

Müürsepatööd

4520

5159

51590

Muud eriehitustööd

4520

516

Paigaldustööd
5161

51610

Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
tööd

4530

5162

51620

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku paigaldustööd

4530

5163

51630

Gaasiseadmete paigaldustööd

4530

5164

Elektritööd
51641

Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldustööd

4530

51642

Tulekahju häiresüsteemide paigaldustööd

4530

51643

Valvesignalisatsioonisüsteemide paigaldustööd

4530

51644

Majaantennide paigaldustööd

4530

51649

Muud elektritööd

4530

5165

51650

Isolatsioonitööd (elektrijuhtmete, vee, soojus- ja he
liisolatsioon)

4530

5166

51660

Aedade ja piirete paigaldustööd

4530

5169

Muud paigaldustööd
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Grupp

Klass

Alamklass

Nimetus

ISCI kood

51691

Liftide ja eskalaatorite paigaldustööd

4530

51699

Muud mujal liigitamata paigaldustööd

4530

517

518
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Hoonete lõpetamis- ja viimistlustööd
5171

51710

Klaasimistööd ja aknaklaaside paigaldamine

4540

5172

51720

Krohvimistööd

4540

5173

51730

Värvimistööd

4540

5174

51740

Põrandate ja seinte plaatimistööd

4540

5175

51750

Muud põranda- ja seinakattetööd ning tapeetimis
tööd

4540

5176

51760

Puust ja metallist ehitusdetailide paigaldamine ning
puusepatööd

4540

5177

51770

Dekoratiivsed siseviimistlustööd

4540

5178

51780

Ornamentide paigaldustööd

4540

5179

51790

Muud hoonete lõpetamis- ja viimistlustööd

4540

5180

51800

Hoonete ehitamiseks või lammutamiseks või tsivii
lehitustöödeks vajaliku varustuse rentimine koos
operaatoriga

4550

7. ALAJAGU

ÜLDMÄRKUSED JA LAIENDUS/ERANDID

1. Üldmärkused
a) Käesoleva lepingu VI jaotist ei kohaldata põllumajandustoodete hangete suhtes, mille eesmärk on edendada
põllumajanduse toetusprogramme ja inimeste toitlustusprogramme (näiteks toiduabi, sealhulgas kiire hädaabi).
Kõnealust jaotist kohaldatakse siiski hangete suhtes, mida korraldatakse Euroopa Liidu enim puudustkannatavate
inimeste toiduabiprogrammi raames, tingimusel, et hanke korraldab käesoleva lepingu VI jaotisega hõlmatud
hankija või see korraldatakse tema nimel;
b) käesoleva lepingu VI jaotist ei kohaldata ringhäälinguorganisatsioonide hangete suhtes, mille eesmärk on saadete
omandamine, arendamine, tootmine või ühistootmine, ja saateajaga seotud lepingute suhtes;
c) käesoleva lepingu VI jaotist ei kohaldata avalike teenuste kontsessioonide suhtes;

L 356/1440

ET

Euroopa Liidu Teataja

24.12.2016

d) 1. ja 2. alajaos osutatud hankijate lepingud, mis on sõlmitud seoses tegevusega joogivee, elektrienergia, gaasi
jaotamise ja transportimise, raudteeveo, linnatranspordi, sadamate ja lennujaamade valdkonnas, on hõlmatud 3.
alajaoga ja nende suhtes kohaldatakse selles alajaos sätestatud piirmäärasid;
e) Soome jääb käesoleva lepingu VI jaotise kohaldamisel Ahvenamaa suhtes oma seisukoha juurde.
2. Laiendus
Peruu tarnijate puhul: 5. alajaos hõlmab kohaldamisala CPC kogu jaotist 94 (Reovee- ja jäätmekäitlus, kanalisatsioonija muud keskkonnakaitseteenused).

3. Valem piirmäära arvutamiseks
a) Piirmäära kohandatakse iga kahe aasta tagant ning iga kohandamine jõustub 1. jaanuaril alates 2014. aasta 1.
jaanuarist.
b) Piirmäärade arvestamisel võetakse aluseks SDRi keskmine päevakurss eurosse 24-kuulise ajavahemiku jooksul, mis
lõpeb 1. jaanuaril jõustuvale muudatusele eelneva augustikuu viimasel päeval. Sel viisil muudetud piirmäärad
ümardatakse vajaduse korral allapoole lähima tuhande euroni. ELi osapool ja Colombia, ELi osapool ja Peruu või
ELi osapool ja Ecuador võivad kõnealust meetodit muuta kaubanduskomitee koosoleku raames, nagu on
kirjeldatud käesoleva lepingu artikli 12 lõikes 4.“
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XIX LISA
„D JAGU
ECUADOR

1. ALAJAGU
KESKVALITSUSASUTUSED

Käesoleva lepingu VI jaotist kohaldatakse käesolevas alajaos osutatud keskvalitsusasutuste suhtes seoses allpool märgitud
kaupade, teenuste ja ehitusteenuste hangetega, kui käesoleva lepingu artikli 173 lõigete 6–8 kohane hanke hinnanguline
väärtus on võrdne alljärgneva piirmääraga või ületab seda:
Kaubad
Piirmäär: Viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist 260 000 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikut (edaspidi
„SDR“), seejärel 130 000 SDR.
Teenused
Piirmäär: Viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist 260 000 SDR, seejärel 130 000 SDR.
Ehitusteenused
Piirmäär: Viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist 6 000 000 SDR, seejärel 5 000 000 SDR.
Hankijad

KESKVALITSUS

1. Presidencia de la República
2. Vicepresidencia de la República

RIIKLIKUD SEKRETARIAADID

1. Secretaría Nacional de la Administración Pública
2. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
3. Secretaría Nacional de Comunicación
4. Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR)
5. Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
6. Secretaría del Agua
7. Secretaría de Inteligencia
8. Secretaría General de la Presidencia
9. Secretaría Nacional de Gestión de la Política
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KOORDINEERIVAD MINISTEERIUMID

1. Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social
2. Ministerio de Coordinación de Patrimonio
3. Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos
4. Ministerio de Coordinación de la Política y Gob. Autónomos Descentralizados
5. Ministerio de Coordinación de la Política Económica
6. Ministerio de Coordinación de Seguridad
7. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
8. Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano

VALDKONDLIKUD MINISTEERIUMID (1)

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
2. Ministerio del Ambiente
3. Ministerio de Cultura y Patrimonio
4. Ministerio de Defensa Nacional
5. Ministerio del Deporte
6. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
7. Ministerio de Finanzas
8. Ministerio de Inclusión Económica y Social
9. Ministerio de Industrias y Productividad
10. Ministerio del Interior
11. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
12. Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
13. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
14. Ministerio Comercio Exterior
15. Ministerio de Relaciones Laborales
16. Ministerio de Salud Pública
17. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
18. Ministerio de Transporte y Obras Públicas
19. Ministerio de Turismo
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20. Ministerio de Educación
21. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

RIIKLIKUD PANGAD

1. Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE)
2. Banco del Estado (BEDE)
3. Corporación Financiera Nacional (CFN)
4. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)
5. Banco Nacional de Fomento (BNF)
6. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)
7. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)
8. Banco Central del Ecuador

MUUD INSTITUTSIOONID

1. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
2. Servicio de Rentas Internas (SRI)
3. Servicio Nacional de Aduana (SENAE)
4. Servicio de Contratación de Obras (SECOB)
5. Autoridad Portuaria
6. Dirección Nacional de Aviación Civil
7. Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

MUUD RIIGIASUTUSED

1. Asamblea Nacional
2. Consejo de la Judicatura
3. Consejo Nacional Electoral
4. Corte Constitucional
5. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
6. Tribunal Contencioso Electoral
7. Fiscalía General del Estado
8. Defensoría Pública
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9. Defensoría del Pueblo
10. Contraloría General del Estado
11. Procuraduría General del Estado
12. Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos
13. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación – CONEA
14. Consejo Nacional de Zonas Francas – CONAZOFRA
15. Consejo Nacional de Telecomunicaciones
16. Superintendencia de Compañías
17. Superintendencia de Comunicación
18. Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria
19. Superintendencia de Poder de Control del Mercado
20. Superintendencia de Telecomunicaciones
21. Superintendencia de Bancos y Seguros
22. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
23. Cuerpo de Ingenieros del Ejército (ainult rahuaja ehitustööd)

HARIDUSVALDKONNA ÜKSUSED

1. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
2. Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional – CNCF
3. Escuela Politécnica del Ejército
4. Escuela Politécnica Nacional
5. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López
6. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo
7. Escuela Superior Politécnica del Litoral
8. Universidad Agraria del Ecuador
9. Universidad Central del Ecuador
10. Universidad de Guayaquil
11. Universidad Estatal Amazónica
12. Universidad de Bolívar
13. Universidad Estatal de Cuenca

24.12.2016

24.12.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 356/1445

14. Universidad Estatal de Milagro
15. Universidad Estatal del Sur de Manabí
16. Universidad Estatal Península de Santa Elena
17. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
18. Universidad Nacional de Chimborazo
19. Universidad Nacional de Loja
20. Universidad Politécnica Estatal del Carchi
21. Universidad Técnica de Ambato
22. Universidad Técnica de Babahoyo
23. Universidad Técnica de Cotopaxi
24. Universidad Técnica de Machala
25. Universidad Técnica de Manabí
26. Universidad Técnica de Quevedo
27. Universidad Técnica del Norte
28. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda
29. Instituto de Altos Estudios Nacionales

Käesoleva alajao märkused
Käesoleva lepingu VI jaotis ei hõlma järgmist:
1. MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DEL
INTERIOR AND SECRETARÍA DE INTELIGENCIA: riigikaitse ja avaliku julgeoleku tagamiseks vajalike strateegiliste
kaupade hanked; ÜRO ühtse tooteklassifikaatori (CPC) 2. jakku liigitatud kaupade (toiduained, joogid ja tubakas;
tekstiil, rõivad ja nahatooted) hanked, mida korraldavad Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército
Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Ecuatoriana ja Policía Nacional.
2. MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, DE EDUCACION JA SELLE HALDUSALASSE
KUULUVAD, SELLE EES ARUANDEKOHUSTUSLIKUD JA SELLEGA SEOTUD ASUTUSED, INSTITUTSIOONID JA
HALDUSÜKSUSED: haridusasutuste (eelkool, põhikool ja keskkool) ehitamisteenused (sealhulgas Servicio de
Contratación de Obras (SECOB) kaudu): õppematerjalide koostamine, kujundamine, trükkimine, väljaandmine ja
avaldamine ning koolivormirõivaste ostmine.
3. MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL JA SELLE HALDUSALASSE KUULUVAD, SELLE EES
ARUANDEKOHUSTUSLIKUD JA SELLEGA SEOTUD ASUTUSED, INSTITUTSIOONID JA HALDUSÜKSUSED: CPC 2.
jakku liigitatud kaupade (toiduained, joogid ja tubakas; tekstiil, rõivad ja nahatooted) hanked sotsiaalabi programmide
jaoks.
4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA JA SELLE HALDUSALASSE KUULUVAD,
SELLE EES ARUANDEKOHUSTUSLIKUD JA SELLEGA SEOTUD ASUTUSED, INSTITUTSIOONID JA
HALDUSÜKSUSED: põllumajanduse toetusprogrammide ja toiduabiga seotud toiduainete, põllumajandusliku
tooraine/sisendite ja elusloomade hanked.
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5. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: valimiste ja avalike arutelude ettevalmistamiseks korraldatavad hanked.

2. ALAJAGU
KESKVALITSUSEST MADALAMA TASEME VALITSUSASUTUSED

Käesoleva lepingu VI jaotist kohaldatakse keskvalitsusest madalama taseme valitsusasutuste suhtes, millele on osutatud
käesolevas alajaos, seoses kaupade, teenuste ja ehitusteenuste hangetega, kui käesoleva lepingu artikli 173 lõigete 6–8
kohane hanke hinnanguline väärtus on võrdne alljärgneva piirmääraga või ületab seda:
Kaubad
Piirmäär: Viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist 350 000 SDR, seejärel 200 000 SDR.
Teenused
Piirmäär: Viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist 350 000 SDR, seejärel 200 000 SDR.
Ehitusteenused
Piirmäär: Viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist 6 000 000 SDR, seejärel 5 000 000 SDR.
Hankijad
1) Kõik Gobiernos Autónomos Provinciales
2) Kõik Gobiernos Autónomos Municipales

Käesoleva alajao märkused
Käesoleva lepingu VI jaotis ei hõlma hankeid, mida korraldavad Gobiernos Autónomos Parroquiales.

3. ALAJAGU
MUUD HÕLMATUD ÜKSUSED

Käesoleva lepingu VI jaotist kohaldatakse käesolevas alajaos loetletud üksuste suhtes seoses allpool märgitud kaupade,
teenuste ja ehitusteenuste hangetega, kui käesoleva lepingu artikli 173 lõigete 6–8 kohane hanke väärtus on võrdne
alljärgneva piirmääraga või ületab seda:
Kaubad
Piirmäär: 400 000 SDR
Teenused
Piirmäär: 400 000 SDR
Ehitusteenused
Piirmäär: Viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist 6 000 000 SDR, seejärel 5 000 000 SDR
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Hankijad
Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesoleva lepingu VI jaotist järgmiste riigi osalusega äriühingute suhtes:

TÄIDESAATVA HARU RIIGI OSALUSEGA ÄRIÜHINGUD

1. Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP
2. Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP
3. Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT EP
4. Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP.
5. Empresa Nacional Minera – ENAMI EP
6. Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos – PETROAMAZONAS EP
7. Empresa Pública Cementera del Ecuador EP
8. Empresa Pública Correos del Ecuador – CDE E.P.
9. Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador – ESTRATEGICO EP
10. Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP – PETROECUADOR
11. Empresa Pública de Innovación y Comercialización INVENTIO-ESPOL EP
12. Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – EP FLOPEC
13. Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador – TAME EP
14. Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP
15. Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP
16. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – COCASINCLAIR EP
17. Hidroeléctrica del Litoral – HIDROLITORAL E.P.
18. HIDROESPOL EP
19. Infraestructuras Pesqueras del Ecuador Empresa Pública – IPEEP
20. Transportes Navieros Ecuatorianos
21. Yachay EP
22. Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP
23. Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos
24. Ecuador T.V. EP
25. Fabricamos Ecuador EP
26. Unidad Nacional de Almacenamiento EP
27. Empresa Pública Técnica Vehicular
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28. Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.
29. Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
30. Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.
31. Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.
32. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
33. Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A.
34. Empresa Eléctrica Azogues C.A.
35. Hidromira Carchi S.A.
36. Hidroagoyán S.A.
37. Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales
38. Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil
39. Empresa Metropolitana de Aseo – EMASEO
40. Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Pública
41. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito
42. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato
43. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pujili – EMAPAP
44. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba – EMAPAR
45. Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico del Cantón Pedro Moncayo – EMASA-PM.
46. Empresa Municipal de Aseo de Cuenca

4. ALAJAGU
KAUBAD

Käesoleva lepingu VI jaotist kohaldatakse kõigi 1.–3. alajaos nimetatud üksuste kaubahangete suhtes kooskõlas vastavate
märkuste ja 7. alajao üldmärkustega.

Käesoleva alajao märkused
Käesoleva lepingu VI jaotist ei kohaldata uuringute ja arendusteenuste jaoks vajalike kaupade ning järgmiste kaupade
hangete suhtes:
CPC jaotis 12 (toornafta ja maagaas)
CPC grupp 333 (naftaõli)
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CPC grupp 334 (naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud)
CPC grupp 341 (orgaanilised põhikemikaalid)

5. ALAJAGU
TEENUSED, v.a EHITUS

1.–3. alajaos loetletud üksuste hangete puhul kohaldatakse käesoleva lepingu VI jaotist ainult nende dokumenti MTN.
GNS/W/120 kantud teenuste suhtes, millele on osutatud käesolevas alajaos, lähtudes 1.–3. alajao märkustest ja 7. alajao
üldmärkustest:

Valdkond

CPC viitenumber

Maanteetransporditeenused

712, 744, 87304

Meretransporditeenused

721, 745

Raudteetransporditeenused

711, 743

Torutransport

713

Siseveetransport

722

Sideteenused

752, 7512, 754

Hooldus- ja remonditeenused

633, 6122, 886, 6112

Hotellid

641, 643

Elektrienergia jaotuse teenused ja gaasi jaotuse teenused 691
magistraalvõrkude kaudu

Õhutransporditeenused

73, 746
Välja arvatud alamklass:
— 7321 (Postivedu õhutranspordiga) ja
— 7462 (Lennujuhtimisteenused)

Kõikide transpordiliikidega seotud abiteenused

741, 742, 748

Reisibüroode ja reisikorraldajate teenused

7471

Kindlustuse ja pensionifondide abiteenused

814
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CPC viitenumber

Muude masinate ja seadmete (ilma juhita) rendi- ja liisingu 83106, 83107, 83108, 83109
teenused

Isiklike ja majapidamistarvete rendi- ja liisinguteenused

83202, 83203, 83204, 83209

Arvutiteenused ja nendega seotud teenused

841, 843, 844, 845, 849

Raamatupidamisteenused

8622

Maksunõustamisteenused

863

Turu-uuringuteenused

86401

Juhtimisalase nõustamisega seotud teenused

866
Välja arvatud alamklass 86602 (vahekohtu- ja lepitamistee
nused)

Integreeritud inseneriteenused

8673 pärast 15 aasta möödumist

Reklaamiteenused

871 pärast 10 aasta möödumist

Tasulised või lepingulised hoonete puhastusteenused ja kin 874, 822
nisvarateenused

Põllumajandus-, jahindus- ja metsamajandusteenustega seo 881, 882, 883, 884
tud teenused; kalandusega seotud teenused; kaevandami
sega seotud teenused; tööstusliku tootmisega seotud teenu
sed, välja arvatud metalltoodete (näiteks masinate ja sead
mete) valmistamine

Pakendamisteenused – Trükkimis- ja kirjastamisteenused

876, 88442

Muud äriteenused

8790
(välja arvatud 87901, 87902)

Veterinaariateenused

932

Keskkonnateenused: heitgaaside puhastusteenused; müravä 9404, 9405, 9406, 9409
hendamisteenused; loodus- ja maastikukaitseteenused;
muud keskkonnakaitseteenused
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6. ALAJAGU
EHITUSTEENUSED

Ehitusteenused
Käesoleva lepingu VI jaotist kohaldatakse kõikide 1.–3. alajaos, sealhulgas CPC jaotises 51 nimetatud üksuste
ehitusteenuste hangete suhtes kooskõlas kõnealuste alajagude märkuste, 7. alajao üldmärkuste ja käesoleva alajao
märkusega.

CPC jaotise 51 loetelu
Grupp

Klass

Alamklass

5. JAGU

Pealkiri

EHITUSTÖÖD JA EHITISED: MAA

JAOTIS 51

EHITUSTÖÖD

511

Ehitusplatsi ettevalmistustööd
5111

51110

Ehitusuuringud

5112

51120

Lammutustööd

5113

51130

Ehitusplatsi ettevalmistus- ja puhastustööd

5114

51140

Kaeve- ja pinnaseteisaldustööd

5115

51150

Kaevandusplatsi ettevalmistustööd (välja arvatud nafta ja gaasi am
mutamine, mis on liigitatud F042 alla)

5116

51160

Tellingute ehitamine

512

Hoonete ehitustööd
5121

51210

Ühe- ja kahepereelamud

5122

51220

Korterelamud

5123

51230

Lao- ja tööstushooned

5124

51240

Ärihooned

5125

51250

Vabaaja- ja kultuurihooned

5126

51260

Hotellid, restoranid ja sarnased hooned
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CPC jaotise 51 loetelu
Grupp

Klass

Alamklass

5127

51270

Haridusasutuste hooned

5128

51280

Tervishoiuasutuste hooned

5129

51290

Muud ehitised

513

514

Pealkiri

Tsiviilehitustööd
5131

51310

Maanteed (v.a maapinnast kõrgemal kulgevad maanteed), tänavad,
teed, raudteed ja lennukite maandumisrajad

5132

51320

Sillad, maapinnast kõrgemal kulgevad maanteed, tunnelid ja metrood

5133

51330

Veeteed, sadamad, tammid ja muud veerajatised

5134

51340

Kaugtranspordi torujuhtmed, sideliinid ja elektriliinid (kaablid)

5135

51350

Kohalikud torustikud ja kaablid, abirajatised

5136

51360

Kaevandus- ja tootmisrajatised

5137

51370

Spordi- ja vabaajarajatised

5138

51380

Süvendusteenused

5139

51390

Mujal nimetamata insenertehnilised tööd

5140

51400

Monteeritavate konstruktsioonide montaaž ja püstitamine objektil

515

Eriehitustööd
5151

51510

Vundamenditööd, sealhulgas rammimistööd

5152

51520

Veekaevu puurimine

5153

51530

Katuseehitus- ja hüdroisolatsioonitööd

5154

51540

Betoonitööd

5155

51550

Teraskonstruktsioonide painutamine ja montaaž, sealhulgas keevita
mine
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CPC jaotise 51 loetelu
Grupp

Klass

Alamklass

5156

51560

Müürsepatööd

5159

51590

Muud eriehitustööd

516

Pealkiri

Paigaldustööd
5161

51610

Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd

5162

51620

Vee-, kanalisatsiooni- ja drenaažitorustiku paigaldustööd

5163

51630

Gaasiseadmete paigaldustööd

5164

Elektritööd
51641

Elektrijuhtmete paigaldustööd

51642

Tulekahjuhäiresüsteemide ehitustööd

51643

Turvahäiresüsteemide ehitustööd

51644

Antennide ehitustööd

51649

Muud elektriehitustööd

5165

51650

Isolatsioonitööd (elektri-, hüdro-, soojus- ja heliisolatsioon)

5166

51660

Aedade ja piirete ehitustööd

5169

Muud paigaldustööd
51691

Liftide ja eskalaatorite paigaldustööd

51699

Muud paigaldustööd

517

Ehitiste viimistlustööd
5171

51710

Klaasimistööd ja aknaklaaside paigaldamine

5172

51720

Krohvimistööd

5173

51730

Värvimistööd
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CPC jaotise 51 loetelu
Grupp

518

Klass

Alamklass

Pealkiri

5174

51740

Põrandate ja seinte plaatimise tööd

5175

51750

Muud põrandapaigaldus-, seinakatte- ja tapeetimistööd

5176

51760

Puust ja metallist ehitusdetailide paigaldamine ning puusepatööd

5177

51770

Sisekujundustööd

5178

51780

Kaunistuste paigaldustööd

5179

51790

Muud ehitiste viimistlemise tööd

5180

51800

Hoonete ehitamisel või lammutamisel või tsiviilehitustöödes kasutata
vate masinate rentimise teenused (koos juhiga)

Käesoleva alajao märkused
1. Ecuadori hankija võib teede ja maanteede ehitamiseks, hooldamiseks või taastamiseks korraldatavate ehitusteenuste
hangete korral kohaldada tingimust, et kasutatakse maapiirkondade kohalikku tööjõudu, edendamaks nende
piirkondade tööhõivet ja parandamaks nendes piirkondades elutingimusi.
2. 1. ja 2. alajaos loetletud hankijate poolt antavate ehitustööde kontsessioonide suhtes kohaldatakse võrdse kohtlemise
põhimõtet, mis on kehtestatud käesoleva lepingu artikli 175 lõigetes 1 ja 2, ning käesoleva lepingu artikleid 173,
174, 179, 190 ja 294.

7. ALAJAGU
ÜLDMÄRKUSED

1. KÄESOLEVA LEPINGU VI JAOTIST EI KOHALDATA:
a) riigikaitse ja avaliku julgeoleku seisukohalt strateegilise tähtsusega riigikaitse ja avaliku julgeoleku sektori kaupade ja
teenuste hangetele, mille puhul on hankijaks Fuerzas Armadas, Policía Nacional ja Secretaría Nacional de Inteligencia;
b) mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (edaspidi „mikroettevõtted ja VKE-d“) riigihangete programmidele ja
menetlustele ning Actores de la Economía Popular y Solidaria'le (AEPYS) (rahva- ja solidaarsusmajanduse sidusrühmad),
kui AEPYSid vastavad samadele kriteeriumidele, millele peavad vastama mikroettevõtted ja VKEd, et neid käsitataks
mikroettevõtete ja VKEdena;
c) kaupade hankimisele toidubiprogrammide jaoks;
d) kõigi Galápagosel asuvate avaliku sektori asutuste hangetele ja hangetele, mis mõjutavad seda piirkonda;
e) Ecuadori Vabariigi välisesinduste tööks vajalike kaupade, teenuste ja ehitusteenuste hangetele ja ostmistele;
f) ühe Ecuadori üksuse hangetele teiselt Ecuadori üksuselt.
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2. TEHNOLOOGILINE ERALDAMINE (1):
Viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist võivad 1., 2. ja 3. alajaos osutatud hankijad riigihangete läbiviimisel
kehtestada nõude, et Ecuadori Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) väljatöötatud metoodika kohaselt
läbiviidavatesse uuringutesse, mille eesmärk on tagada tehnoloogiline eraldamine, tuleb kaasata Ecuadori sisuline panus.
See nõue esitatakse pakkumismenetluses osalemise tingimustes objektiivselt ja selgelt.
Hankijad märgivad hanketeatesse, et kehtestatud on omamaise sisulise panuse nõue, ning sätestavad selle nõude
üksikasjalikult lepingus.
Sellise nõude võib kehtestada ainult kaupade ja ehitusteenuste hanke puhul ja see ei tohi moodustada üle 40 protsendi
lepingusummast.
3. VALEM PIIRMÄÄRA ARVUTAMISEKS
Piirmäära kohandatakse iga kahe aasta tagant. Kohandamine jõustub 1. jaanuaril alates 2018. aasta 1. jaanuarist.
Piirmäärade arvestamisel võetakse aluseks SDRi keskmine päevakurss USA dollarisse 24-kuulise ajavahemiku jooksul,
mis lõpeb 1. jaanuaril jõustuvale muudatusele eelneva augustikuu viimasel päeval. Sel viisil muudetud piirmäärad
ümardatakse vajaduse korral allapoole lähima tuhande USA dollarini. ELi osapool ja Ecuador võivad kõnealust meetodit
muuta kaubanduskomitee koosoleku raames vastavalt käesoleva lepingu artikli 12 lõikele 4.
4. ECUADORI AMETIASUTUSED LEPINGU ARTIKLI 190 KOHALDAMISEL
Käesoleva lepingu artikli 190 lõike 6 kohaldamisel on Ecuadori erapooletud ametiasutused Tribunal Contencioso
Administrativo, Corte Nacional de Justicia ja SERCOP. Sõltumatu asutus, kellel on pädevus kehtestada artikli 190 lõike 7
punktis a osutatud ajutisi meetmeid ning sõlmida lepinguid eranditult kõigi hankemenetluste puhul, mille suhtes
kohaldatakse õigusakti Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (riigihankesüsteemi seadus), on SERCOP.
(1) Hõlmatud on kõik ministeeriumid ning nende haldusalasse kuuluvad ja nende ees aruandekohustuslikud asutused,
institutsioonid ja haldusüksused, välja arvatud riigi osalusega äriühingud, mis on loetletud 3. alajaos.
(1) Tehnoloogiline eraldamine vastavalt õigusakti Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (riigihanke
süsteemi seadus) artikli 6 lõikes 10 esitatud määratlusele.“
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XX LISA
„ECADORI JA ELi OSAPOOLE ÜHISDEKLARATSIOONID

Intellektuaalomandi õigused
Pooled kinnitavad veel kord õigusi ja kohustusi, mis on kehtestatud WTO intellektuaalomandi õiguste kaubandu
saspektide lepinguga (edaspidi „TRIPS-leping“).
Hiljemalt käesoleva lepingu jõustumise kuupäevaks näeb Ecuador ette intellektuaalomandi õiguste registreerimise ja
säilitamisega seotud tasud ja halduskulud vastavalt TRIPS-lepingu artikli 62 lõikele 4. Need tasud ja kulud peavad olema
ligikaudu sama suured kui teiste WTO liikmete intellektuaalomandi büroode kehtestatud tasud ja kulud. Ecuador
kohustub tagama intellektuaalomandi õiguste kaitse taotluste võrdse kohtlemise kooskõlas TRIPS-lepinguga, eelkõige
selle artikliga 3 ja artikli 27 lõikega 1.
Pooled kinnitavad veel kord, et kavatsevad täita WTO ministrite konverentsil Dohas 14. novembril 2001 vastu võetud
TRIPS-lepingu ja rahvatervise deklaratsiooni, ning peavad kinni poolte õigusest tugineda TRIPS-lepingu sätetele, mis
võimaldavad teha kõrvalekaldeid rahvatervise kaitsmise eesmärgil. Ecuador täidab oma õigussüsteemi raames täielikult
TRIPS-lepinguga, eelkõige selle artikliga 31 ettenähtud õigusnormid ja tingimused sundlitsentside andmise kohta.
Ecuador täidab täielikult TRIPS-lepingu artiklist 61 tulenevad kohustused.
Pooled lepivad kokku, et vaatavad lepingu artikliga 257 loodud intellektuaalomandi allkomitees läbi küsimused, mis on
seotud Ecuadori huviga kaitsta muude kui põllumajandustoodete geograafilisi tähiseid samal määral kui veinide,
aromatiseeritud veinide, piiritusjookide, põllumajandustoodete ja toiduainete geograafilisi tähiseid. Kui Euroopa Liit
võtab vastu õigusakte muude kui põllumajandustoodete geograafiliste tähiste kaitseks, võetakse eespool osutatud
läbivaatamisel arvesse sellest tulenevat uut õiguslikku olukorda.
Turulepääs
Ecuador võib jätkata järgmiste meetmete, sh nende muudatuste ja eeskirjade kohaldamist, tingimusel et sellised
muudatused ja eeskirjad ei tekita olukorda, mis oleks diskrimineeriv või kaubavahetuse suhtes piiravam:
a) meetmed, mis käsitlevad alkohoolsete jookide maksustamist vastavalt 24. novembril 2011 riigi ametlikus väljaandes
nr 583 avaldatud õigusakti Ley de Fomento Ambiental Optimización de Ingresos del Estado artiklitele 10 ja 12 ning 12.
augustil 2013 riigi ametliku väljaande nr 56 teises kaasandes avaldatud õigusakti Ley Orgánica de Incentivos para el
Sector Productivo artiklile 2 – kuni kaks aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist. Pärast nimetatud kuupäeva peavad
meetmed olema kooskõlas III jaotise „Kaubavahetus“ 1. peatükiga „Kaupade turulepääs“, eriti selle artikliga 21;
b) kasutatud rõivaste, jalatsite ja sõidukite impordi suhtes kehtestatud meetmed (COMEXI resolutsioon nr 182 ja
COMEXi resolutsioon nr 51). Nende meetmete säilitamise vajadus vaadatakse läbi viie aasta möödumisel käesoleva
lepingu jõustumisest.“

